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ค าน า  
 
 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร ให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้  ใน
การบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหารการเงิน
จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติ ดตาม
ประเมินผล ก็เป็นอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา  
 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงินในการ
ด าเนินงาน และพัฒนาตนเอง จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียนเป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการบริหารการเงินใน
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง การซื้อ การจ้าง 
บัญชีพัสดุ การตรวจสอบและรายงานการเงิน เป็นต้น 
 ตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ว่าด้วยเรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของนักเรียน ดังนั้น เพ่ือให้งานบริหารด้านการเงินของ
โรงเรียนเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ ทางฝ่ายการเงินจึงมีการติดตามนักเรียนค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดปีการศึกษา 2559 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร ให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้  ใน
การบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหารการเงิน
จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติ ดตาม
ประเมินผล ก็เป็นอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา  
 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้ เงินในการ
ด าเนินงาน และพัฒนาตนเอง จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียนเป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการบริหารการเงินใน
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง การซื้อ การจ้าง 
บัญชีพัสดุ การตรวจสอบและรายงานการเงิน เป็นต้น 
 ตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ว่าด้วยเรื่อง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของนักเรียน ดังนั้น เพ่ือให้งานบริหารด้านการเงิน
ของโรงเรียนเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ ทางฝ่ายการเงินจึงมีการติดตามนักเรียนค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตลอดปีการศึกษา 2559 
  
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 2.  เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนใน 
ปีการศึกษา 2559 
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ  นักเรียนในปีการศึกษา 2559 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด คิดเป็นร้อยละ 80   

 2.   เชิงคุณภาพ  โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ 
 
 
 

 



