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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการควบคมุภายในของสถานศกึษา	2)	ศกึษา

ระดบัการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	และ	3)	วิเคราะห์การควบคมุภายในซึง่เป็นปัจจยั	ท่ีสง่ผล 

ต่อการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศกึษา	ครูเจ้าหน้าท่ี 

การเงิน	 และครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	 จ�านวน	 225	คน	 ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั	 มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาระหวา่ง	

0.67	 ถึง	 1.00	 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้านการควบคุมภายใน	 เท่ากับ0.98	 และด้าน 

การบริหารงบประมาณ	เทา่กบั	0.98	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 

และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	การควบคมุภายในของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	กิจกรรมการควบคมุสารสนเทศและการสือ่สาร	การตดิตามประเมินผล	

และการประเมินความเสี่ยง

	 2.	 การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้านประกอบ

ด้วยการบริหารการเงินและการบญัชีการบริหารงบประมาณการวางแผนงบประมาณ	การตรวจสอบ

และตดิตามการประเมินผลการบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์และการบริหารทรัพยากร
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	 3.	การควบคมุภายใน	ประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	(X
1
)	กิจกรรมการควบคมุ	

(X
3
)	สารสนเทศและการสื่อสาร	(X

4
)	และการตดิตามประเมินผล	(X

5
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษา	 (Y
tot
)	 โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	70.08	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั	.01	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ														=	0.85	+	0.22	(X
1
)	+	0.21	(X

3
)	+	0.17	(X

4
)	+	0.18	(X

5
)

ค�าส�าคัญ: การควบคมุภายใน,	การบริหารงบประมาณ,	ประถมศกึษา

ABSTRACT
	 The	purposes	 of	 this	 research	were	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 internal	 control	 in	 

educational	 institutions;	 2)	 identify	 the	 level	 of	 budgeting	administration;	 and	3)	 analyze	 

internal	 control	 affecting	 budgeting	 administration.	 The	 research	 sample	 was	 225	 

administrators	and	teachers	under	Samut	Sakhon	Primary	Educational	Service	Area,	derived	 

by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district.	The	research	instrument	 

used	to	collect	data	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	IOC	content	

between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	questionnaire	

were	0.98	 for	 internal	control	and	0.98	 for	budgeting	administration.	Data	were	analyzed	 

with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.	

 The findings of this research were as follows:

	 1.		 Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	 internal	control	 in	educational	 institutions	

was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	control	environment,	control	activities,	

information	and	communications,	monitoring,	and	risk	assessment.	

	 2.	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 the	budgeting	 administration	 in	 educational	

institutions	was	 at	 a	 high	 level.	 These	 aspects	were	 as	 follows:	 financial	management	

and	 accounting,	 budget	 administration,	 budget	 planning,	monitoring	 and	 follow-up	 

evaluation,	procurement	and	asset	management,	and	resource	management.

	 3.		 The	internal	control	in	the	aspects	of	control	environment	(X
1
),	control	activities 

(X
3
),	 information	 and	 communications	 (X

4
),	 and	monitoring	 (X

5
)	 together	 predicted	 the 

budgeting	administration	of	educational	 institutions	 (Y
tot
)	at	 the	percentage	of	70.08	with	 

statistical	significance	at	.01.	The	regression	equation	was							=	0.85	+	0.22	(X
1
)	+	0.21	 

(X
3
)	+	0.17	(X

4
)	+	0.18	(X

5
).	

Keywords: internal	control,	budgeting	administration,	primary	education	
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ

แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	 3)	พ.ศ.	 2553	 เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีวา่ด้วยการศกึษาแหง่ชาติ	 ใช้เป็นหลกั 

ในการปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ	 ได้ก�าหนดรายละเอียดส�าหรับการน�าไปปฏิบตัิให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ไว้อย่างชดัเจนในมาตรา	 39	 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศึกษา	ทัง้ด้าน

วิชาการ	งบประมาณการบริหารงานบคุคล	และการบริหารทัว่ไป	ไปยงัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ 

สถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง	จะเหน็ได้วา่	กฎกระทรวง	ระเบียบ	กฎหมาย	และประกาศ

ของกระทรวงศกึษาธิการได้มอบอ�านาจให้สถานศกึษามีอ�านาจในการบริหารจดัการบริหารวิชาการ	

บริหารงบประมาณ	บริหารบคุคลและบริหารทัว่ไป	ภายใต้กรอบการด�าเนินการท่ีก�าหนดให้อย่างมี 

อิสระ	 รวดเร็ว	 มีความคลอ่งตวัมากขึน้และมุง่กระจายอ�านาจในการบริหารจดัการให้กบัสถานศกึษา

อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิด

ประโยชน์สงูสดุภายใต้ระเบียบ	และกฎหมายรองรับ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2556:	14)	 	

	 จากความส�าคญัท่ีได้ระบไุว้ในพระราชบญัญตัิ	 แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร

งานภายในสถานศกึษาให้ครอบคลมุภารกิจการกระจายอ�านาจและการบริหารการศกึษาของกระทรวง

ศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	บญัญตัิไว้	 

จึงต้องถือปฏิบตัิและในฐานะท่ีสถานศึกษาเป็นหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544	 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี	 

22	 ตลุาคม	 2544	 เป็นต้นไปมีผลท�าให้หน่วยรับตรวจต้องจดัวางระบบการควบคมุภายใน	 โดยใช้

มาตรฐานการควบคมุภายในตามระเบียบดงักลา่ว	 เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า	การบริหารและ 

