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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และ
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 327 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNI modified และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพแวดล้อมภายใน ตามสภาพปัจจุบันจัดอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยงบดาเนินงานมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNI = 0.250) 2. การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยงบบุคลากรมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด PNI = 0.219) 3. การจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในสถานศึกษา ตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด
ของการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรียนของ
นักเรียน (PNI =0.287) 4. การวิเคราะห์ SWOT พบว่า งบบุคลากร เป็นงบที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดในกลุ่มงบประมาณทางการศึกษา แต่ไม่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หากมีระบบการสร้างความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของครู จะเป็นการสร้างจิตสานึกและ
จรรยาบรรณของครูที่มีต่อนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน สาหรับงบดาเนินงาน พบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นประจาทุกปี แต่ขาดระบบการสร้างจิตสานึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม
ดังนั้นควรจะได้รับหรือเป็นฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบในการจัดสรรงบดาเนิ นงาน และสภาพภูมิศาสตร์ด้านทาเลที่ตั้งสถานศึกษาที่
แตกต่างกันแต่ได้รับงบดาเนินงานเท่ากัน ด้านงบลงทุน พบว่า ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็นประจาทุกปี ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใน
ระดับการจัดการศึกษาทั่วประเทศ แต่ยังต้องคานึงปัจจัยเรื่องต้นทุนในการจั ดสรรงบลงทุนในปริมาณที่แตกต่างที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งและสภาพ
ภูมิศาสตร์ของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมจากรัฐบาลช่วยทาให้กาหนดราคาเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกสถานศึกษาทั้งในเมืองและนอกเมือง
ได้ ซึ่งภาพลักษณ์ของสถานศึกษายังส่งผลต่อค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชน และงบเงินอุดหนุน พบว่า ได้รับจัดสรรเป็นประจาทุกปีแต่น้อยกว่างบ
บุคลากร ไม่ช่วยให้ความเหลื่อมล้าลดลงระหว่างสถานศึกษาเขตร่ารวยและยากจนเท่าที่ควร และควรจะได้รับในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เช่น ความแตกต่างของลักษณะทาเลที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา จานวนนักเรียน และเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) งบบุคลากรกับการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา และ
ครูผู้สอนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) งบดาเนินงานกับการพิจารณางบดาเนินงานอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยเพิ่มการพิจารณาควบคู่กับดัชนีความพร้อมของสถานศึกษา 3) งบลงทุนกับการพิจารณางบลงทุนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
นอกจากพิจารณาความจาเป็นแล้วยังต้องควบคู่กับการติดตามผลการเบิกใช้เงินงบประมาณอย่างแท้จริง และ 4) งบเงินอุดหนุน ได้แก่ 4.1 การ
จัดสรรงบประมาณคานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล 4.2 การปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล 4.3 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มี
ความเป็นธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 4.4 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา (ผู้ปกครอง นักเรียน) 4.5 การจัดสรร
งบเงินอุดหนุนตามหลักความเป็นธรรม 4.6 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนอย่างเสมอภาคให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกาส 4.7การจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ขั้นพื้นฐานข้างต้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ความชัดเจน มีความโปร่งใส โดยคานึงถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นสาคัญ
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{

This research aimed to study the equality state and the equity state, to analyze the strengths, weaknesses,
opportunities and threats and to develop strategies for the equality and equity of budget allocation in basic education. This
study was conducted, using mixed method research 327 samples were used as sample size. The instruments used were
questionnaire and strategic evaluation form of feasibility and appropriateness. The data were analyzed, using frequency,
percentage, average, standard deviation,PMImodified and content analysis.
The research findings showed that 1.The overall view of the authentic state and the desireable state of equality
and equi0ty of budget allocation for basic education provision from internal environment is in the fair level. And the
operational budget has the highest value of PNI (PNI=0.250) 2.From the external environment, the authentic state is also just
in fair level. The personnel budget has the highest value of PNI (PNI=0.219. 3.For the budget allocation within the educational
groups of school, the authentic state is in the fair level. The equal allocation without concerning the different ability of student
has the highest value of PNI (PNI=0.287) 4.For SWOT analysis findings showed that the personnel budget has been allocated
the highest amount of budget but does not improve education quality If there is responsibility oriented system to capture
the teaching, teachers will more focus on developing the teaching process because the salaries of teachers do not depend
on the studies reports of students. For the operational budget showed that even the different location of schools, they are
equally allocated of this budget. Hence,participation of key stakeholders is the another important factor. The capital budget
can be illustrated that this budget has been effected by the environment that followed by the image of school. Cost and
effective of budget allocation are also main Factor. The subsidy budget is allocated less than personnel budget. The
socioeconomically disadvantaged students are facing the insufficient budget due to the inequity allocation. The strategies for
the equality and equity of budget allocation in basic education provision can be categorized as followings: 1.The personnel
budget has to be considered the salary of teacher with their education report of students. 2.The operational budget has been
increased consideration to the preparation index of schools that helps to budget management. 3.The capital budget has to
considered the final actual usage of schools. And 4. The subsidy budget has to modified the additional policies to actual
necessity of students, schools and decrease the unnecessary schools.
