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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

และ 2) เปรียบเทียบการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติงานการเงิน จําแนกตาม  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อายุราชการ วิทยฐานะอัตราขั้น

เงินเดือน  ขนาดโรงเรียน  และงานที่รับผิดชอบหลัก  กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานการเงิน  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  และอางทอง ในป

การศึกษา 2553 จํานวน  370 คน เปนผูบริหารจํานวน 93 คน และครูปฏิบัติงานการเงิน 277 คน เครื่องมือ ที่ใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคุณภาพโดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.948 

คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบที (t-test) และF-test 

  ผลการวิจัยพบวา 

  1. การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี 

และอางทอง ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินในภาพรวมมีเกณฑอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแตละรายดานพบวา การบริหารงานดานการเงิน ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย และดานการจัดสรร

งบประมาณ มีเกณฑระดับมากที่สุดตามลําดับ และการบริหารงานดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล และ

รายงานผลการใชเงิน และดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีเกณฑระดับมากตามลําดับ 

  2. ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินที่มี เพศ อายุ  ตําแหนง  ระดับการศึกษา อัตราขั้นเงินเดือน  ขนาด

โรงเรียน  และงานที่รับผิดชอบหลัก แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินที่มีสถานภาพสมรส 

อายุราชการ  และวิทยะฐานะแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาไม

แตกตางกัน 

คําสําคัญ : การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา 

                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ABSTRACT 
  This research aims to 1) study Financial management, executive education, according to the 

opinions of teachers, administrators and financial performance. Primary Education under the Office of 

Chainat, SingBuri and AngThong 2) compare the financial management executive education. 

According to the opinions of teachers, administrators and financial staff by sex, age, marital status, 

education level, age and salary at a public grade school and a primary responsibility. The sample in the 

study of executive education, financial education practitioners. In schools under the Office of Primary 

Chainat, SingBuri and AngThong in the year 2553 of 370 people who were 93 people and teachers and 

Finance 277 people, the tools used in research is a questionnaire validated by experts and quality. with 

a confidence equal to 0.948 for the statistics used to analyze data on the percentage (percentage), 

average (mean) standard deviation (standard deviation) and test the research hypothesis by testing  

(t-test) and One-way analysis of variance (one-way ANOVA). 

  The findings were as follow. 

  1. The administration of the management of financial institutions. Under the Office of Chainat, 

SingBuri and AngThong Primary School by the opinions of administrators and teachers in the overall 

financial performance criteria based on a large scale. Considering that each side. Financial 

management. Procurement and asset management. And budget allocations. With the highest levels, 

respectively. And management and monitoring evaluation. And report spending. And resource 

mobilization and investment for education. The threshold level, respectively. 

  2. The financial management and the teachers who work with sex, age, position, level of 

education. Small school salary rate and the primary responsibility of a different opinion. 

Key Words : financial management 
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คํานํา 

  สาระบัญญัติในหมวด 5 มาตรา 39 และหมวด 8 มาตรา 60 และ 61 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ

สํานักงานการศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและใหจัดสรรเงินอุดหนุนแกผู

เรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน  รวมทั้งใหจัดเงินสมทบแกผูเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ และ

จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรตาง ๆ ในสังคมนั้นเปนพันธกิจสําคัญที่จะ

ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะตองพัฒนาใหเป นระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อชวยผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษาเปนไปในทิศทางที่กําหนด  

  การบริหารสถานศึกษา  เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน  วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ  หากระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน  
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นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหาร ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วาง

ไว  ทั้งนี้ การบริหารงานที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการผูบริหารจะตองใชศาสตรและศิลป กลาวคือ การ

บริหารตองมีองคความรู หลักการ และทฤษฎี ที่เกิดจากการศึกษา คนควาเชิงวิทยาศาสตร  นั่นคือ  การบริหารเปน

ศาสตร และประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีการบริหารไปสูการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถ  

ประสบการณ  และบุคลิกภาพสวนตัวของผูบริหารแตละคน ทฤษฎีการบริหารที่ไดเรียนรูมานั้นบางทีตองดัดแปลง