การปฏิบตังิานของหนว่ยงานจะบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	รวมถงึการดแูล

ทรัพย์สินการป้องกนัหรือลดความผิดพลาด	ความเสียหาย	การร่ัวไหล	การสิน้เปลือง	หรือการทจุริต 

ในหน่วยงาน	 และภายหลงัการจดัวางระบบการควบคมุภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรายงานประจ�าปี 

เก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ ก�ากับดูแล	 และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในโดยรายงานปีละ	 1	 ครัง้	 ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้

ปีงบประมาณ	ซึง่เป็นการปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน	(ส�านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดนิ,	2552:	1-2)

	 ความส�าเร็จในทกุหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจประเภทใด	 มีขนาดใหญ่หรือ 

ขนาดเล็กทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน	 คือการมีการควบคุมภายในท่ีดีในหน่วยงาน	 เน่ืองจาก 

การควบคมุภายในจะช่วยป้องกนัหรือลดความเสี่ยง	อนัจะเป็นอปุสรรคตอ่การด�าเนินงาน	ซึง่อาจจะ

มีโอกาสเกิดขึน้ได้ในทกุกระบวนการหรือทกุขัน้ตอนของการด�าเนินงาน	หนว่ยงานตา่ง	ๆ	จงึควรจดัให้ 

มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมขึน้ภายในหนว่ยงาน	เพ่ือท�าให้การด�าเนินงานของหนว่ยงานเป็น
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ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลผุลตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีหน่วยงานวางไว้	 การควบคมุ

ภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเร่ือง	ๆ 	ไป	ซึง่อาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย	ระเบียบ	ระบบ

บญัชี	หนงัสือสัง่การ	และหนงัสือตอบข้อหารือตา่ง	ๆ 	โดยสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคมุด้านการเงิน	

บญัชี	 และการปฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก�าหนดไว้	 ซึง่ไม่ครอบคลมุ

ถงึการจดัการด้านอ่ืน	ๆ	นอกเหนือจากด้านการเงินและบญัชีในหนว่ยงาน	จงึไมส่ามารถสะท้อนภาพ 

ถึงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้	 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบ 

การควบคมุท่ีครอบคลมุงานทกุด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนัน้	 ๆ	 

ว่ามีการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด	 การท่ีระบบการควบคมุภายใน 

ของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท�าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน	 

และการด�าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล	 ทัง้นีจ้ากประสบการณ์ในภาครัฐ	 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก

การก�าหนดหน้าท่ี	 และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม	 การมอบหมายการปฏิบัติงาน 

ทัง้กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว	 การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ 

ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง	 (กรมบญัชีกลาง, 

2548:	 3)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงาน	 และการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืนหากหน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

หรือไม่มีการก�ากับดูแลท่ีดี	 รวมทัง้ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมโอกาสท่ีจะเกิด 

ความผิดพลาด	 หรืออุปสรรคในการด�าเนินงานของหน่วยงานย่อมมีเพ่ิมมากขึน้เช่นกัน	 ดังนัน้ 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การบริหารงบประมาณ 

ด�าเนินการปฏิบตังิานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริหารและบคุลากรท่ีร่วมกนัก�าหนดขึน้

	 การบริหารงบประมาณเป็นแผนการท�างบประมาณรายรับ	 รายจ่าย	 การท�าบัญชี	 และ 

การก�าหนดแผนการใช้จ่ายหรืองบประมาณการ	 รายรับ	 รายจ่ายลว่งหน้า	 ซึง่มีความส�าคญัอย่างย่ิง 

ในการบริหารงานของสถานศึกษาโดยมีระเบียบ	 ข้อบงัคบั	 ท่ีต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดและใช้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	 ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษามีฐานะ 

เ ป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารการเ งินของตนเอง	 แต่ยัง มีส�านักงานเขตพืน้ ท่ี 

การศึกษาดูแลแม้ว่าจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายส่งผลให้สถานศึกษายังขาดความเป็น 

อิสระในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง	 ทัง้นีก้ารบริหารงบ

ประมาณของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลได้ก�าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดหาผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสถานศกึษา	 รวมทัง้การจดัหารายได้จากการให้บริการท่ีต้องน�ามาใช้ในการบริหาร 

จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้ เ รียนเพ่ือให้การบริหาร 

งบประมาณ	 การเงินและบัญชีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ	 โดย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้วแต่กรณี	 
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ต้องกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจของตน

ไปยงัสถานศึกษาผ่านกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์	 และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจดัการศึกษา	พ.ศ.	 2550	ประกอบกบัประกาศส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 

เร่ืองการกระจายอ�านาจ	 การบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขัน้พืน้ฐานไปยงัคณะกรรมการส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา	 และสถานศึกษาในสงักัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2550	จะเหน็ได้วา่กฎกระทรวง	ระเบียบ	กฎหมาย	

และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ�านาจให้สถานศึกษา	 มีอ�านาจในการบริหารจดัการ 

งบประมาณภายใต้กรอบการด�าเนินการท่ีก�าหนดให้อย่างมีอิสระ	 รวดเร็ว	 มีความคล่องตวัมากขึน้	 

และมุ่งกระจายอ�านาจในการบริหารจดัการงบประมาณให้กบัสถานศกึษา	 อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้

สถานศกึษานิตบิคุคลสามารถบริหารจดัการศกึษา	ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ภายใต้ระเบียบและกฎหมายรองรับ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2556:	57-58)

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่ว	ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาการควบคมุภายใน

ท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารการควบคมุภายในและน�ามาปรับใช้ในการบริหารจดัการของ