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เครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งข้อค้นพบทางการวิจัย
ผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึงพระคุณบิดาผู้ล่วงลับ และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอมอบแด่ ม ารดา และครอบครั ว ลี ล ากิ จ ทรั พ ย์ เป็ น ครอบครั ว แพทย์ ที่ ป ลู ก ฝั ง ความมานะ
การฝันฝ่าอุปสรรค และการรู้จักให้ อันเป็นองค์ความรู้แก่ผู้อื่น จนทาให้มีวันนี้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมส าหรั บบุ คคลเพื่ อการด ารงชี วิ ตได้ อย่ าง
มีคุณภาพในสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ตามมาตรา 58 กาหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน และตามมาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (คณะกรรมการกฤษฎีกา, สานักงาน, 2542: 16) นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติความเสมอภาคไว้ในส่วนที่ 2 มาตรา 30
กล่าวถึงความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ทั้งชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกัน และในส่วนที่ 8 มาตรา 49 ยังได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ใน
สภาวะยากลาบาก โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่าง เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ทั่วไป มาตราดังกล่าวได้แสดงถึงการตระหนักต่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พร้ อมทั้ งให้ ความส าคั ญงบประมาณการศึ กษาในระดั บขั้ นพื้ นฐาน (รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550: มาตรา 30 และ 49)
ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณจัดทาขึ้นภายใต้กรอบ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เนื่องจาก “คน” เป็นพื้นฐานปัจจัยที่
สาคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่มีคนที่มีคุณภาพมาก ประเทศนั้นก็จะมีความได้เปรียบสูง
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงาน, 2554: 19-20) การที่จะพัฒนาคนจึง
ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการรากฐานทางการศึกษาที่สาคัญ การกาหนดให้
ทุ กคนได้ รั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานไม่ น้ อยกว่ าสิ บสองปี ที่ รั ฐจะต้ องจั ดให้ อย่ างทั่ วถึ งและมี คุ ณภาพ
(รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2540: มาตรา 43) การดาเนินตามแนวทางดังกล่าวเป็นเรื่องการ
จั ดสรรงบประมาณ เงินเป็ นปั จจั ยส าคัญยิ่งต่อการนาไปใช้บริหารงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่ อ
พิ จารณาเรื่ องงบประมาณแผ่ นดิ น มั กจะมองถึ งปั ญหางบประมาณมี ไม่ พอต้ องเพิ่ มงบประมาณจึ ง
จะเพียงพอจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานทางการศึกษานาไปใช้ดาเนินการได้ ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียด
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ของปัญหาการศึกษาในระดับพื้นฐานของไทย ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องปริมาณด้านการเงินในทางการศึกษาเท่านั้น
แต่ประเด็นสาคัญคือ การบริหารจัดการที่ต้องมีประสิทธิภาพเช่นกัน
แม้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้การศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ
2557 ได้จัดสรรเกือบ 5 แสนล้านบาท หรือ 19.5% ของงบประมาณทั้งประเทศ (สายล่อฟ้า, 2558) และ
หากเปรียบเทียบงบประมาณกับจานวนผู้เรียนและเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทยมีนโยบายใน
การจัดสรรงบการศึกษาให้กับลูกคนรวยคนชั้นกลางที่มีโอกาสได้เรียนถึงชั้นอุดมศึกษามากกว่าลูกคนจน
เป็ นสั ดส่ วนค่อนข้างสู ง เห็ นได้จากการวิจั ยเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ต่อหั วนักเรียนและคุ ณภาพ
การศึกษา (วัดจากคะแนนทักษะ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) พบว่า ประเทศที่ได้คะแนนคุณภาพ
การศึกษาลาดับที่ 1 คือ ฟินแลนด์ใช้งบประมาณต่อหัวนักเรียน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ลาดับที่ 2
ใช้งบประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นสหรัฐฯ ยุโรปใช้งบมาก
ระหว่าง 6,200-11,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มีคุณภาพลาดับการศึกษาต่ากว่า 2 ประเทศนี้ เช่นสหรัฐฯ ซึ่ง
ใช้งบต่อหั วนั กเรี ยนมากที่สุ ด 11,000 ดอลลาร์สหรั ฐ แต่มีคุ ณภาพการศึกษาอยู่ ล าดั บที่ 20 ขณะที่
ประเทศสาธารณรั ฐเช็ คใช้ งบต่ อหั วนักเรียนต่ากว่าประเทศพัฒนาอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่ คือ 3,000
ดอลลาร์สหรัฐ แต่มีคุณภาพการศึกษาที่ค่อนข้างสูง คืออยู่ในลาดับที่ 10 (วิทยากร เชียงกูล, 2552 อ้างถึง
ใน Eric A. Hanushek, 2005: 15) นอกจากนี้ในผลการศึกษาของ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งงบ
ประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจั ดการศึกษา ในปี 2550 ได้แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบรวมทั้งจากรัฐบาลและผู้ปกครองจ่าย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อหัว รวม 21,015
บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ประชาชนเฉลี่ยต่อหั ว เห็ นได้ว่าค่าใช้จ่ายของประเทศไทยสาหรั บ
การศึกษาอยู่ ในระดับสูง แต่ คุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่าที่มีผลมาจากการบริหารจั ดการทาง
การศึกษาอยู่ในระดับต่านั้นเอง (วิทยากร เชียงกูล, 2552)
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย์ (2557) กล่ าวว่า สภาพปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันเรื่องระบบ
การเงินเพื่อการศึกษา พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งสถานศึกษามากกว่า งบอุดหนุนรายหัว ที่
ไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ อีกทั้งเงินอุดหนุนดังกล่าวมิได้ช่วยในเรื่องการลดความเหลื่อมล้าใน
โรงเรียนเขตเศรษฐกิจ (ร่ารวย) กับโรงเรียนเขตถิ่นทุรกันดาร (ยากจน) อย่างที่ควรจะเป็น นับเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้การศึกษาไทยไม่ประสบผลสาเร็จ แม้มีการปฏิรูปการศึกษา และได้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อน
ในการปฏิรูปการศึกษายิ่งต้องประกอบด้วย 1) การปฏิรูประดับประเทศ ที่จะต้องสร้างความรับผิดชอบ
และความเท่าเทียม และ 2) การปฏิรูประดับโรงเรียน ด้วยการเพิ่มอิสระการบริหารของโรงเรียนและเพิ่ม
ศักยภาพแก่โรงเรียน โดยกลไกสาคัญต่อการปฏิรูปจะต้องใช้กลไกการเงินเข้ามาช่วย เนื่องจากปัจจุบัน
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ระบบการเงินทางการศึกษาไม่ส่งเสริมความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เพราะการเงินเพื่อการศึกษา
เกี่ ยวข้ องกั บการให้ เงิ นอุ ดหนุ นด้ านอุ ปทาน (Supply-side Financing) เป็ นเรื่ องของการจั ดสรรเงิ น
อุดหนุนแก่โรงเรียนที่ขึ้นกับการตัดสินใจของภาครัฐ ที่ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน และ
การให้ เงิ นอุ ดหนุ นด้ านอุ ปสงค์ (Demand-side Financing) เป็ นเรื่ องของการจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ นแก่
โรงเรียนที่ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียน ฉะนั้นการให้งบประมาณเงินอุดหนุนกับโรงเรียน
โดยภาครัฐ อาจเป็ นผลท าให้ผู้ ปกครองเลื อกโรงเรียนมากกว่าการเลื อกคุณภาพการสอนของโรงเรียน
กล่าวคือ ในขณะที่โรงเรียน ต่างมีการแข่งขันกันของโรงเรียนแต่ละโรงเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนักเรียนให้เข้า
มาเรียน หากแต่โรงเรียนไม่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพทางการสอน
ทั้ งนี้ จ ากข้ อมู ล ส านั กงบประมาณ ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ปี งบประมาณ 2557 ได้ ส รุ ปว่ า
งบประมาณจั ดสรรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี งบประมาณ 2556
มี จ านวนงบประมาณ 294,298.70 ล้ านบาท และในปี งบประมาณ 2557 มี จ านวนงบประมาณ
304,326.90 ล้ านบาท (ส านั กงบประมาณ, , 2557: 80) ซึ่ งในข้ อมู ล งบประมาณของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนงบประมาณ 41,793,545,100 ล้านบาท (สพฐ.,
2557: 2) โดยที่สัดส่วนงบประมาณด้านความต้องการเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนค่อนข้างต่า (อุปสงค์