แกไขใหเหมาะสมตามสถานการณและสิ่งแวดลอม นั่นคือการบริหารในลักษณะเปนศิลป  บางคนอาจมีพรสวรรค

สามารถบริหารงานไดดี  โดยไมไดรับการศึกษาอบรมทางดานการบริหาร หลายคนอาจอาศัยประสบการณในการ

ทํางาน  เรียนรูการบริหารจากการปฏิรูปงานก็สามารถบริหารงานไดดี แตถาหากบุคคลเหลานี้ไดรับการศึกษาอบรม

ทางดานการบริหารเพิ่มเติมดวยแลวก็จะชวยใหการบริหารงานไดดีขึ้น  ดังปรัชญาการบริหารที่วา “ผูบริหารที่

ประสบความสําเร็จ คือ ผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรการบริหารไปใชไดอยางมีศิลป” (จันจิรา  อมรสถิต, 2548, 

หนา 2)   

  ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ยังกําหนดใหมีการกระจาย

อํานาจที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย  คือ  มาตรา  43  ใหปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภา

การศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ดานงบประมาณ  ไปยัง

คณะกรรมการการศึกษา  สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เลขาธิการอุดมศึกษา  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไวเปนการเฉพาะใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว

มอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี  ทั้งนี้  ให

คํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ

สถานศึกษาภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา  ดังตอไปนี้  1)  อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ

เกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนินการทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูอํานวยการสํานักงาน

การศึกษา  รวมตลอดถึงหลักการใหสถานศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาใน

วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว  2)  หลักเกณฑการพิจารณาความคดีความชอบ  การพัฒนาและดําเนินการ

ทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  

และบุคคลากรทาง การศึกษา  ซึ่งดานการบริหารงบประมาณ  สงผลใหโรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหาร

จัดการ ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุ งเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบ 

มุงเนนผลงานมีการจัดการผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ

เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 39) 

  การกระจายอํานาจตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว  ทําใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการไดอยางอิสระ  แตก็เปนภาระ

หนักของผูบริหาร  เพราะการกระจายอํานาจเปน  การกระจายอํานาจทั้งภารกิจและความรับผิดชอบ  ในดาน

งบประมาณ  ในการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณใหสถานศึกษา  ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของ

ผูบริหาร  จากที่ผานมาผูบริหารโรงเรียนไมไดบริหารงบประมาณเอง  เพราะกรมตนสังกัดจะเปนฝายตัดสินใจ  และ
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บริหารจัดการงบประมาณเกือบทั้งหมดจะมอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการในสวนงบประมาณคาวัสดุเพียงเล็กนอย

เทานั้น  ปจจุบันโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงบประมาณดวยตนเอง  ทั้งในดานการจัดทําแผนการงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ  เพื่อใหโรงเรียน มีความคลองตัวในการทํางานลักษณะงาน

งบประมาณของสถานศึกษาในปจจุบัน  กําหนดใหสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงบประมาณและ

หนวยบริหารการเงิน โดยสถานศึกษาเปนหนวยบริหารการเงินที่สามารถกําหนดความตองการและเสนอขอ

งบประมาณผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณที่ไดรับจะอยูในรูปเงินกอนที่สถานศึกษามีอํานาจอิสระ

ในการบริหารตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการบริหารระบบใหม จะเนนการบริหารแบบมุงสัมฤทธิ์หรือมุงเนน

ผลงาน  สวนระบบงบประมาณก็จะเปนแบบมุงเนนผลงานที่ลดการควบคุมรายละเอียดจากสวนกลาง  เพื่อให

หนวยงานมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  มีผลสําเร็จตามภารกิจที่

กําหนดไว  และรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  และมีความโปรงใส  

สามารถเปดเผยตอสาธารณะได   

  ภารกิจดานงบประมาณที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งกระแสนโยบายการกระจายอํานาจการ

บริหารงานมาสูหนวยปฏิบัติ  การปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึง

ประสบกับความยุงยากและมีความซับซอน  กอใหเกิดปญหาและการปฏิบัติงานผิดพลาด  ซึ่งเกิดการกระจาย