2 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงการ 
 ปีการศึกษา 2559 
  
การติดตามและประเมินผล 
 1.   รายงานสรุปการรับช าระเงินตามชั้นเรียน 
 2.   รายงานนักเรียนค้างช าระตามปีการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการจัดการงานด้านการบริการของสถานศึกษา  
 2.  สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและน าเสนอแก่ผู้ที่จะต้องใช้ข้อมูล
ตามความเหมาะสม 
 3.  สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการสรุปผลเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
  4. ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป  
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ  
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2546 : 4-5) กล่าวไว้ว่าการบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย 
การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การสั่งการหรือการชี้น า (directing) และการ
ควบคุม (controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ (6 M’s) เพ่ือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน  
 การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) มีความหมายแตกต่างกัน
เล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย ในขณะที่การจัดการเป็นการน า
นโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้
ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดีในต าราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถ
ใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549 : 13) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  
 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545 : 421) กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กร มีความ
มั่นใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว 
ต้องยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับ การท างานได้เสมอ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย  
 จากค านิยามต่างๆ จึงพอสรุปได้ว่า การจัดการหรือการบริหาร หมายถึง กิจกรรม ที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ ประด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือน าทรัพยากรไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 สาคร  สุขศรีวงศ์ (2550 : 26-27) กล่าวถึง กิจกรรมหลักทางการจัดการแบ่งออกเป็น
กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ  
 1)  การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตธุรกิจ ตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 2)  การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
 การวางแผนและการจัดองค์กรนี้จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของการคิดซึ่งเป็นนามธรรมเพ่ือให้ส่วน
การคิดนี้น าไปสู่การกระท าที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยสมาชิกในองค์กร ซึ่งหมายถึงตนเองและ
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ผู้อ่ืนร่วมกันท างาน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และ
บรรลุวัตถุประสงค ์จะต้องอาศัยกิจกรรมในล าดับต่อไปนี้ เรียกว่า การชี้น า  
 3)  การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership) 
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูง หรือการ
กระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ  
 4)  การควบคุมองค์การ (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่างๆ 
ภายในองค์กร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด  
 หลักการบริหารเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยการมุ่งเน้นไปที่ การท า
หน้าที่ของฝ่ายบริหารมากกว่าที่จะสนใจ การท างานของฝ่ายพนักงานที่ท างานระดับล่าง หลักการ
บริหารนี้เรียกว่า หลัก “POSDCORB” ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ทางการบริหารที่ผู้บริหารต้องกระท า และ
ถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร หน้าที่ ทั้ง 7 ประการ ดังนี้ 
 1)  P - Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่ การจัดวางโครงการและแผนงานต่างๆ 
ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า เพ่ือทราบว่า ต้องการท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร ใครเป็นผู้ท า ท าร่วมกับใคร 
และต้องการผลส าเร็จออกมาอย่างไร  
 2)  O - Organizing หมายถึง การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การก าหนดส่วนงาน 
ก าหนดโครงสร้างขององค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอ านาจหน้าที่และขอบเขตของ
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขึ้นมาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีการก าหนดสายการบังคับ
บัญชา ขอบข่ายการควบคุมให้แน่นอนชัดเจนและมีเอกภาพในการบังคับบัญชาด้วย  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของคนในองค์การ  
 3)  S - Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การนับตั้งแต่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน 
การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การ เรื่อยไปจนกระทั่งถึงการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง  
 4)  D - Directing หมายถึง การอ านวยการ ได้แก่ การท าหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่ง
การ การออกค าสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการ
เป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจความรู้ความสามารถท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ  
 5)  Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการประสาน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างาน 
ประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยรวม
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 6)  R - Reporting หมายถึง การรายงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา เพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหว
ของส่วนต่างๆ ว่างานต่างๆ สามารถด าเนินไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรค อะไรเกิดข้ึน ต้องการความช่วยเหลือค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง ซึ่งการรายงาน
ถือว่าเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย  
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 7)  B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ การจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน  การบัญชีของ
หน่วยงานนั่นเอง โดยปกติแล้ว งบประมาณ ถือว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม
โครงการต่างๆ ที่องค์การจะปฏิบัติจัดท าในระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี ฯลฯ พร้อม
กับการกะประมาณรายรับรายจ่ายที่จะหามาและน ามาใช้โดยการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่าง ไว้อย่าง
ชัดเจน  
 ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ของดรัคเกอร์ (Drucker, 2005 อ้างถึงใน อิทธิพล โพธิ์ทองค า, 
2554 : 16) เสนอเป็นหลักการว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย  
 1)  การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพ่ือให้ความส าเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
 2)  การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้
องคก์ารประสบความส าเร็จไปด้วยดี  
 3)  การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการจูงใจ การชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนิน
ไปสู่เป้าหมาย โดยการเพ่ิมผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวที่สูงกว่า
ภาวะงาน เพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน  
 4)  การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการตัดสินใจ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่  
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าลักษณะที่ส าคัญของการบริหารของลูเธอร์ (Luther 
Gulick, 1937) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอ านวยการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ รวมทั้งทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ของดรัคเกอร์ 
(Drucker, 2005) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น า และการควบคุม เนื่องจาก
ลักษณะส าคัญของการบริหารดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผู้บริหารระดับสูงควรปฏิบัติตาม เพ่ือให้การ
บริหารงานภายในองค์การประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ความหมายของงบประมาณ  
 ความหมาย ค าว่า “งบประมาณ” ซึ่งมีหลายความหมายและมีความแตกต่างกันเพราะมี
ผู้ใช้จากหลากหลายวิชาชีพ จึงมีการก าหนดความหมายของงบประมาณและให้ค าจ ากัดความที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี้  
 ศุภวัฒน์  ปภัสสรากาญจน์ (2546 : 149) ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายของรัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมแผนงบประมาณ 
ได้แก่ การจัดท าขั้นตอน อันประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหาร การท าตารางเวลาและการบริหาร



