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 การวิจยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงคเ์พื2อทราบ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  2) การปฏิบติังานการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการ
บริหารงบประมาณสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  โดยใช้สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ สถานศึกษา
สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  จาํนวน 58 โรง  ผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 6 คนประกอบดว้ย 

ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา  รองผู ้อาํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  หัวหน้างาน
งบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายงานพสัดุ  และครูปฏิบติัการสอน 
รวมผูใ้หข้อ้มูลทั6งสิ6น 348  คน  เครื2องมือที2ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกี2ยวกบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) และการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานทางการเงิน ตามแนวคิดของชยัสิทธิC    เฉลิมมีประเสริฐ  สถิติที2ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี2ย  ส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิC สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
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1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัมาก 
 2) การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัมาก 

3) คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกในภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที2
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The purposes of this research were to find 1) the characteristics of school 

administrator in western municipality region, 2) the school budgeting management in western 
municipality region, and 3) the relationship between the characteristics of school administrator 
and the budgeting management in western municipality region. The schools under the 
jurisdiction of municipal in western  region  were the unit of analysis for  this study. The 
sample were 58 schools under the jurisdiction of municipal in western region. The  
respondents were consisted of the school administrators, assistant administrators and in 
charge of budgeting, head of budgeting department, head of plan and information department, 
head of supply department and the regular teachers are totally 348.The instrument used for 
gathering data were questionnaires regarding school’s administrative behavior based on 
Likert’s concept and the school budgeting management (7 Hurdles ) based on Chaiyasit  
Chalearmmeeprasert’s concept. The statistic used for analysis the data were percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 
The research findings revealed that : 
1. The characteristics of school administrator in western municipality region, as a 

whole and as an individual was at a high level. 
2. The school budgeting management in western municipality region as a whole and 

as an individual was at a high level.  
3. There was a significant correlation between the characteristics of school 

administrator and the school budgeting management in western municipality region, as a 
whole, it was found significant at the level of 0.05. 
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           วิทยานิพนธ์ฉบับนี� สําเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ#งจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ศิริชัย  ชินะตงักูร  ประธานผูค้วบคุม อาจารย ์ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว และ 
อาจารย ์ดร.สําเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ  กรรมการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าที)พนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร 
ประธานสอบ   และ ดร.พรศกัดิ+   สุจริตรักษ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ    ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
ด้วยความซาบซึ� งไว ้ณ โอกาสนี�   รวมทั�งคณาจารยภ์าควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านที#ประสิทธิ1 ประสาทวชิา  
  ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์   ดร.ประทีป มากมิตร  นายโสภณ  นาคศิริ   
นายวชัระ ม่วงชู   นางสาวสุวรรณา  ตั0งไชยคีรี   นายสมชาย เปียถนอม  นายชลิต ตุม้ทองคาํ        
นายสมมาตร บุญวรีะ และ นายธนาวธุ    ดอนจนัทร์ทอง   ที)ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ให้ขอ้เสนอแนะเพื)อปรับปรุงคุณภาพเครื)องมือวิจยัในการวิจยั และตอบแบบสัมภาษณ์เพิ)มเติม
รวมทั0งผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลภูมิภาคตะวนัตกทุกท่านที)ให้ความช่วยเหลือ
และอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั0 งนี0 เป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณ  บุคคลสําคญัที)สุดในชีวิตที)เป็นขวญักาํลงัใจอย่างดียิ)งตลอดมา คือ  
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ประสบความสาํเร็จดว้ยดี 
 คุณความดี และคุณค่าอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี0   ผูว้ ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา  
ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านที)กรุณาใหค้วามรู้สั)งสอนอบรมดว้ยความปรารถนาดีโดยตลอดมา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