อํานาจที่เร็วเกินไป  แตเมื่อไดแบงแยกเปนเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  

อางทอง  ตองรับผิดชอบดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณของสถานศึกษา  ถึงโรงเรียน  ทําใหสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาทําหนาที่ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนไดไมเต็มที่เหมือนเดิมและเมื่อสถานศึกษาไดรับการกระจาย

อํานาจในดานการบริหารงบประมาณ การดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณเสร็จส้ินที่โรงเรียน  จากประเด็นนี้

ผูบริหารจึงมีความรูสึกกังวล  ไมมั่นใจในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนวา  จะดําเนินการถูกตองหรือไม    

ไดมีการสอบถามถึงวิธีการเบิกจายเงินและมีบางโรงเรียนที่ดําเนินการเบิกจายเงินไมถูกตอง  ซึ่งปญหาเหลานี้  

สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  ชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  และสรางความมั่นใจ

ใหเกิดขึ้นกับผูบริหารสถานศึกษา  และจาการติดตามการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง ของหนวยตรวจสอบภายในจากการออกตรวจสอบ

โรงเรียนและจากการตรวจงบเดือน  และใบสําคัญของโรงเรียน  หนวยตรวจสอบภายในไดทักทวงการเบิกจาย

งบประมาณของโรงเรียนในการเบิกเงินงบประมาณแผนดินผิดพลาด และแจงใหโรงเรียนแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณจากการออกสุมตรวจสอบโรงเรียน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง, 2551, หนา 4)  

จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  

อางทอง  ยังมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณซึ่งอาจนําไปสูความเสียหายแกทางราชการ และกระทบ

ตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  

อางทอง  เพื่อนําผลการวิจัยเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารในสังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  ครูผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  และอางทอง  ปการศึกษา  2553   ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน  4,992   คน   

  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริหาร  ครูผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  และอางทอง  จํานวน  370  คน  ไดจากการคํานวณหาขนาดตัวอยาง

โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน  (Taro  Yamane) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  (questionnaire)  ประเภทคําถามปลายปด  (closed  form)  

ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา  (numerical  rating  scale)  มี  5  ระดับ  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก

เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเงินของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี  และอางทอง  ซึ่งแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  เปนแบบสํารวจรายการ  (check  list)  

  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การบริหารการเงินของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติงานการเงิน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ซึ่งจะครอบคลุม

ขอบขายการบริหารงานการเงิน  5  ดาน 1.  ดานการจัดสรรงบประมาณ 2.  ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการใชเงิน 3.  ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.  ดานการเงิน 5.  ดานการ

บริหารพัสดุและสินทรัพย  ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา  (numerical  rating  scale)   
 

สรุปผลการวจิัย 
  ผลการศึกษาการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติงานการเงิน สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี และอางทอง สรุปไดดังนี้ 

  1. ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินที่เปนกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษารอยละ 25.14 เปนครู

ปฏิบัติงานการเงินรอยละ 74.86 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอายุราชการมากกวา 30 ป มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มีอัตราขั้นเงินเดือน 40,000 – 60,000 

บาท สังกัดในโรงเรียนขนาดเล็ก และสวนใหญมีงานที่รับผิดชอบหลักเปนงานงบประมาณ 

  2. การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี 

และอางทอง ในภาพรวมมีเกณฑอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแตละรายดานพบวามีเกณฑระดับมากที่สุด 3 ดาน 

คือ ดานการจัดสรรงบประมาณ  ดานการเงิน และดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย และมีเกณฑระดับมาก 2 ดาน 

คือ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน และดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา เมื่อเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา ผูบริหารมีการบริหารงานดานการเงินเปนอันดับแรก 

รองลงมาเปนดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
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และรายงานผลการใชเงิน สวนดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการบริหารเปนอันดับสุดทาย 

สําหรับผลการศึกษาในรายละเอียดแตละรายดานพบวา 

   2.1 ดานการจัดสรรงบประมาณ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนปรับปรุงกรอบงบประมาณ

รายจายใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ รองลงมาเปน โรงเรียนจัดลําดับความสําคัญเพื่อกําหนด

