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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของ       
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา  2) เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษา และ      
3) ศึกษาดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 รวม 302 คน ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.99 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และวิธีการวิเคราะห์ PNImodified 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 อยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่ควรจะเป็น    
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าสภาพที่เป็นจริงทั้งภาพรวมและรายด้าน 
 2. การเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และ   
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
  3. การประเมินความต้องการจ าเป็นของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 มีค่าดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
มากที่สุด คือ การค านวณต้นทุนผลผลิต รองลงมาคือ การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การวางแผน
งบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบภายใน การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ และการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
          The objectives of this research were to 1) study the actual situation and the 
condition that would be desirable for the budget management of schools,              
2) compare the needs of the budget management classified by work experiences and 
school size, and 3) study the importance index of the needs for the budget 
management of schools under the Office of Educational Inspection area 1.            
The sample group use in this study consisted of 302  school administrators working 
under the Office of Educational Inspection Area 1. The sample size was determined  
using Krejcie & Morgam’s table and selected using stratified random sampling.       
The instrument used in this research was a 5-level rating scale questionnaire with a 
reliability equal to 0.99. The data were analyzed by mean, standard deviation, one-
way analysis of variance, t-test Independent and PNImodified 

The research findings were as follows: 
1. The actual condition and the condition that would be desirable for the 

budget management of schools under the Office of Educational Inspection Area 1 
wear at high levels. The mean of the condition that would be desirable was higher 
than be mean of actual condition, both overall aspect and each aspect. 

2. The comparison between the work experience and school sizes indicated 
that the needs of the budgeting management of schools under the Office of 
Educational Inspection Area 1, classified by work experience and school size, were 
not significantly different. 

3. The needs assessment for the budget management schools under the 
Office of Educational Inspection Area 1 revealed that the most important need were 
product cost, procurement system, budget planning, asset management, internal 
audit, financial management and budget control, financial reporting and results of 
operations, respectively.  
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