สถานศกึษา	เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาและป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง	ความผิดพลาด 

หรือความเสียหายในการปฏิบตัิงาน	ซึง่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 รวมทัง้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วย 

การก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน	พ.ศ.	 2544	 ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมิน 

ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัการควบคมุภายในของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาคร	

	 2.		 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

	 3.		 เพ่ือวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ตวัแปรการวจิยั
	 1.	 ตัวแปรต้น	 คือ	 การควบคุมภายใน	 (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 2552:	 8-19) 

ประกอบด้วย	5	ด้าน	ดงันี	้1)	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	2)	การประเมินความเสี่ยง	3)	กิจกรรม

การควบคมุ	4)	สารสนเทศและการสื่อสาร	และ	5)	การตดิตามประเมินผล



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018254

		 2.	ตวัแปรตาม	คือ	การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา	(กระทรวงศกึษาธิการ	2556:	

59-67)	ประกอบด้วย	6	ด้าน	ดงันี	้1)	การวางแผนงบประมาณ	2)	บริหารงบประมาณ	3)	การตรวจสอบ 

และตดิตามการประเมินผล	4)	การบริหารทรัพยากร	5)	การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	และ	6)	การบริหาร 

การเงินและการบญัชี	โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

      

สมมุตฐิานการวจิยั
	 การควบคมุภายในประกอบด้วย	 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 การประเมินความเสี่ยง	

กิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและการสือ่สาร	และการตดิตามประเมิน	เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 การควบคุมภายใน	 หมายถึง	 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ร่วมกนัก�าหนดขึน้เพ่ือควบคมุ

การด�าเนินการของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ	ระเบียบ	ประกอบด้วย		

	 	 1.1	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	หมายถึง	 สภาวการณ์หรือปัจจยัตา่ง	 ๆ	 ท่ีผู้บริหาร

และบคุลากรของสถานศกึษา	ตระหนกัยดึถือปฏิบตัิตามข้อก�าหนด	 ด้านความสื่อสตัย์และจริยธรรม	 

ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร	 ด้านคณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ด้านปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านการมอบอ�านาจและ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ	และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบคุคล	ซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไป

เสริมองค์ประกอบการควบคมุอ่ืน	ๆ	ตอ่ไป

6 

การประเมินผล4) การบริหารทรัพยากร 5) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ และ 6) การบริหารการเงินและการ
บญัชี โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุตฐิานการวจิัย 
การควบคมุภายในประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรม

การควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมิน เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณ
ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1.  การควบคมุภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ร่วมกนักําหนดขึน้เพ่ือควบคมุการดําเนินการ
ของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ ระเบียบ ประกอบด้วย   
 1.1  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษา ตระหนักยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านความส่ือสัตย์และจริยธรรม ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านปรัชญา
และรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการ
ควบคมุอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

ตวัแปรต้น 
การควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
2. การประเมินความเส่ียง  
3. กิจกรรมการควบคมุ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร            
5. การตดิตามประเมินผล 

ตวัแปรตาม 
การบริหารงบประมาณ 

1. การวางแผนงบประมาณ               
2. การบริหารงบประมาณ                 
3. การตรวจสอบและติดตาม  
การประเมนิผล                                
4. การบริหารทรัพยากร                    
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์        
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 

6 

การประเมินผล4) การบริหารทรัพยากร 5) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ และ 6) การบริหารการเงินและการ
บญัชี โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
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	 		 1.2		 การประเมินความเสี่ยง	 หมายถึง	 กระบวนการประเมินความเสี่ยง	 ท่ีผู้บริหารและ

บคุลากรของสถานศกึษา	น�ามาพิจารณาในการบริหารจดัการ	ประกอบด้วย	ระบปัุจจยัเสี่ยงวิเคราะห์

ความเสี่ยง	 และการจดัการความเสี่ยง	 ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคต่อความส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ 

สถานศกึษา

	 	 1.3		 กิจกรรมการควบคุม	 หมายถึง	 นโยบายและมาตรการท่ีผู้ บริหารและบุคลากร 

ของสถานศกึษา	น�ามาใช้ในกิจกรรมควบคมุ	 ได้แก่	 การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน 

การสอบทานโดยผู้บริหาร	 การควบคมุการประมวลผลข้อมลู	 การอนมุตัิ	 การดแูลป้องกนัทรัพย์สิน	 

การแบง่แยกหน้าท่ี	และการจดัท�าเอกสารหลกัฐาน	เพ่ือป้องกนัหรือควบคมุความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้

อยา่งเหมาะสม	

	 	 1.4		 ข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร	 หมายถึง	 ข้อมลูข่าวสารหรือข้อมลูสารสนเทศ 

ท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาต้องจัดให้มีสารสนเทศ	 อย่างเพียงพอ	 เหมาะสมทันต่อ 

การปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 เช่ือถือได้	 ทันเหตุการณ์	 สะดวกใน 

การเข้าถงึและปลอดภยั

	 	 1.5		 การตดิตามและประเมินผล	หมายถงึ	กระบวนการประเมินคณุภาพการปฏิบตังิาน	

และประเมินประสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษาได้ก�าหนดไว้

โดยการตดิตามผลในระหวา่งการปฏิบตังิาน	การประเมินผลเป็นรายครัง้	ซึง่แบง่ออกเป็นการประเมิน

การควบคมุตนเอง	และการประเมินการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ

	 2.	 การบริหารงบประมาณ	หมายถงึ	กระบวนท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ก�าหนดการควบคมุใช้จา่ยงบประมาณให้เป็น