งบประมาณตามกรอบที่ไดรับ สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณให

เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจํางวดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   2.2 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน รายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา รองลงมาเปน โรงเรียนประเมินแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําป สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

โรงเรียนสรุปขอมูลสารสนเทศและจัดทํารายงานขอมูลการใชงบประมาณของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขต

พื้นที่การศึกษา 

   2.3 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมี

ขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่ตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนโดยผานการคัดเลือก

จากกรรมการ รองลงมาเปน โรงเรียนหาแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงานองคกรและทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ โรงเรียนมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหบริการแก

นักเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   2.4 ดานการเงิน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนดําเนินการเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ และเงินรายไดแผนดินไดถูกตองตามระเบียบของกระทรวงการคลัง รองลงมาเปน โรงเรียนดําเนินการ

รับ-จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณไดถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง สวนรายการที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินและเอกสารหลักฐานทางการเงิน 

   2.5 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย รายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนจัดซื้อ จัดจางโดย

ตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รองลงมาเปน โรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางเพื่อทราบสภาพการใชงาน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ โรงเรียนมีการควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 

  3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน โดยจําแนก

ตามสถานภาพทั่วไป 10 ดาน ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ตําแหนง  ระดับการศึกษา  อายุราชการ  วิทยฐานะ  

อัตราขั้นเงินเดือน  ขนาดโรงเรียน  และงานที่รับผิดชอบหลัก พบวาจําแนกกลุม ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่

มีเพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา อัตราขั้นเงินเดือน ขนาดโรงเรียน งานที่รับผิดชอบหลักแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี 

และอางทอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารงานการเงินและครูปฏิบัติงานการเงินที่

มีสถานภาพสมรส อายุราชการ วิทยฐานะแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินฃองผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทองไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติงานการเงิน สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สิงหบุรี และอางทอง มีประเด็นสําคัญที่ควร

นํามาอภิปราย ดังนี้ 

  1. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ในภาพรวมมีเกณฑอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

ไดยึดระเบียบและคูมือปฏิบัติงานการเงินเปนหลักปฏิบัติ เพราะในการบริหารงานการเงินนั้นจะตองมีการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง ตลอดจนมีการกํากับ ติดตามของผูตรวจสอบอยูเสมอ โดยเฉพาะในดานการ

จัดสรรงบประมาณและดานการเงิน ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ

เงินรายไดแผนดิน ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และดําเนินการรับ-จายเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ

วงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ไดรับจัดสรร มีการจัดซื้อ จัดจางตามแผนปฏิบัติการประจําป และใน

ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล โรงเรียนไดจัดทํารายงานประจําปและรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด จึงเปนสาเหตุใหการบริการงานการเงินนั้น

สามารถปฏิบัติไดอยูในระดับมาก จากผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ พุมสวัสดิ์ (2547, 

บทคัดยอ) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี แลวพบวา ผูบริหารเห็นดวยกับการบริหารการเงินในสถานศึกษาโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ กฤษณพงศ สายวรณ  (2548, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง การ

บริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบวา

ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่การเงินมีความคิดเห็นตอ การปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

  2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงิน โดยจําแนก

ตามสถานภาพทั่วไป พบวา ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินที่มี เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา  อัตราขั้น

เงินเดือน  ขนาดโรงเรียน  และงานที่รับผิดชอบหลัก แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของ

ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานการเงินที่มี

สถานภาพสมรส  อายุราชการ  และวิทยฐานะ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหาร

สถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

   2.1 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ พุม

สวัสดิ์ (2547, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี แลวพบวาผูบริหารที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร

การเงินในสถานศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีเพศ
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ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูที่เปนเพศ

ชายสวนใหญจะเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งจะมีประสบการณในการบริหารและรับทราบขอมูลการดําเนินงาน

ทุกดานของโรงเรียนมากกวาผูปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญจะเปนเพศหญิง จึงมีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินของ

ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.2 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะผูที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษณพงศ สายวรณ (2548, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานการเงินใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ แลวพบวาผูบริหารสถานศึกษาและ