ค่อนข้างต่า ในงบประมาณอุดหนุนรายหัว) ประมาณร้อยละ 14 ขณะที่สัดส่วนงบประมาณด้านค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในงบบุคลากร งบดาเนินงานและงบลงทุนของโรงเรียนนั้น (อุปทานค่อนข้างสูง ในงบประมาณ ด้าน
บุคลากร) ประมาณร้อยละ 80 และเป็นงบการดาเนินการและงบลงทุน คิดเป็นโดยประมาณเฉลี่ย งบละ
ร้อยละ 3 ตามรูปภาพที่ 1.1 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2557: 9)
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รูปที่ 1.1 แสดงข้อมูลงบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2550-2556)
ที่มา : ทีดีอาร์ไอ (2557: 9)
ซึ่ งสมเกี ย รติ ตั้ งกิ จ วานิ ช ย์ (2557) กล่ าวเพิ่ มเติ มในการประชุ ม สั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ
“การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” ในหัวข้อบรรยายเรื่อง
“ทาอย่างไรให้การจัดสรรงบประมาณการศึกษามีความเท่าเทียม และมีคุณภาพในการให้บริการ” ว่า
“...การที่รัฐบาลปรับเงินเดือนครู การเลื่อนขั้นและการเลื่อนอันดับและวิทยฐานะ ไม่ทาให้สัมฤทธิผล
ทางการเรียนดีขึ้น เพราะผลตรงนี้เกี่ยวข้องกั บปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะที่สาคัญนักเรียนยากจนยังคง
ได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ เพราะจากข้อมูลระบุว่ามีเงินช่วยเหลือโรงเรียน ที่มีนักเรียนยากจน 1,000
บาท/คน/ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนประถม โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียนทั้งหมด ขณะที่นักเรียน
อาชีวะได้งบประมาณ 2,400 บาท/คน/ปี ส่ วนนักเรียนสายสามัญ 2,900 บาท/คน/ปี ส่ วนโรงเรียน
เอกชนระดับมัธยมปลาย จะได้เงินอุดหนุนรายหัวประมาณ 1,500 บาท/คน/ปี...” (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2557) และได้สรุปประเด็นเชิงสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า “...ระบบการเงินขาดอิสระในการบริหาร
ทรัพยากร อีกทั้งงบประมาณบุคลากรที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70-80 ของงบประมาณทั้งหมด โรงเรียน
จึงไม่สามารถเลือกครูได้ ที่สาคัญในส่วนงบประมาณสาหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ส่วนใหญ่ถูกกาหนดมา
จากส่วนกลาง โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ โรงเรียนและครูไม่สามารถออกแบบ
และเนื้ อหาการฝึ กอบรมได้ ขณะที่ โรงเรี ยนเองก็บริหารงบประมาณอย่างอิสระเฉพาะเงิ นอุ ดหนุ น
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รายบุ คคล ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น...” (ตามรูปที่ 1.1) ดังนั้นหากจะปฏิรูปการเงิ นเพื่อ
การศึกษาจะต้องแก้ปัญหาใน 4 ประเด็นคือ 1) สร้างความรับผิดชอบ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการเงินอุปสงค์
หรือเงินอุดหนุนรายหัว 2) สร้างความเสมอภาค ด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียนยากจนเพิ่มขึ้น
รวมทั้งการอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเสมอภาค และลดกฎระเบียบที่สร้างความไม่
เสมอภาค 3) ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนให้มีอิสระ ด้วยการกระจายอานาจการบริหาร
โดยเฉพาะด้านบุคลากร และ 4) เสริมสร้างศักยภาพแก่โรงเรียน ด้วยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
และสะท้อนต้นทุนจริงในสายสามัญและอาชีวะ (ทีดีอาร์ไอ, 2557: 6)
ในข้อมูลการศึกษาต้นทุนการจัดการศึกษาต่อนักเรียนและการคานวณเงินอุดหนุนการศึกษา
ให้ เพีย งพอและมีป ระสิ ทธิภ าพ ได้พบประเด็นปัญหาหลั กของการศึกษาไทย ดังนี้ คะแนนสอบ
มาตรฐานต่า ประเมินจากข้อสอบระดับประเทศและระดับนานาชาติ , ขาดระบบความรับผิดชอบ
(Accountability) ต่อเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, ความไม่เพียงพอของการให้เงินอุดหนุนราย
หัวเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนจานวนมากมีขนาดโรงเรียนและขนาด
ห้องเรีย นเล็ กเกิน ไป (ขาดแคลนครูและมีต้นทุนสูง) แต่คุณภาพการศึกษา วัดโดยผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา กลับมีความเหลื่อมล้าอย่างมากระหว่างโรงเรียนและพื้นที่ที่มีนักเรียนระดับฐานะทางสังคม
แตกต่างกัน อีกทั้ง ระบบการศึกษาของไทยกับการจัดสรรครูที่มีคุณภาพด้อยกว่า จัดให้ไปสอนอยู่ใน
พื้นที่ที่เสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ โรงเรียนในกรุงเทพโดยเฉลี่ยมีครูที่มีวุฒิ การศึกษา
และประสบการณ์ ส อนค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จั ง หวั ด อื่ น ได้ แ ก่ สุ ร าษฏร์ ธ านี ธ านี ,
กาแพงเพชร, หนองคาย, นครราชศรีมา, อานาจเจริญ, เพชรบุรี, กระบี่, บุรีรัมย์ และแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
ผลจากข้อมูลข้างต้นได้สรุ ปได้ว่า การใช้ทรัพยากรมาก แต่ผ ลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาต่า ในขณะที่
คุณภาพครูและปัญหาการจัดการบุคลากรจะต้องเสริมสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา ระหว่างกลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจ จังหวัดและภูมิภาค (ดิลกะ ลัทธ
พิพัฒน์, 2557: 2-22)
ดังนั้นการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ของเงินงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคและ
เป็นธรรมจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ควรศึกษาวิจัย ซึ่งจากการรายงานของกลุ่มธนาคารโลก หรือ World Bank
Group กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยได้จัดเป็นประเทศที่มีการจัดสรรรายได้ในระดับปานกลางระดับสูง
ตั้งแต่ปี 2554 แต่ในปัจจุบั นพบว่า ประเทศไทยกั บความยากจนที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบท โดย
มากกว่าร้อยละ 80 ของคนยากจนในประเทศที่มีจานวนอยู่ 7.3 ล้านคนอาศัยอยู่ในชนบท (ข้อมูลปี 2556)
นอกจากนี้การแบ่งสรรผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่รุ่งโรจน์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน (ไม่เสมอภาค)
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้าทางรายได้และการขาดโอกาสที่เท่าเทียมกัน ที่เป็นปัญหาต่อเนื่อง ซึ่ง
เห็นได้จากความเหลื่อมล้าทางรายได้ที่ชี้วัดด้วย ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ลดต่าลงในช่วงปีที่
ผ่านมา แต่ก็ยังคงมีค่าสูงกว่า 0.45 (กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group), 2558)
อย่างไรก็ดีประเทศไทยประสบผลสาเร็จในการขยายการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวางในทุกระดับ
แต่ในทางตรงกันข้ามกับผลการวิจั ยทางวิชาการของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development
Bank (ADB) ได้รายงานค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ในการวัดค่าความเสมอภาคของการจัดสรร
รายได้ประเทศไทยเมื่อปี 2555 อยู่ในอัตรา 52.1 ซึ่งนับว่าสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรรายได้ของ
ประเทศไทยยังมีความไม่เสมอภาคอยู่มาก รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาประเทศ
ไทย โดย ริเอะ อาตากิ (2002: 15-25) ได้กล่าวถึงปัญหาเชิงคุณภาพของการศึกษาที่เป็นประเด็นมาจาก
ความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมของนักเรียนไทยในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และความบกพร่อง
ของการพัฒนาทางคุณภาพ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 70 ของงบดาเนินการทั้งหมด
เป็นงบเงินเดือน และในส่วนของงบดาเนินการและงบลงทุนมีสัดส่วนไม่ ถึงร้อยละ 30 (ศูนย์ปฏิบัติการ
แห่งชาติเพื่อพัฒนาคน, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539) และปัญหาของความไม่เสมอ
ภาค หรือความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ เป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐ
จากการเสวนาเรื่ อง “ปั ญหาการศึกษาของชาติ ” จัดโดยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 ได้กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของการศึกษาที่จะต้องเร่งดาเนินการ
คือ ปัญหาเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา เพราะปัจจุบันยังมีเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ได้
รับการศึกษาจานวนมาก และโดยเฉพาะเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาลยังขาดการเรียน การสอนที่ดี
และเป็นกลุ่มที่สร้างภาระและปัญหาให้กับสังคม ส่วนเด็กยากจน ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น จากปัญหาทางการเงินดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรเงินงบประมาณการศึกษาของ
