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บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนบานใหมหนองบัว และเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียน ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 25 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
เจาหนาที่ธุรการของโรงเรียนบานใหมหนองบัว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 หัวหนางานและศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
โรงเรียนตนแบบการบริหารงบประมาณดีเดน  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบ
ประมาณคา แบบสอบถามปลายเปด และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี

สภาพการดําเนินงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนบานใหมหนองบัว โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานที่มีสภาพการดําเนินงานบริหารงบประมาณ
อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารการเงิน เกี่ยวกับการมีคําสั่งแบงงาน มอบหมาย
งานอํานาจหนาที่สําหรับผูรับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ
อยางเปนระบบชัดเจน  สวนดานที่มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอยและมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ เกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน
ของโรงเรียน
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ปญหาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบานใหมหนองบัว ที่พบมาก
ที่สุดเปนรายดาน คือดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ เกี่ยวกับครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไมมีความตระหนักและไมเห็นความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโรงเรียน (SWOT)
เพื่อการจัดทําแผนงบประมาณ ดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน
และผลการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน และดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับการขาด
การประชาสัมพันธ การสรางความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการรวม
วางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา และไมมีการเสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ

สวนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนบานใหม
หนองบัว ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ ไดแก โรงเรียนควรสงเสริม
ใหมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT) และวิเคราะหนโยบายของหนวยเหนือ
เพื่อการจัดทํางบประมาณ สงเสริมใหมีการวิเคราะหงบประมาณของโรงเรียน จัดอบรม สัมมนา
ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบดานการวางแผนงบประมาณของโรงเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง
ดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ไดแก
ผูบริหารและบุคลากรควรรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตของสถานศึกษารวมกัน แตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ดานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ไดแก โรงเรียนควรวิเคราะหแหลงทรัพยากรตางๆที่มีในโรงเรียน
และจัดทําเปนขอมูลไวอยางเปนระบบ และสงตอขอมูลเพื่อใหประธานศูนยโรงเรียนรวบรวมไว
เปนแหลงขอมูลกลาง เพื่อใหสะดวกในการประสานความรวมมือภายในศูนยโรงเรียน



ฉ

Independent Study Title Development of School Finance Management System of
Banmainongbua  School, Chaiprakarn District, Chiang Mai
Province

Author Mrs. Samai Khatchapa

Degree Master of  Education  (Educational Administration)

Independent Study Advisory  Committee
Assoc. Prof. Dr. Choocheep  Puthaprasert Advisor
Lect. Dr. Suwan  Muntabutara Co-advisor

ABSTRACT

The objectives of this study were to study conditions and problems of school finance
management of Banmainongbua School, and to propose guidelines in developing the school
finance management. The respondents of this study were consisted on 25 persons as follows:
school administrator, teachers, general service officer of Banmainongbua School, vice director of
Office of the Elementary Education Service Area 3, head of department and education supervisor
who is responsible for finance management of Office of the Elementary Education Service Area
3, director and vice director of the role model school of outstanding financial management. Tools
used in this study were evaluative questionnaire, opened-end questionnaire and structural
questionnaire. The data gained was then analyzed by using frequency, percentage, mean and
standard deviation. And the data was presented in table with description. The result of the study
can be summarized as the following.

Conditions of the school finance management of Banmainongbua School, in an overall
image, were in the medium level. When taking into consideration of income, it found that the
management was in much level where the aspect gaining the most mean was finance management
regarding precise assignment on the responsible officer who systematically manages and control
the school finance. And the aspects gaining the least mean were financial statement conduct and
budget acquisition regarding analysis of factor affecting general school management.
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The problem in the school finance management of Banmainongbua School that was
mostly found was financial statement conduct and budget acquisition that teachers and personnel
in the school did not realized and put importance to SWOT analysis in order to conduct budget
plan. In an aspect of inspection, following-up and reports of payments and operation’s result,
personnel lacked of knowledge and understanding in this matter. In an aspect of educational
resources mobilization and investment, they lacked of public relation and making understanding
to education commission and community in planning the educational resources mobilization.
Moreover no plan of educational resources mobilization and scholarship were presented to the
educational commission for approval and operation that is administrated by commission.

For a guideline in developing the school finance management of Banmainongbua School
in the three aspects, it was suggested that: 1) in an aspect of financial statement conduct and
budget acquisition, the school should promote SWOT analysis and the northern region’s policy
analysis, in order to properly conduct the yearly budget, and should promote the school’s budget
analysis, arrange a training and seminar for teachers and responsible personnel who are entitled to
take care of the finance at least once a year; 2) in an aspect of inspection, following-up,
assessment and report of payments and operation’s result, the administrators and personnel should
cooperate in planning, determining precise objectives according to the key performance indicator
of the school, that is to say, there should be an appointment of commission who shall inspect,
follow-up and prevent the risk for the high risk project; and 3) in an aspect of educational
resources mobilization and investment, the school should analyze the source of resources having
in the school and make a systematic data source as a central for convenience of interdepartmental
cooperation.