ไปตามแผนการปฏิบตังิานซึง่เก่ียวกบัรายรับและรายจา่ย	การวางแผนการปฏิบตัิ	และการประเมินผล

การใช้งบประมาณให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดขึน้	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 การวางแผนงบประมาณ	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศกึษา	ก�าหนดแนวทางการจดัท�างบประมาณ	โดยสถานศกึษาต้องวิเคราะห์และพฒันานโยบาย	

การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษา	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ	

	 	 2.2		 การบริหารงบประมาณ	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศึกษา	 ก�าหนดการจดัสรรงบประมาณ	การขออนมุตัิการใช้จ่ายงบประมาณ	การขอโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	และการรายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ	

	 	 2.3		 การตรวจสอบและติดตามการประเมินผล	หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้บริหารและ

บคุลากรของสถานศึกษา	ก�าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ	การตรวจสอบตดิตามและรายงาน	การใช้ผลผลติจากงบประมาณ	รวมทัง้วิเคราะห์และ

ประเมินประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ	
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	 	 2.4		 การบริหารทรัพยากร	หมายถงึ	กระบวนการท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา	

ก�าหนดแนวทางการจดัการทรัพยากร	การระดมทรัพยากร	การจดัหารายได้และผลประโยชน์	กองทนุ 

กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา	และกองทนุสวสัดกิารเพ่ือการศกึษา	

	 	 2.5	การบริหารพสัดุและสินทรัพย์	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้บริหารและบุคลากรของ 

สถานศึกษา	 ก�าหนดการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	 

การก�าหนดรูปแบบหรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์	การจดัซือ้จดัจ้าง	การจดัหาพสัด	ุการควบคมุ

ดแูลรักษา	และจ�าหนา่ยพสัด	ุรวมทัง้การจดัผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ

	 	 2.6	การบริหารการเงินและการบญัชี	หมายถงึ	กระบวนการท่ีผู้บริหารและบคุลากรของ

สถานศกึษา	ก�าหนดการปฏิบตัเิก่ียวกบัการเบกิเงินจากคลงั	การรับเงิน	การเก็บรักษาเงินการจา่ยเงิน	

การน�าเงินสง่คลงั	 รวมทัง้การจดัท�าบญัชีการเงิน	การจดัท�ารายงานการเงินและงบการเงิน	การจดัท�า

หรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี	ทะเบียน	และการรายงานบญัชี

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยเร่ือง	 การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 

(descriptive	research)

 ประชากร ได้แก่	 สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

ในปีการศึกษา	 2558	 ซึ่งมีท่ีตัง้กระจายอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 

และอ�าเภอบ้านแพ้ว	จ�านวน	104	แหง่

 กลุ่มตวัอย่าง	ประกอบด้วย	

	 1.	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ในปี 

การศกึษา	 2558	กระจายตามเขตอ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	และอ�าเภอบ้านแพ้ว	 

โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 &	Morgan	 (1970:	 608	 อ้างถึงใน 

จิตติรัตน์	 แสงเลิศอุทัย,	 2557:	 124)	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 86	 แห่ง	 กระจายตามเขตอ�าเภอ

เมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 และอ�าเภอบ้านแพ้ว	 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ 

ตามสดัสว่น(proportional	stratified	random	sampling)	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

	 2.	 ผู้ ให้ข้อมูล	 ก�าหนดให้สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	แตล่ะแหง่มีผู้ให้ข้อมลูแหง่ละ	3	คน	ประกอบด้วย	1)	ผู้บริหารสถานศกึษา	2)	ครูเจ้าหน้าท่ี 

การเงิน	 และ	 3)	 ครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมด	 258	 คน	 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	 

(purposive	sampling)	โดยใช้ผู้ให้ข้อมลูเป็นหนว่ยวิเคราะห์ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม	 ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร	 โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า	 IOC	 (index	 of	 item	objective	 congruence) 

เทา่กบั	0.67	และ	1.00	ได้ข้อกระทงค�าถาม	ด้านการควบคมุภายในของสถานศกึษา	จ�านวน	50	ข้อ	 

และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 จ�านวน	 76	 ข้อ	 จากนัน้หาค่าความเท่ียงโดยใช้ 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ได้ค่าความเท่ียงของการควบคมุภายในของสถานศึกษา	 

เทา่กบั	0.98	และคา่ความเท่ียงของการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	เทา่กบั	0.98

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	 258	ฉบบั	พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 และการขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจาก 

ผู้บริหารสถานศกึษา	ครูเจ้าหน้าท่ีการเงิน	และครูเจ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุเป็นกลุม่ตวัอยา่งได้รับแบบสอบถาม

ท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนกลบัคืนมา	จ�านวน	225	ชดุ	คดิเป็นร้อยละ	87.21

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ		 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีมาก
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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อาํเภอ             ประชากร      กลุ่มตวัอย่าง        ผู้บริหาร          เจ้าหน้าที่การเงนิ    เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เมืองสมุทรสาคร    56                     46                       46                           46                       46     
กระทุ่มแบน           19                     16                      16                           16                       16 
บ้านแพ้ว               29                      24                      24                           24                       24 

รวม          104                     86                      86                           86                       86 