ไทยยังไม่ได้ให้ความเสมอภาคกับเด็กทุกคน
ในระดับนานาชาติได้ตระหนักถึงเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมมากกว่า 30 ปี แนวคิด
เริ่ มแรกในการพัฒนาที่เน้ นหนั กความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสั งคม โดยวัตถุประสงค์แรก
กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ที่แท้จริง ลดการกระจุก
ตั วรายได้ ของบุ คคลบางกลุ่ ม และสร้ างสรรค์ ทุ กสั งคมให้ มี ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมใน
ระดับพื้นฐานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้ความสาคัญของการเข้าถึงการศึกษาและบริการทางด้านสาธารณสุข
เป็นลาดับแรก การศึกษาและสุขภาพของคนในสังคมเป็นปัจจัย พื้นฐานที่จาเป็นต่อความเจริญเติบโตของ
สังคม และมักจะควบคู่กับความเสมอภาคและเป็นธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะ
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ขจัดความเหลื่อมล้า จึงพบว่าจาเป็นต้องมีนโยบายที่รวมเป้าหมายทางสังคมเข้ากับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
โดยให้ความสาคัญในการใช้มาตรการการศึกษาไปสู่ภาคการเงิน
ส าหรั บ การจั ดการศึ กษาของประเทศต่ างๆ ได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกั บความเสมอภาค
ทางการศึกษาเป็นหลักสาคัญ ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายหลักทางการศึกษา 3 ประการ คือ ความ
เสมอภาค (equality) ประสิทธิภาพ (efficiency) และอิสรภาพ (liberty) (Garms, Guthrie and Pierce,
1978: 12-13) และแนวความคิดเรื่ องความเสมอภาคทางการศึกษามีอิทธิพลต่ อการจั ดการศึกษาของ
ประเทศที่ พัฒนาแล้ วได้ รั บการยอมรั บและเผยแพร่ และได้ รับการตอบสนองอย่างมากมายไปสู่ กลุ่ ม
ประเทศกาลังพัฒนาด้วย เพราะประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาความเหลื่อมล้าอันเนื่ องมาจากผลของการ
เร่งพัฒนาประเทศ จึงเกิดความไม่สมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกิดช่องว่างและ
ความแตกต่างทางด้านความรู้ความสามารถของบุคคล และความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม ใน
ด้านความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ให้ความสาคัญกับความเสมอภาค โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
สาหรับนักเรียนเต็มเวลา ซึ่งประเทศฟินแลนด์จัดระบบการศึกษา ภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 7-16 ปี
โรงเรี ยนทุ กแห่ งจะมี บริ การอาหารกลางวั นให้ โดยไม่ มี ค่ าใช้ จ่ าย และไม่ บั งคั บการศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งระดับเตรียมอุดมศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาและใน
ระดับอุดมศึ กษา จะมี ทั้งมหาวิทยาลั ยและโรงเรี ยนอาชีวศึ กษาชั้ นสู ง จากรายงานการวิจัยของTDRI
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณอีกต่อไป แต่เป็น
ปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่า
ข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
และอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย และรายได้ต่อเดือนของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสอนอยู่ในโรงเรียนรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 15,000 บาท ในปี 2544 เป็นประมาณ
25,000 บาทในปี 2553 ซึ่งถือเป็นระดับรายได้ที่ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น แต่ในทางตรงกันข้าม ผลคะแนน
การทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติกลับมีแนวโน้มลดต่าลง
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2555)
ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมทางสั งคม
ปั จจุ บั นมโนทัศน์ ดังกล่ าวมีบทบาทส าคัญต่อข้อถกเถียงทางปรั ชญาหลายประเด็ น ได้แก่ เรื่องการ
กระจายรายได้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะและการกระจาย
การจ้างงานหรือโอกาสการทางานรวมถึงความหมายของความเสมอภาค ความเป็นธรรม นักวิชาการได้

8

นาประเด็นเหล่านี้มาประกอบในงานเขียนของเขา โดยกล่าวว่า การพั ฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมักเริ่ม
จากความต้องการขั้นพื้นฐานให้มีความเท่าเทียมกันและนาไป ใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา (สุทธสุภา,
2525) นักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่า การเข้าใจถึงความหมายของความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก
และเป็นนามธรรม เนื่องจากความเสมอภาคมักมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดหรือบุคคลใดในมิติใดมิติหนึ่ง
เสมอ หากรัฐบาลพยายามจะสร้างความเสมอภาคในบางด้านให้เกิดขึ้นกับพลเมืองทุกคน พบว่ารัฐบาล
มักทาให้เกิดความไม่เสมอภาคในด้านอื่นๆ ไปด้วย จึงกล่าวได้ว่าไม่มีทฤษฎีทางสังคมและการเมืองใดที่
จะกล่าวถึงความเสมอภาคอย่างโดดๆ เพียงมิติเดียว แต่จะให้เหตุผลสนับสนุนเชื่อมโยงไปกับความเป็น
ธรรมด้วยในราวปี พ.ศ.2503 นักทฤษฎี ได้กล่าวว่าความ ไม่เสมอภาคนาไปสู่ความไม่เป็นธรรม และที่
ส าคั ญความไม่ เสมอภาคเพี ย งมิ ติ เดี ยวเป็ น เรื่ องที่ ไม่ ถู กต้ องตามบทบั ญญั ติ ของรั ฐ ธรรมนู ญด้ ว ย
(Berke,1974; Coons, Clune, and Sugarman; 1970) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาความเสมอ
ภาคควบคู่กับความเป็นธรรม
ตัวบทของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดขึ้นเป็นกฎหมาย เพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 60 กาหนดให้รัฐ
จั ดสรรงบประมาณแผ่ นดินให้ กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคั ญสู งสุ ดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน ตลอดจนการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐ และเอกชนให้เท่าเทียมกัน และจัดสรรเป็นงบดาเนินงาน
ให้ แก่ หน่ วยงานสถานศึ กษาบริ ห ารอย่ างมี อิ สระ โดยค านึ งถึ งคุ ณภาพ และความเสมอภาค ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542 มาตรา60 ดังกล่ าว แสดงถึงว่ ารัฐให้
ความสาคัญต่อ การลงทุนทางการศึกษาอยู่ในระดับสูง จึงเป็นภารกิจของหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม
ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาที่สั มพันธ์กับการลงทุนของรัฐ จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนัก
การศึกษาทุกคน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการศึกษาคือ ผู้เรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อทั้งสอง
ฝ่ายคือ รัฐที่เป็นฝ่ายจัดการศึกษากับสถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสาระความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นหลักของการจัดการศึกษาและผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับการศึกษาจะมีความเข้าใจในสิทธิและโอกาสของ
ตนเองในการได้รับบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาได้
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่กาหนดไว้ว่าประชาชนทุกคน
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จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษายังได้กาหนดความ
เสมอภาคที่พึงประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ ความเสมอภาคในด้านสิทธิ ความเสมอภาคในด้านโอกาสและ
ความเสมอภาคในการที่จะได้รับการสนับสนุน (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2518: 55-56)
การศึกษาวิจัยสภาพการบริหารการศึกษา โดยพิณสุดา สิริธรังศรี (2541: 15-17) รายงานว่า
การบริหารการศึกษาโดยทั่วไปประสบปัญหาหลายประการ ปัญหาอันหนึ่งคือความไม่เสมอภาคกัน ใน
การได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา จึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก
กระบวนการปฏิรูปการศึกษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ และเป็น
แนวทางในการให้งบประมาณเป็นเครื่องมือตอบสนองเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นเงื่อนไข
สาคัญที่ใช้ในการผลักดัน เอื้ออานวย และส่งเสริมให้กระบวนการปฏิรู ปการศึกษาบรรลุผลได้ โดยมี
อุปสรรคและปัญหาน้อยที่สุ ดการบริหารจัดการ งบประมาณการศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อระบบ
การศึกษาทาให้ขับเคลื่อนงานและโครงการต่างๆ ในระบบการศึกษาไปสู่วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