เจาหนาที่การเงินที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา

โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.3 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

การเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  

กฤษณพงศ สายวรณ (2548, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ แลวพบวาผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่การเงิน มีความคิดเห็นตอการ

ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่ผูบริหารและครู

ปฏิบัติงานการเงิน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน อาจเปนเพราะผู

ดํารงตําแหนงผูบริหาร เปนผูตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินจากผูปฏิบัติงานทุกฝาย    ทําให

รับทราบสภาพการดําเนินงานการเงินในทุกดานมากกวาผูปฏิบัติ จึงเปนสาเหตุใหมีความคิดเห็นแตกตางกับ

ผูปฏิบัติงานการเงิน 

   2.4 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

การเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี  และอางทอง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ จิตรา 

หิรัญเกื้อ (2544, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางในการแกปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เขตการศึกษา 12 แลวพบวาเจาหนาที่

ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ การที่ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน อาจมีความรู 

ความสามารถตางกัน มีวิสัยทัศนตางกัน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินของผูบริหาร

สถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.5 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ กฤษณพงศ สายวรณ (2548, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ แลวพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่การเงินที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมดานบุคลากรมากกวา จึงมีเจาหนาที่

การเงินโดยตรง สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นมีขอจํากัดในเรื่องบุคลากรซึ่งในการบริหารงานการเงินไม

มีเจาหนาที่การเงินโดยตรง ทําใหตองมอบหมายภาระใหครูที่มีหนาที่การสอนมากอยูแลวมาปฏิบัติงาน จึงอาจ

ปฏิบัติงานไดไมเต็มที่ จึงเปนสาเหตุทําใหมีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินแตกตางกัน  

   2.6 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

การเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะผูที่มีอัตราเงินเดือนสูงมี

ตําแหนงเปนผูบริหารหรือมีประสบการณในการทํางานมากกวาผูที่มีอัตราเงินเดือนต่ํา จึงเปนสาเหตุใหมีความ

คิดเห็นตอการบริหารการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.7 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีงานที่รับผิดชอบหลักแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะผูที่รับผิดชอบหลัก

เปนงานงบประมาณโดยตรง ยอมมีประสบการและความรูเกี่ยวกับการบริหารการเงินมากกวาผูที่ไมไดรับผิดชอบ

งานงบประมาณโดยตรง จึงเปนสาเหตุใหมีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.8 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงินที่มีสถานภาพสมรส  อายุราชการ และ วิทยฐานะ แตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

สิงหบุรี และอางทอง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะสถานภาพสมรส อายุราชการ 

และวิทยฐานะของผูบริหารและครูปฏิบัติงานการเงิน ไมสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเงินของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยพบวาการบริหารงานการเงินของผูบริหารสถานศึกษามีเกณฑอยูในระดับมาก แตมีบาง

ประเด็นที่มีผลการดําเนินงานต่ําในแตละดานที่ควรปรับปรุงการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน

การเงินของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น มีวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

   1.1 ดานการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ ควรดําเนินการใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจํางวดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบ 
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   1.2. ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน ควรมีการนสรุปขอมูลสารสนเทศ

และจัดทํารายงานขอมูลการใชงบประมาณของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสเสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

   1.3. ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนตองจัดหากองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา ใหบริการแกนักเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะตองมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อรายงาน

ผลการดําเนินงานของกองทุน 

   1.4. ดานการเงิน ในการรับ-จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ

ความถูกตองของตัวเงินและเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

   1.5. ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย โรงเรียนควรจัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑ 

ใหครบถวนชัดเจน และตองมีการควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันงายตอการ

ตรวจสอบ 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

บริหารการเงินของโรงเรียนใหมากกวานี้ เชน ผูรับบริการ ผูตรวจสอบติดตาม เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึกสนับสนุน

ขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษา 

   2.2. จากการวิจัยพบวา การบริการงานการเงินดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มี

คาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทายโดยเฉพาะในเรื่องกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จึงควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ ปญหาและแนว

ทางแกไขการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา

ชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง 
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