 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั0.67 และ 1.00
ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านการควบคุมภายในของสถานศึกษา จํานวน 50 ข้อ และการบริหารงบประมาณของ
สถานศกึษา จํานวน 76 ข้อจากนัน้หาค่าความเท่ียงโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความ
เท่ียงของการควบคมุภายในของสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 และค่าความเท่ียงของการบริหารงบประมาณของ
สถานศกึษา  เท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 258 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และการขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครูเจ้าหน้าท่ีการเงิน และครูเจ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุเป็นกลุ่มตวัอย่างได้รับแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบรูณ์กลบัคืนกลบัคืนมาจํานวน 225 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 87.21 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัการควบคมุ
ภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉล่ียตามแนวความคิดของ
บญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการควบคมุภายในสถานศกึษา/การบริหารงบประมาณ 
 ของสถานศกึษา ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการควบคมุภายในสถานศกึษา/การบริหารงบประมาณ 
 ของสถานศกึษา ในระดบัท่ีมาก 
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	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดับการควบคุมภายในสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 	 =	 4.09,	 S.D.=0.47)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

การควบคมุภายในสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	อยู่ในล�าดบั

สงูสดุ	(					=4.19,	S.D.=0.46)	รองลงมา	ได้แก่	กิจกรรมการควบคมุ	(						=	4.10,	S.D.=0.51)	สารสนเทศ 

และการสื่อสาร	 (	 	 	 =	 4.06,	 S.D.=0.56)	 การติดตามประเมินผล	 (	 	 	 =	 4.06,	 SD=0.59)	 

และการประเมินความเสี่ยง	(						=	4.01,	S.D.=0.57)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดั	 

	 	 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
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หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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                        (n = 225) 
 การควบคุมภายในสถานศึกษา  S.D. ระดบั ลาํดบั 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 4.19 0.46 มาก 1 
 2. การประเมินความเส่ียง 4.01 0.57 มาก 5 
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รวม 4.09 0.47 มาก  
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รวม 4.17 0.45 มาก  
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 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณของสาถนศกึษา สังกัดส�านักงาน
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สมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(	 	 	 	=	4.17,	S.D.	=	0.45)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 
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(					=	4.24,	S.D.	=	0.52)การวางแผนงบประมาณ	(					=	4.20,	S.D.	=	0.48)	การตรวจสอบและ 

ตดิตามการประเมินผล	(						=	4.20,	S.D.	=	0.54)	การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	(						=	4.19,	S.D.	=	

0.52)	และการบริหารทรัพยากร	(						=	3.83,	S.D.	=	0.65)	ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3		 คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา 

	 	 สงักดั	 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
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                        (n = 225) 
 การควบคุมภายในสถานศึกษา  S.D. ระดบั ลาํดบั 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 4.19 0.46 มาก 1 
 2. การประเมินความเส่ียง 4.01 0.57 มาก 5 
 3. กิจกรรมการควบคมุ 4.10 0.51 มาก 2 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.06 0.56 มาก 3 
 5. การตดิตามประเมินผล 4.06 0.59 มาก 4 

รวม 4.09 0.47 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของสาถนศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.17, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยการบริหารการเงินและการบญัชีอยู่ใน
ลําดบัสงูสดุ (X = 4.36, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ (X  = 4.24, S.D. = 0.52)
การวางแผนงบประมาณ (X  = 4.20,  S.D. = 0.48)การตรวจสอบและติดตามการประเมินผล(X = 4.20,  
S.D. = 0.54) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ (X = 4.19,  S.D. = 0.52) และการบริหารทรัพยากร(X = 
3.83, S.D. = 0.65) ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สงักดั สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร   
           (n = 225) 

การบริหารงบประมาณ X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การตรวจสอบและตดิตามการประเมินผล 
4. การบริหารทรัพยากร 
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์ 
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 

4.20 
4.24 
4.20 
3.83 
4.19 
4.36 

0.48 
0.52 
0.54 
0.65 
0.52 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก
มาก 
มาก 
มาก 

3 
2 
4 
6 
5 
1 

รวม 4.17 0.45 มาก  
 

X

 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหาร 

งบประมาณของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	(X
1
)	กิจกรรมการควบคมุ	(X

3
)	สารสนเทศและการสือ่สาร	

(X
4
)	และการตดิตามประเมินผล	(X

5
)	เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผนัแปรของการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	

(R2)	 เทา่กบั	0.708	ซึง่แสดงวา่	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 กิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและ 

การสือ่สารและการตดิตามประเมินผลสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน
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เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	และสามารถร่วมกนัท�านายการบริหารงบประมาณของ

สถานศกึษาได้ร้อยละ	70.08	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิคือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

 

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่  4	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนการควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร 

	 	 งบประมาณ	ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

.
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 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

การควบคุมภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (X1) กิจกรรมการควบคมุ (X3) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(X4) และการตดิตามประเมินผล (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร(Ytot)ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 
0.708 ซึง่แสดงวา่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการส่ือสารและการ
ติดตามประเมินผลส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร และสามารถร่วมกันทํานายการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาได้ร้อยละ 
70.08 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิคือ 
 
 tot= 0.85 + 0.22 (X1) + 0.21 (X3) + 0.17 (X4) + 0.18 (X5)  
  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 tot = 0.23 (Z1) + 0.24 (Z3) + 0.21 (Z4) + 0.24 (Z5) 

 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณ ของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
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 tot = 0.23 (Z1) + 0.24 (Z3) + 0.21 (Z4) + 0.24 (Z5) 

 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณ ของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 (n = 225) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 4 33.13 8.28 133.19** .00 

Residual 220 13.68 0.62   
Total 224 46.81    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.85  0.15 5.51** .00 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (X1) 0.22 0.23 0.05 3.94** .00 
กิจกรรมการควบคมุ (X3) 
สารสนเทศและการส่ือสาร (X4) 