คุณภาพงบประมาณจึงเปรียบเสมือนหัวใจ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการ และการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอานาจหน้าที่ด้านงบประมาณที่เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
ดาเนิ นการสนั บสนุ นทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณ อุดหนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณโรงเรียนนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการจัดการ เรียนการสอนของ
โรงเรียนทุกโรงเรียน โดยงบประมาณมีอยู่ในปริมาณที่จากัดและเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่โรงเรียน
ได้รับจากรัฐบาลกลางเป็นรายปี เงินงบประมาณแผ่นดินนี้เป็นเงินที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งมี
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่ง
งบประมาณโรงเรียนที่สาคัญที่สุด ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของ
โรงเรียนได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณได้ปรากฏในหลายลักษณะ และนับวันปัญหายังคงขยาย
มากขึ้นตามภารกิจงาน ทาให้การจัดสรรงบประมาณยังต้องประสบปัญหานานัปการ จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจาเป็น และมักพบว่า ในปัจจุบัน
ความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ที่มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับประโยชน์
จากสถานศึกษาของรัฐในราคาถูกและมีคุณภาพสูงมากกว่าผู้เรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า ความแตกต่างการจัดสรรงบประมาณการศึกษา นับตั้งแต่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับสถานศึกษาที่ไม่มีความ
เสมอภาคและความเป็ นธรรม โดยรัฐมุ่งหวังว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะส่ งผลต่อการลดความ
เหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ของประชากรให้ลดลงนั้น ไม่เป็นผลสาเร็จ หากแต่กลับทาให้ความเหลื่อม
ล้าในการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมุมมองของด้านความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมในการที่จะได้รับการสนับสนุน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญในการผลักดันให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ โดยศึกษาเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันงานวิจัยการศึ กษาในระดับ
ขั้นพื้นฐานมีจานวนน้อย รายงานวิจัยที่สารวจพบจานวนมากเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษานอกระบบ ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้จาก
งานวิจัยนี้จะมีคุณค่าต่อการจัดสรรงบประมาณการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นองค์
ความรู้ทางวิชาการต่อหน่วยการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ ที่ มี
บทบาทในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูลงานวิจัยนาไปดาเนินงาน และ
พัฒนางานจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม รวมทั้งผู้ที่
สนใจจะนาไปวิจัยเจาะลึก ขยายผล หรือเป็นแนวทางการวิจัยในระดับการศึกษาอื่น
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
1.2.2 เพื่อศึกษาจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
1.2.3 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรม
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1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 สภาพปัจจุ บันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นอย่างไร
1.3.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการจัดสรรงบประมาณสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็นอย่างไร
1.3.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเสมอภาค
และความเป็นธรรมควรเป็นอย่างไร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ กษาการจัด สรรงบประมาณการศึ ก ษาอย่ า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดกรอบแนวคิด ดังนี้
1.4.1 เรื่องความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 5 หมวด
1.4.2 เรื่องความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ โดยแนวคิด Lewin (1985) เป็น
แนวคิดเรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาหรือผู้เรียนที่แตกต่าง
มาเป็นเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณความเป็นธรรมแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1.4.2.1 ความเป็นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) เป็นการจัดสรรให้กับสานักงาน
เขตพื้นที่ไปยังสถานศึกษาหรือผู้เรียนที่เหมือนกันในจานวนงบประมาณที่เท่ากัน
1.4.2.2 ความเป็นธรรมแนวตั้ง (Vertical Equity) เป็นการจัดสรรให้กับสานักงานเขต
พื้นที่ไปยังสถานศึกษาหรือผู้เรียนที่แตกต่างกันในจานวนงบประมาณไม่เท่ากัน
1.4.3 เรื่องการกาหนดยุทธศาสตร์ ใช้แนวคิดของ Certo and Peter (1991)
1.4.4 งบประมาณที่นามาศึกษาเป็นงบประมาณรายจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจาแนกเป็นหมวดรายจ่าย 5 หมวด
1.4.5 ประชากรในการวิจัย คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา และสถานศึ กษาที่ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5.1 แนวคิดความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณใช้แนวคิดเรื่องการจัดสรรงบ ประมาณ
ตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ความเสมอภาคในการ
จัดสรรงบประมาณด้วยจานวนที่เท่ากันให้กับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการ
การศึกษา ได้แก่ งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโรงเรียนในด้านค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
1.5.2 แนวคิดความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ใช้แนวคิดเรื่องความเหมือนและ
ความแตกต่างของเขตพื้นที่หรือผู้เรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาตาม
งบรายจ่าย 5 หมวดโดยแนวคิดของ Lewin (1985) ประกอบด้วย
1.5.2.1 ความเป็นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) คือ การจัดสรรให้กับเขตพื้นที่
หรือผู้เรียนที่เหมือนกันในจานวนที่เท่ากัน
1.5.2.2 ความเป็นธรรมแนวตั้ง (Vertical Equity) คือ การจัดสรรงบประมาณให้กับเขต
พื้นที่หรือผู้เรียนที่ต่างกันในจานวนที่แตกต่างกัน
1.5.3 แนวคิดการกาหนดยุทธศาสตร์ของ Certo and Peter (1991)
ผู้วิจัย ได้น าแนวคิดของ Certo and Peter (1991) มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
1.5.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมองค์กร (Environment Factor Analysis)
เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ ได้แก่ สภาพที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อนภายในองค์กร (Strength and Weakness) และการมีโอกาสหรือภัยคุกคามจากภายนอกต่อ
องค์กร (Opportunity and Threat)
1.5.3.2 การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) คือ การพิจารณาคัดเลือกกล
ยุทธ์แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรและเป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน สามารถ
นาไปใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานได้จริง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1.2
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ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว)
2. งบดาเนินงาน
(ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
4. งบเงินอุดหนุน
(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
การพัฒนายุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา : ผู้วิจัย
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1.6 คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1.6.1 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่า
ด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 ว่าด้วย การแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่าย หรือให้ ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวด หรือโดย
วิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด ประกอบด้วย
1.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์
ของรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามแผนงาน งานหรือโครงการ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
และงบรายจ่ายอื่น
1.6.2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการกาหนดจานวนเงินแผ่นดินที่ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ นุมตั ใิ ห้ฝา่ ยบริหารนาไปใช้จา่ ย
1.6.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการดาเนินการอย่างมี
คุณภาพของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.6.4 งบประมาณทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง จานวนวงเงินงบประมาณประจาปีที่รัฐ
จั ดสรรให้ แก่ หน่ ว ยงานราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อเป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ
การบริ หารการศึ กษา การจั ดการศึกษาทุ กระดับทุกประเภทรวมทั้ งการศึ กษานอกโรงเรียน ในที่นี้
เป็นการกล่าวถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานจัดสรร
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จาแนกไว้เป็น 5 ระดับ/ประเภท
การศึกษาได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ไม่ ก าหนดระดั บ การบริ การสนั บสนุนการศึ กษา และการศึกษาอื่ น ประกอบด้ วยหมวดรายจ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 หมวดดังนี้
1.6.4.1 งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
1.6.4.2 งบดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
1.6.4.3 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.6.4.5 งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
1.6.4.6 งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด หรือ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด
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1.6.7 การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาค หมายถึง การจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
จานวนทีเ่ ท่ากัน
1.6.8 การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม หมายถึง การจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยั งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
คานึงถึงความจาเป็น ความแตกต่าง ตามบริบทของสานักเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6.9 การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม หมายถึง การจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยจานวนที่เท่ากันโดยคานึงถึงความจาเป็น ความแตกต่าง ตามบริบทของสานักเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมิ ติที่ 1) จัดสรรให้กั บเขตพื้นที่หรือสถานศึกษาด้วยจานวน
ที่เท่ากัน โดยมีบริบทที่เหมือนกันในจานวนที่เท่ากัน นักเรียนในระดับชั้นเรียนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรื อชาย หรื อมาจากสถานะครอบครั วที่ แตกต่ างกั นจะได้ รั บการปฏิ บั ติอย่างเสมอภาคกั น ที่ เรี ยกว่ า
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) รวมถึงในมิติที่ 2) จัดสรรให้กับเขต
พื้นที่หรือสถานศึกษาโดยคานึงถึงความจาเป็น ความแตกต่าง ตามบริบทของสานักเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยที่ มี บริ บทเหมื อนกั นในจ านวนที่ เท่ ากั นและเขตพื้ นที่ ห รื อผู้ เรี ยน
ที่ต่างกันในจานวนที่แตกต่างกัน นักเรียนแต่ละคนมีความต้องการความจาเป็นแตกต่างกัน นักเรียน แต่
ละคนจึงต้องได้รับสิทธิการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทีเ่ รียกว่า ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแนวตั้ง (Vertical Equity)
6.10 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา หมายถึ ง ส านั กงานในสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 225 แห่ง จาแนกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง
6.11 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 28,831
โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2,362 โรงเรียน
1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบการวิจัยดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการจั ด สรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.8.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) แบบสอบถาม ที่เป็นลักษณะคาถามปลายปิดแบบเลือกตอบ และ 2) แบบสัมภาษณ์ ที่เป็นลักษณะ
คาถามปลายเปิด
1.8.2 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.8.2.1 แบบสอบถาม ใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์และชื่อที่
อยู่ เพื่อให้ส่งกลับมายังผู้วิจัย
1.8.2.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธี จัดประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) กับผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้
1.9 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม SPSS for window ดังนี้
1.9.1.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติความถี่
และร้อยละ
1.9.1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
1.9.1.3 ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Item
Objective Congruence) ตามวิธีของโรวิเนลลี่ (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)
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1.9.2 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI) และวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ใช้โปรแกรมคานวณเพื่อหาค่า PNI ด้วยสูตร PNI Modified = (I-D)/D
1.9.3 การวิเคราะห์เพื่อ ร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยหลักการวิเคราะห์ SWOT MATRIX
1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้หลังจากที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1.10.1 ในทางวิชาการ
1.10.1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น
คู่มือในการนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.10.1.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหารจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสม
1.10.1.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีแนวทางที่สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแผนงานระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ส าหรั บการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ได้อย่างสอดคล้ องกั บบริบททางสั งคมที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บันและ
ศตวรรษที่ 21
1.10.2 ในทางปฏิบัติ
1.10.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้วิธีปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างระบบการบริหารการศึกษามีศักยภาพรอบด้านและสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการศึกษาพร้อมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนทุกคนมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
1.10.2.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้วิธีการปฏิบัติเพื่อการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดสรรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส าหรั บ การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ค้นคว้าเอกสารตาราตลอดทั้งแนวคิดและหลักการ ทฤษฎี
รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีประเด็นต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและนโยบายการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ
2.3 แนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
2.4 แนวคิดการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญของแต่ละข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและนโยบายการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ตามมาตรา 75 ได้กาหนดให้มีการ
จัดตั้ง สานักงานปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย องค์การมหาชน
เพื่อทาหน้าที่และดาเนินการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง องค์กรและการแบ่งส่วนงานใน
การจัดการศึกษา เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเสนอการจัดระบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายรองรับและการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการกฤษฎีกา, สานักงาน, 2542, : 20)