6 
 

การควบคุมงบประมาณ ทั้งนี ้การจัดท าแผนควรค านึงถึง กฎระเบียบหรือกฎหมาย และปทัสถาน ทั้ง
ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ 
 พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ (2550 : 22) ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนทางการเงินเก่ียวกับประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากรัฐสภา  
 ไพรัช  ตระการศิรินนท์ (2548 : 152-154) ได้ให้ความหมายของบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาล
หรือหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยแผนทางการเงินและโครงการที่จะด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้กับรัฐสภา และประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขและ
แนวทางการบริหารงานที่ก าหนดไว้  
 จากค านิยามต่างๆ จึงพอสรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
รัฐบาลที่ท าให้ภารกิจต่างๆ ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแผนการใช้
จ่ายเงิน ส าหรับปีงบประมาณนั้นๆ ให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ  
 งบประมาณ มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการ รัฐบาล
สามารถน าเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ดังต่อไปนี้ (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2535 : 17)  
 1)  ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถจัดงานต่างๆ ทุกงานที่รัฐบาล
ประสงค์จะด าเนินการไว้ในงบประมาณ ตามที่รัฐบาลเห็นว่าจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และตามก าลังเงินที่มีอยู่ และให้ทุกส่วนราชการดาเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณนั้นๆ โดย
ให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่
ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง  
 2)  ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเป็นรายจ่ายจ านวน
มหาศาล การใช้จ่ายของรัฐบาลหากใช้จ่ายให้ดีและถูกต้องจะสามารถพัฒนาสภาพ  ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาล โดยรัฐบาลต้องพยายาม ใช้จ่ายและจัดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและไปสู่โครงการที่จ าเป็น และเป็นโครงการในด้านการลงทุน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
 3)  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของประเทศมีจ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณให้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรหรือใช้จ่ายทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการวางแผนในการจะใช้
จัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้านว่าจะจัดสรรไปด้านใดเท่าไร  และนานเท่าไร และมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นด้วย เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเวลาที่
เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด  
 4)  เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของประชาชนโดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณ
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ไปสู่จุดที่ช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น เช่น จัดสรรงบประมาณให้มีการสร้าง
สาธารณูปโภค ถนนหนทางไปสู่ประชาชนที่ยากจนในชนบทให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนที่ยากจน
สามารถใช้ขนส่งผลิตผลของตนเองออกขายสู่ตลาดภายนอกได้ เพ่ือจะได้ราคาผลผลิตดีขึ้น ท าให้มี
รายได้สูงขึ้น เป็นต้น  
 5)  เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังของประเทศ 
รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของการเงินและการคลังของ
ประเทศได้ โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น เมื่อเศรษฐกิจมี
ภาวะเงินเฟ้ออยู่ รัฐบาลก็ควรจัดสรรงบประมาณโดยใช้นโยบายการเก็บเงินภาษีอากรและรายได้อ่ืน 
ของรัฐบาลให้มีรายรับงบประมาณให้มาก และให้มากกว่ารายจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลจะใช้จ่าย
ออกไป เพ่ือให้ปริมาณเงินในท้องตลาดในประเทศ มีปริมาณเงินน้อยลง ซึ่งจะเป็นวิธีขจัดปัญหาภาวะ
เงินเฟ้อลงได้ทางหนึ่งและในทางตรงข้ามในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีภาวะเงินฝืดอยู่ รัฐบาลก็
สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายให้มี
การใช้จ่ายที่สูงและให้สูงกว่างบประมาณรายรับที่รัฐบาล เก็บเข้ามาจากการเก็บภาษีอากรและรายได้
ทางอ่ืนๆ ของรัฐบาล เพ่ือปริมาณเงินในท้องตลาด มีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นวิธีการขจัดปัญหาภาวะเงินฝืด
ลงได้ทางหนึ่ง  
 6)  เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะด าเนินการให้แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของงานและแผนงานที่รัฐบาลจะด าเนินการ ใน
แต่ละป ีด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตร ฯลฯ ว่ามีงานอะไรบ้างที่รัฐบาลจะด าเนินงานแต่ละ
ด้านอย่างไร ดังนั้น รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆ ที่รัฐบาลจะท าให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาชนได้ทราบว่าเงินภาษีอากรต่างๆ ที่
ประชาชนได้เสียให้แก่รัฐนั้น รัฐได้น ามาท าประโยชน์อะไรให้แก่ประชาชนบ้าง ประชาชนจะได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารประเทศร่วมกับรัฐบาล ด้วยการเสียภาษีอากรด้วยความเต็มใจและศรัทธาในผลงาน
ของรัฐบาลต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการ 

 
 กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างช าระ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 
วิธีการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ 
1.1  จัดประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผนงาน 
      การด าเนินงานกิจกรรม 
1.2  จัดท ากิจกรรมเพ่ือน าเสนอ  
      เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ฝ่ายการเงิน 

2.  ขั้นการด าเนินกิจกรรม 
2.1  ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรในฝ่าย 
ได้รับทราบการด าเนินงานกิจกรรม 
2.2  จัดท าเอกสารติดตามค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  
2.3  แจกเอกสารให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 ฝ่ายการเงิน 

3.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
3.1  จัดท าการประเมินโดยใช้รายงาน
สรุปการรับช าระเงินตามชั้นเรียน  
3.2  จัดท าการประเมินโดยใช้รายงาน
นักเรียนค้างช าระตามปีการศึกษา  

มีนาคม 2560 – เมษายน 2560 ฝ่ายการเงิน 

 
การประเมินกิจกรรม 
 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้าง
ช าระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  1.1 รายงานสรุปการรับช าระเงินตามชั้นเรียน 
  1.2   รายงานนักเรียนค้างช าระตามปีการศึกษา 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือ
ใช้สถิติน าเสนอในตารางประกอบพรรณนางาน  
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  2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ จากกลุ่ม
ประชากร มีสูตรดังนี้ 
 
   ค่าร้อยละ (Percentane) 

    P = 
 

 
 × 100 

   เมื่อ  P แทน  ร้อยละ 
    F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างช าระ ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและจ านวนเงินที่ช าระเงิน
ของปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวนเงินที่ช าระ 