0.21 
0.17 

0.24 
0.21 

0.06 
0.04 

3.28** 
3.94** 

.00 

.00 
การตดิตามประเมินผล (X5) 0.18 0.24 0.05 3.82** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 R = 0.841 R2 = 0.708 SEE. = 0.249 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1.  การควบคุมภายในของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาครในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคมุมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการควบคมุ ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ด้าน
การตดิตามประเมินผล และด้านการประเมินความเส่ียง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารและบคุลากรในสถานศกึษา
ร่วมกันกําหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมภายในของสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจวา่การดําเนินงานของสถานศกึษาจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน ด้านประสทิธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ซึง่การจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเบือ้งต้นผู้บริหารต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดีในสถานศึกษาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีทําให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรับผิดชอบ และเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของตนเอง มีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องยอมรับ และปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของนฤมลหลกัคํา(2554: 109-113) ได้
ศกึษาการบริหารการควบคมุภายในด้านงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
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อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 การควบคุมภายในของสถานศึกษา	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ด้านสภาพ

แวดล้อมของการควบคมุมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ด้านกิจกรรมการควบคมุ	 ด้านสารสนเทศและ

การสื่อสาร	 ด้านการติดตามประเมินผล	และด้านการประเมินความเสี่ยง	ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารและ

บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก�าหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมภายในของสถานศึกษา	

โดยมีวตัถปุระสงค์	 เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่การด�าเนินงานของสถานศกึษาจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

การควบคมุภายใน	 ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	 และเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่ง 

การจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการควบคมุภายใน	ให้มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล	 ในเบือ้งต้นผู้บริหารต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดีในสถานศึกษา 

ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีท�าให้บคุลากรในสถานศกึษามีความรับผิดชอบ	และเข้าใจขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

ของตนเอง	มีความรู้	ความสามารถและทกัษะท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อยา่งเพียงพอ	 รวมถงึต้องยอมรับ	และปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน	ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการวิจยัของนฤมล	หลกัค�า	 (2554:	 109-113)	 ได้ศึกษาการบริหารการควบคมุภายในด้าน 

งบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ 	 เขต	 2	พบว่า 

สภาพการบริหารการควบคมุภายในด้านงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 โรงเรียน	 ขนาดเล็ก 

โดยรวม	มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเฉลี่ยสงูสดุ	3	อนัดบั	พบดงันี	้การจดัระบบ 

การจัดซือ้จัดจ้าง	 การบริหารสินทรัพย์	 และการรายงานการเงินและผลการด�าเนินงาน	 โรงเรียน 

ขนาดใหญ่โดยรวมมีระดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 3	อนัดบั	พบดงันี	้

การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้างการวางแผนงบประมาณ	และการรายงานการเงินและผลการด�าเนินงาน	 

1)	 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของการควบคุม	 การจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือควบคุมดูแล	 ก�ากับ	 

ติดตามงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นปัจจบุนัรวมทัง้จดัโครงสร้างการบริหารงาน	และก�าหนดความรับผิดชอบ 

ของบคุลากรภายในสถานศกึษาแตล่ะคน	และกรอบงานของแตล่ะฝ่ายให้ชดัเจน	2)	ด้านการประเมิน 

ความเสี่ยงควรมีการประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการ	 และร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

ในการด�าเนินงาน	 เพ่ือกระบวนการประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจน	 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานและปัญหา	

เพ่ือร่วมกนัประเมินความเสี่ยง	 3)	 ด้านกิจกรรมการควบคมุ	ผู้บริหารควรจดัให้มีการควบคมุหน้าท่ี 

ทุกระดับของการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นอย่างเหมาะสม	 และน�าผลการประเมินการจัด 

กิจกรรมการควบคุมท่ีได้มาปรับปรุง	 พัฒนากิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้	 

4)	 ด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการควบคุม
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ภายในท่ีเป็นปัจจบุนัและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั	 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการควบคมุภายใน	

ตลอดจนจดัล�าดบัความส�าคญัของสารสนเทศและการสื่อสาร	5)	 ด้านการติดตามประเมินผล	 ให้ผู้ มี 

หน้าท่ีรับผิดชอบแตล่ะฝ่ายรายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ�าทกุเดือน	 รวมทัง้แตง่ตัง้คณะท�างาน

ติดตามประเมินผล	 เพ่ือสง่เสริมให้มีการติดตามประเมินผลอยา่งครอบคลมุและเป็นระบบ	ตลอดจน

น�าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง	พฒันาการควบคมุภายในของสถานศึกษาและสอดคล้องกบัผล 

การวิจยัของวนัเพ็ญ	 แดงเสน	 (2559:	 166)	 ได้ศกึษาการควบคมุภายในของสถานศกึษาท่ีสอนเด็ก 

ท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา	 สงักัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 โดยภาพรวมและ 

รายด้าน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	พบว่าสภาพแวดล้อม 

ของการควบคุมระดับมากท่ีสุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 กิจกรรมการควบคุม	 การประเมินความเสี่ยง	 

การติดตามประเมินผลและสารสนเทศและการสื่อสาร	ตามล�าดบั	 ดงันัน้การควบคมุภายในมีความ

จ�าเป็นและเก่ียวข้องกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก	 รวมทัง้เป็น 

เคร่ืองมือควบคมุการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ	ชว่ยป้องกนัรักษาทรัพย์สนิของสถานศกึษา	และชว่ย

ให้การปฏิบตังิานในขัน้ตอนตา่ง	ๆ	เป็นไปอยา่งถกูต้องเหมาะสม	รวมทัง้ป้องปราม	ลดความผิดพลาด

ท่ีอาจเกิดขึน้	หรืออาจเกิดขึน้จะอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้	

	 2.	การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 ด้านการบริหารการเงิน

และการบญัชีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการวางแผนงบประมาณ

ด้านการตรวจสอบและตดิตามการประเมินผล	ด้านการบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	และ	ด้านการบริหาร

ทรัพยากร	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงบประมาณ	มีความส�าคญัตอ่การจดัสรรทรัพยากรในการบริหารงาน 

ให้บรรลตุามพนัธกิจ	 เป้าหมาย	 วตัถปุระสงค์	 โครงการ	 โดยการจดัสรรงบประมาณจะต้องยึดหลกั

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล	หลกัการมีสว่นร่วม	หลกัความเป็นธรรม	หลกัความเสมอภาคและหลกั

การกระจายอ�านาจ	 ซึ่งระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีคุณภาพ	 ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานใน

ด้านอ่ืน	ๆ	 เชน่	การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบคุคล	และการบริหารงานทัว่ไป	 ให้ประสบผล

ส�าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	โดยผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารหลกั	คือ	 

ผู้บริหารสถานศกึษา	และบคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา	ซึง่ต้องมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารและจดัการศกึษาให้สถานศกึษามีประสทิธิภาพ	 และเกิดประสทิธิผล	 ใน 

ทกุ	ๆ		ด้าน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของของอิทธิพล	สขุรัง	(2552:	69-70)	ได้ศกึษาสภาพการพฒันา 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

พิษณโุลก	 เขต	3	ทัง้	7	 ด้าน	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุทัง้ในรายด้านและรายข้อด้านท่ี	1	การจดั

ตัง้งบประมาณ	 รายการท่ีมีการพฒันาการมากสดุคือ	 ก�าหนดเป้าหมายการให้บริการสอดคล้องกบั

แผนกลยทุธ์ของสถานศกึษา	 และรายการท่ีมีการพฒันา	การบริหารงบประมาณล�าดบัน้อยท่ีสดุคือ	 

การจดัท�าค�าของบประมาณของสถานศกึษา	ด้านท่ี	2	การจดัสรรงบประมาณ	รายการท่ีมีการพฒันา 
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การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	 การอนมุตัิการใช้งบประมาณของสถานศกึษาตามประเภท	 และ

รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	 โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมต่างประเภทรายจ่ายของแต่ละ 

แผนงาน	โครงการ	ด้านท่ี	3	การตรวจสอบ	ตดิตามและประเมินประสทิธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ	

พบว่า	 การพฒันา	การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	 การก�าหนดแผน	การตรวจสอบ	การใช้จ่าย

งบประมาณ	และรายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	 การสอบทานระบบ	 การปฏิบตัิงาน	 ด้านท่ี	 4	 

การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา	รายการพฒันาการบริหารงบประมาณท่ีมีการพฒันา 

มากท่ีสุดคือ	 การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนา 

การศกึษาให้ด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลคุ้มคา่	 และรายการท่ีมีการพฒันา

น้อยท่ีสดุคือ	 การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน	 และสถานศึกษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกบับคุคล	หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	ด้านท่ี	5	การบริหารการเงิน	รายการพฒันาการบริหาร

งบประมาณมากท่ีสดุคือ	 รายการจ่ายเงินท่ีอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีให้บคุลากรหรือผู้ มีสิทธิโดยตรง	 และ

รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	น�าเงินส่งรายได้แผ่นดิน	 ด้านท่ี	 6	 การบริหารบญัชี	 รายการท่ีมี 

การพฒันา	การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	มีการจดัท�าทะเบียนทางการเงินครบถ้วนและครอบคลมุ

เงินทุกประเภท	 รายการท่ีมีการพัฒนาน้อยท่ีสุดคือ	 มีการจัดท�าบัญชีทางการเงิน	 อย่างถูกต้อง 

เป็นปัจจบุนั	ด้านท่ี	7	การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	รายการท่ีมี	การพฒันาการบริหารงบประมาณมาก

ท่ีสดุคือ	 มีการแตง่ตัง้มอบหมายบคุลากรรับผิดชอบในการบริหารสนิทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ	รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	มีการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการจดัท�า 

และจดัหาพสัดมุาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 ดงันัน้จะเห็นว่าการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	

เป็นการบริหารทรัพยากรท่ีส�าคัญและจ�าเป็น	 ท่ีจะช่วยส่งเสริม	 หรือสนับสนุนให้การบริหารงาน 

ด�าเนินไปได้อยา่งประสทิธิภาพ	โดยมุง่เน้นให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคลอ่งตวั	

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	 ยดึหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ	 และการบริหารงบประมาณแบบ 

มุง่เน้นผลงาน	รวมทัง้จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถานศกึษา	และจดัหารายได้จากการบริการ

มาใช้บริหารจดัการ	เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา	สง่ผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน

	 3.	 การควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	 ซึ่งได้แก่	 

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 กิจกรรมการควบคมุ	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 และการติดตาม

ประเมินผลสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยสามารถท�านายการบบริหารงบประมาณ

ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 ได้ร้อยละ	70.08	ทัง้นี ้

เน่ืองจากผู้บริหารได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารงานท่ีชดัเจน	 มีระบบโครงสร้างการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสม	มอบอ�านาจหน้าท่ี	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และต�าแหนง่หน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน	
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พฒันาระดบัความรู้	ทกัษะและความสามารถในการปฏิบตังิาน	รวมทัง้สง่เสริมให้บคุลากรมีจิตส�านกึ