ทั้งหมด ช าระ 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าธรรมเนียม
การเรียนอื่น 

รวมเงิน 

ตอ. 79 61 77.22 324,580 254,295 578,875 

อนุบาล 1 197 165 83.76 321,750 1,203,850 1,525,600 

อนุบาล 2 271 232 85.61 455,280 1,788,350 2,243,630 

อนุบาล 3 255 233 91.37 486,150 1,910,050 2,396,200 

รวม 802 691 86.16 1,587,760 5,156,545 6,744,305 

 จากตารางท่ี 1  พบว่า ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
802 คน ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน จ านวน 691 คน คิดเป็นร้อยละ 86.16 จ านวนเงินที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,587,760 บาท ค่าธรรมเนียมการเรียนอ่ืน 5,156,545 บาท รวมเป็นเงินที่
ช าระทั้งสิ้น 6,744,305 บาท โดยสามารถแยกตามสายชั้น ดังนี้คือ เตรียมอนุบาล ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.22  ระดับชั้นอนุบาล 1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 83.76 ระดับชั้นอนุบาล 2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.61 และ
ระดับชั้นอนุบาล 3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.37  
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ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและจ านวนเงินที่ช าระเงิน
ของปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวนเงินที่ช าระ 

ทั้งหมด ช าระ 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าธรรมเนียม
การเรียนอื่น 

รวมเงิน 

ป.1 351 317 90.31 561,210 3,203,900 3,765,110 

ป.2 333 306 91.89 540,290 2,596,550 3,136,840 

ป.3 343 321 93.59 577,410 2,477,700 3,055,110 

ป.4 349 323 92.55 595,900 2,708,775 3,304,675 

ป.5 382 359 93.98 654,010 2,977,080 3,631,090 

ป.6 376 370 98.40 735,520 3,385,750 4,121,270 

รวม 2,134 1,996 93.53 3,664,340 17,349,755 21,014,095 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,134 คน 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน จ านวน 1,996 คน คิดเป็นร้อยละ 93.53 จ านวนเงินที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,664,340 บาท ค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น 17,349,755 บาท รวมเป็นเงินที่
ช าระทั้งสิ้น 21,014,095 บาท โดยสามารถแยกตามสายชั้น ดังนี้คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.31 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.89 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 93.59 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.55 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.98 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.40  
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ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและจ านวนเงินที่ช าระเงิน
ของปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวนเงินที่ช าระ 

ทั้งหมด ช าระ 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าธรรมเนียม
การเรียนอื่น 

รวมเงิน 

ม.1 139 133 95.68 184,700 885,250 1,069,950 

ม.2 136 126 92.65 175,600 788,050 963,650 

ม.3 115 112 97.39 164,700 759,950 924,650 

รวม 390 371 95.13 525,000 2,433,250 2,958,250 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ในระดับชั้นมัธยมตอนต้น มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 390 คน ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียน จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 95.13 จ านวนเงินที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 525,000 บาท ค่าธรรมเนียมการเรียนอ่ืน 2,433,250 บาท รวมเป็นเงินที่ช าระทั้งสิ้น 
2,958,250 บาท โดยสามารถแยกตามสายชั้น ดังนี้คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช าระเงินค่าธรรมเนียม    
การเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.68 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 92.65 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.39  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
 กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างช าระ ปีการศึกษา 2559 สรุปผลการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพ 

ความส าเร็จ ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

1 

ผู้ปกครองและนักเรียนช าระ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่โรงเรียน 
ก าหนด 

√ 

 ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการช าระค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเป็นอย่างดี  

2 
จ านวนนักเรียนที่ค้างช าระ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนลดลง 

√ 
 นักเรียนที่ค้างช าระค่าธรรมเนียม 

การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ลดลงจากเดิม 

2. สรุปผลการด าเนินการตามเป้าหมาย 

 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในปีการศึกษา 2559 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 80 

√ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
นักเรียนช าระค่าธรรมเนียม 
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด คิดเป็น 
ร้อยละ 91.94 

 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียม 
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ 

√ 
 โรงเรียนสามารถเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ 

 
3. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  3,700  บาท 
 งบประมาณท่ีจ่ายจริง       3,200   บาท    
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4. จุดเด่น / จุดควรพัฒนา  
จุดเด่นของกิจกรรม  
 กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมค้างช าระ ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจุดเด่น คือ 
 1.   สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารการจัดการงานด้านการบริการของสถานศึกษาได้ 
 2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและน าเสนอแก่ผู้ที่จะต้องใช้ข้อมูล
ตามความเหมาะสม 
 3.  สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการสรุปผลเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานกุรม 
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