ท่ีดีด้านคณุธรรมและจริยธรรม	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติพงษ์	 แสนพงษ์	 (2552:	 149-150) 

ได้ศกึษาการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 การควบคมุภายในโดยภาพรวมไม่ส่งผล 

ต่อการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ	 

เขต	3	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ	ด้านกิจกรรมการควบคมุ	

ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการติดตามประเมินผล	 ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ	เขต	3	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	 .05	นอกจากนีส้ถานศกึษาได้ก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	และวิธีปฏิบตัิงานเพ่ือใช้ในกิจกรรม 

การควบคมุ	 รวมทัง้ก�าหนดให้ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัิงานตามวิธีการควบคมุ

อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	ตลอดจนน�าผลการประมวลข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพฒันา

ระบบกิจกรรมการควบคมุให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้	และสถานศกึษาจดัระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

อย่างเพียงพอ	 มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุนั	 และเช่ือถือได้	 รวมทัง้สามารถเข้าถึง

หรือเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยนาท 

หม่ืนศรี	(2554:	106)	ได้ศกึษาการด�าเนินงานการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงาน 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี	 เขต	 1	 ผลการวิจยั 

พบว่า	 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	และกิจกรรมการควบคมุสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงาน 

งบประมาณในโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	1	อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 และสถานศกึษาได้แต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และ

ประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ	ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และ 

ผู้ประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งชดัเจน	รวมทัง้ก�าหนดวิธีการตดิตามประเมินผลในการปฏิบตังิาน 

อยา่งเป็นระบบ	และก�าหนดมาตรการแก้ไข	ปรับปรุงข้อบกพร่องในระยะเวลาท่ีก�าหนดซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของสภุาวดี	สทิธิมาลยัรัตน์	(2556:	72-74)	ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของ 

ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวล�าภู	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวล�าภ ู

มีการควบคมุภายใน	 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ทกุด้านอยู่ใน

ระดบัมาก	ล�าดบัแรกคือด้านการตดิตามประเมินผล	รองลงมาคือ	ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 

ด้านกิจกรรมการควบคมุด้านการประเมินความเสี่ยง	 และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	ตามล�าดบั	 

2)	ปัจจยัเกือ้หนนุและปัจจยัผลกัดนัสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของสว่นราชการในจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู

โดยท�านายการควบคมุภายในของสว่นราชการได้ร้อยละ	16	และ	3)	สว่นราชการในจงัหวดัหนองบวัล�าภู

ท่ีมีสงักดัของหนว่ยงานแตกตา่งกนัมีการควบคมุภายในไมแ่ตกตา่งกนั

	 ในการวิจยัครัง้นีพ้บวา่	การควบคมุภายในของสถานศกึษา	ด้านการประเมินความเสีย่งไมส่ง่ผล

ตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	
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ทัง้นีส้ถานศกึษาควรมีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตขุองความเสีย่งและก�าหนดวิธีการควบคมุหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา	รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการควบคมุภายใน	 ร่วมกนัก�าหนดวตัถปุระสงค์	 เป้าหมายในการด�าเนินงาน	ก�าหนดกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	 และแนะน�าวิธีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในกรณีตา่ง	ๆ	ตลอดจนจดัประชมุชีแ้จงเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัทัง้สถานศกึษา	

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การควบคุมภายในสถานศึกษาสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 อยู่ในระดบัมากทัง้	 5	 ด้าน	 แต่ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ	 คือ	 
ด้านการประเมินความเสี่ยง	 ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ควรส่งเสริมมาตรฐานการควบคมุภายใน	 
โดยให้สถานศึกษามีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงและก�าหนดวิธีการควบคุมหรือ
แก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา	 รวมทัง้ก�าหนดให้ผู้บริหารและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากท่ีสดุ	
	 	 1.2	 จากผลการวิจยัพบว่า	 การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัมากทัง้	 6	 ด้าน	แตด้่านท่ีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ	 คือ 
ด้านการบริหารทรัพยากร	 ดังนัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ควรส่งเสริมการบริหารงบประมาณของ 
สถานศึกษา	 โดยให้สถานศึกษาจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ 
แหล่งการสนับสนุน	 เป้าหมายการด�าเนินงานและประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรทางการศกึษาอยา่งเหมาะสม
	 	 1.3	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม	 
ด้านกิจกรรมการควบคมุ	ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	และด้านการตดิตามประเมินผล	เป็นตวัแปร 
ท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ควรสง่เสริมการควบคมุภายในทัง้	4	ด้าน	เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถานศกึษามีประสทิธิภาพ
ย่ิงขึน้
	 	 1.4	 ส�านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ควรเร่งรัดพฒันาผู้บริหาร 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้หรือท�าชดุฝึกอบรม	และท�าการตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1	ควรศกึษาพฤตกิรรมผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของสถานศกึษา
	 	 2.2	ควรศกึษาปัญหาการจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษา
	 	 2.3	ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา
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สรุป
	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การควบคุมภายใน 

สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ทุกด้าน	 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุ

ด้านและการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้1)	สภาพแวดล้อม 

ของการควบคมุ	2)	กิจกรรมการควบคมุ	3)	สารสนเทศและการสื่อสาร	และ	4)	การตดิตามประเมินผล	 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 งานวิจยันีพ้บวา่	 การควบคมุภายใน 

สถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	สภาพแวดล้อมของการควบคมุกิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและการสื่อสาร	

และการติดตามประเมินผลท�านายการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	70.08
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