สานั กงานปฏิรูปการศึกษา เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ตามมาตรา 6 มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่ส่วนราชการหรือ
รั ฐวิ ส าหกิ จ ซึ่ งค าว่ า องค์ การมหาชน หมายถึ ง องค์ การมหาชนที่ จั ดตั้ งขึ้ นโดยพระราชกฤษฎี กา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ (คณะกรรมการกฤษฎีกา, สานักงาน, 2542: 1-2) โดยได้กาหนด
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รู ป แบบระบบงบประมาณให้ เ ป็ น แบบมุ่ งเน้ นผลงานตามพระราชบั ญ ญั ติ พ.ศ. 2542 ดั งวิ ธี การ
งบประมาณดังนี้ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 127-131)
2.1.1.1 กระบวนการจัดทางบประมาณระดับราชการส่วนกลางและระดับท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรปฏิบัติ โดยสถานศึกษาเป็นผู้เสนอความต้องการงบประมาณ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผลการด าเนิ น งาน และตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพไปยั ง เขตพื้ น ที่
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่า
กว่าปริ ญญาโดยงบประมาณการศึกษาจะเสนอผ่ านส านักเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณด้านการศึกษาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อหน่ ว ยราชการส่ ว นกลางทราบกรอบวงเงิน งบประมาณการศึกษาดังกล่ าวแล้ ว จะต้องจัดท า
รายละเอียดงบประมาณ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และเมื่องบประมาณผ่ านการอนุมัติจากรัฐ สภาและประกาศใช้แล้ว หน่ว ยงานราชการ
ส่วนกลางจะดาเนินการเจรจาทาข้อตกลงการใช้งบประมาณกับเขตพื้นที่ และเขตพื้นที่ไปยังสถาน
ศึกษาในสังกัดต่อไป
2.1.1.2 ส่วนราชการและสถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ า
ระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework) ประกอบด้ ว ย พั น ธกิ จ เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
2.1.1.3 ระบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลงาน ก าหนดให้ วั ดผลการด าเนิ นงานจาก
เป้าหมายสุดท้ายของการดาเนินงานหรือผลผลิต โดยมีดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
2.1.1.4 งบประมาณของสถานศึกษาภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา จะแยกจากงบประมาณ
ของเขตพื้นที่การศึกษา และให้อานาจแก่ส ถานศึกษาในการบริห ารจัดการงบประมาณของสถาน
ศึกษาอย่างอิสระ คล่องตัว เพื่อจัดการศึกษาสนองตอบความต้องการของผู้เรีย น อีกทั้งกาหนดให้
สถานศึกษาเป็นหน่วยบริหารการเงิน มีหน้าที่เสนอเป้าหมายและความต้องการงบประมาณ รวมทั้ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงการใช้ทรัพยากรผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และให้เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณ และหน่วยบริหารการเงินในด้านกระบวนการจัดทางบประมาณ
ระดับปฏิบัติการ ประภาพรรณ วงศาโรจน์ (2544: 5-7) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทางบประมาณ
ระดับปฏิบัติการว่า เป็นกระบวนการจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงาน
อิสระในส่ว นกลาง กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทาหน้าที่กากับ ดูแล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระบวนการ
งบประมาณระดับปฏิบัติการแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
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2.1.1.4.1 การจัดสรรงบประมาณจากระดับราชการส่วนกลางลงสู่เขตพื้นที่
และสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
2.1.1.4.2 การจัดสรรงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาลงสู่สถานศึกษา
2.1.1.5 องค์กรและอานาจหน้าที่
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ภาพแสดงกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังนี้
ครม. (ผ่านสานักงบประมาณ)
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณการศึกษาในภาพรวม

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แห่งชาติ
- วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณ
ในภาพรวมต่อสภาการศึกษา

สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
- พิจารณางบประมาณการศึกษาในภาพรวม

สานักงบประมาณ
- แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณการศึกษาของแต่ละส่วน
ราชการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทาข้อตกลงการใช้งบประมาณกับสานัก
งบประมาณ
2. จัดทารายละเอียดงบประมาณตามกรอบวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากครม.

กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาตาม
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

เขตพื้นที่การศึกษา
1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
2. รวบรวมคาของบประมาณของแต่ละสถานศึกษา
3. จัดลาดับความสาคัญของงบลงทุนและงบพัฒนา
ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สถานศึกษา
- เสนอเป้าหมายและความต้องการงบประมาณตาม
แผนการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง จาแนกเป็นงบดาเนินการ งบพัฒนาตาม
นโยบายและภารกิจของสถานศึกษาและงบลงทุน

การจัดทางบประมาณขาขึ้น

สานักงบประมาณ
- เมื่อพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีผ่านสภาและ
ประกาศใช้ สานักงบประมาณแจ้งส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทาข้อตกลงการใช้งบประมาณกับเขตพื้นที่ฯ
2. อนุมัติและจัดสรรเงินประจางวดกับสานักงบ
ประมาณไปยังเขตพื้นที่
3. จัดสรรเงินประจางวดให้เขตพื้นที่

เขตพื้นที่การศึกษา
1. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการใช้งบประมาณ
กับสถานศึกษา
2. จัดสรรเงินประจางวดให้สถานศึกษา
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2.1.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน, 2556: 1)
1. จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษามาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กาหนดหลั กเกณฑ์ แนวทาง และด าเนิ นการเกี่ยวกับการสนั บสนุ นทรัพยากร
การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหาร และส่ งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานของเขตพื้นที่
การศึกษา
5. พั ฒนานวัตกรรมทางการศึ กษา ประสาน ส่ งเสริม สนั บสนุ น และก ากั บดู แล
การจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ มีความสามารถพิเศษ และ
ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของ
เขตพื้นที่การศึกษา
6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปตามอานาจ และความรับผิดชอบ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.1.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2.1.1 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อน การจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
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2.1.2.1.2 พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอานาจตาม
หลักธรรมาภิบาล
2.1.2.1.3 ค่านิยมองค์กร องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน
ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
2.1.2.1.4 เป้าหมาย มีดังนี้
2.1.2.1.4.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
2.1.2.1.4.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
2.1.2.1.4.3 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
2.1.2.1.4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2.1.2.1.4.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาท
และกระจายอานาจสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทางานภายใน
สานักต่างๆ
2.1.2.1.4.6 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
2.1.2.2 การบริ หารงานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณของส านั กงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริ หารแผนสู่ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อส่ งมอบ
ผลผลิ ตการให้ บริ การการศึ กษาที่เชื่ อมโยงสอดคล้ องกั บนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึ กษาธิการและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง ดั ง นั้ น ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน จึ งได้ ก าหนดปั จจั ย
ความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การ โดยได้ ก าหนดแนวทางการจั ดสรรงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อขั บเคลื่ อนการ
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ดาเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน, 2556: 121-122)
2.1.2.2.1 งบประมาณดาเนินการในส่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีสานักและหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการดาเนินงาน
2.1.2.2.2 งบประมาณดาเนินการสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.2.2.2.1 งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริ หารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษา ทั้งนี้ พิจารณาจั ดสรรตามเกณฑ์ งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
ระยะห่างไกลและจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จานวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
คุณภาพการบริ หารการจั ดการศึกษาของเขตพื้ นที่ การศึกษาจากจานวนโรงเรียนที่ผ่ านการประเมิ น
ภายนอก
2.1.2.2.2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.2.2.3 งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ
2.1.2.2.4 ปัจจัยความสาเร็จ
2.1.2.2.4.1 ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.1.2.2.4.2 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องส่ งเสริ มการบริ หารจั ดการเชิงยุ ทธศาสตร์
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
2.1.2.2.4.3 เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล
อย่างชัดเจน
2.1.2.2.4.4 บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรร
มาภิบาล
2.1.2.2.5 กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
2.1.2.2.5.1 สื่ อสารทิ ศทางองค์กรทั้งวิสั ยทัศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์ จุดเน้ น
การพัฒนา และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
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2.1.2.2.5.2 จั ดโครงสร้ าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบ
ปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2.1.2.2.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
2.1.2.2.5.4 ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
2.1.2.2.5.5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล เมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ
2.1.2.2.5.6 สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.3 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา)

อนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา

รูปที่ 2.1 แสดงการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน (2556: 2)
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ
2.2.1 ความหมายของงบประมาณ
หากจะกล่าวถึงความเป็นมาเกี่ยวกับคาว่า งบประมาณ ว่ามีจุดเริ่มเมื่อใด นั้น ซึ่งจากการ
ค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า มีการจัดทางบประมาณครั้งแรกเมื่อประมาณ ค.ศ. 16-17 (คริสต์ศตวรรษที่
16-17) ณ ประเทศอังกฤษ ครั้นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎร ประสบความสาเร็จในการสงวนอานาจที่จะ
อนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล เห็นได้ว่างบประมาณมีจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองการปกครอง
(ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2538) จากนั้นในปี ค.ศ. 18 นับนั้นมาในหลายประเทศทางฝั่งยุโรป จึงได้มีการ
จัดทางบประมาณขึ้นจนถึงปั จจุ บัน สาหรับประเทศไทยกับการจัดทางบประมาณ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2433 พร้อมกับการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเดิมทีมี
วัตถุประสงค์ในการจั ดทางบประมาณ (แผ่ นดิน) มีขึ้นเพื่อทางการเมืองและการคลั ง แต่ในปัจจุบัน
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2502 - 2524 ประเทศไทย
มีการจั ดสรรงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) โดยเน้นการจัดทางบประมาณ
ที่แสดงการใช้จ่ายเงินเป็นรายการตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เป็นรูปแบบที่ควบคุมรายการใช้
จ่ ายตามที่กาหนดไว้ แม้ว่าจะควบคุมการใช้จ่ายได้ดี แต่กระบวนการงบประมาณแสดงรายการก็ มี
ข้อจ ากัดอยู่ หลายประการ รัฐบาลจึงมีข้อจากัดในการจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือในการกากับ
ควบคุ มให้ การใช้ จ่ ายงบประมาณเป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ จึ งได้ มี พระราชบั ญญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 (สานักงานงบประมาณ, 2547: 1-2)
ความหมายของงบประมาณ ตามคาในภาษาอังกฤษ คือ Budget หมายถึง ประมาณรายได้
และรายจ่ายที่คาดว่าจะได้และจะจ่าย (เมตามีเดีย เทคโนโลยี, บริษัท, (2558) ซึ่งนอกจากนี้ตามคาแปล
รากศัพท์เดิมจะมาจากภาษาฝรั่งเศส ว่า Bougette ที่หมายถึง กระเป๋าหรือถุงบรรจุเอกสารทางการเงินที่
รัฐมนตรีคลังจะต้องนาเสนอต่อรัฐสภา และการเปิดกระเป๋านี้จึงเปรียบเสมือนเป็น การเปิดงบประมาณ
หรือเริ่มปีงบประมาณของรัฐบาลสมัยก่อน (สานักงานงบประมาณ, 2530: 1-3) อย่างไรก็ดีเพื่อให้เข้าถึง
บริบทแห่งของคาว่า งบประมาณ ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายดังต่อไปนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของงบประมาณ หมายถึง บัญชีหรือจานวนเงินที่
กาหนดรายรับ-รายจ่ายเงิน ในแง่ของบัญชี และหมายถึง การใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544, 3) ให้ความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ
ซึ่งแสดงออกมาในรูปตัวเงินแสดงโดยการดาเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการคาด
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ประมาณการให้บริการ กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จาเป็นในการสนับสนุนการ
ดาเนินการให้บรรลุตามแผนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย การกระทา 3 ขั้นตอนคือ การเตรียมงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ
การประมาณการรายรับและรายจ่าย หรือ การบริหารงบประมาณ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2542) เป็นลักษณะวิธีทางด้านการเงินที่ได้ถูกกาหนดและวางรูปแบบไว้รวมถึงการวางแนวทางการ
ดาเนินงานให้องค์กรวิธีรับรู้ที่มาและที่ไปของแหล่งเงินนั้น (ประชุม รอดประเสริฐ, 2539) ซึ่งในทาง
ราชการ หน่ ว ยงานเอกชนและรั ฐ วิส าหกิจ ต่า งๆ เป็ นการประมาณรายรับ และรายจ่า ยในแต่ล ะ
ปี ง บประมาณ ตามจ านวนเงิ น ที่ต้ อ งพึ ง ใช้ต ามกฎหมายข้ อก าหนดเกี่ย วกับ เงิ นของแผ่ น ดิน จาก
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ (เชิดชัย มีคา, 2540) ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ.
2558) ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สาหรับ
นัยสาคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้
Poston (2011) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ เป็นแผนการสาหรับการใช้ทรัพยากรที่
มี ให้บรรลุเป้าหมาย และต้องให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตมากที่สุด ทั้งนี้ผลลัพธ์หรือผลผลิตดังกล่าวอาจ
หมายถึง คุณค่าทางบริการหรือประโยชน์จากการดาเนินกิจการ โดยประกอบด้วย 1) จาแนกปัจจัย
จากแหล่งทรัพยากรทั้งหมด 2) การประเมินสถานะภาพองค์กรหรือการประเมินความต้องการจาเป็น
3) การวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตและการจัดสรรทรัพยากรในแนวทางที่จะผลิตความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของวัตถุประสงค์ขององค์กร 4) การสื่อสารแผนการจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจในบริบทของโรงเรียน 5) จัดให้มีการดาเนินงานอย่างราบรื่น สาหรับ
ความสาเร็จที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการใช้การควบคุมทางการเงินและการ
บริหารจัดการเสี่ยง และ 6) การประเมินผลการจัด ทาแผนและการจัดสรรทาให้เกิดความเข้มแข็ง
มีประสิทธิผลและคุณค่า และการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็นเพื่อให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลา
City of Roseville (2012) กล่าวว่า การบริห ารงบประมาณ มีลักษณะที่แสดงถึงการ
วางแผน การจัดระเบียบ กาหนดทิศทางและประสานกิจ กรรมของแต่ละหมวดกิจกรรมในหน่วยงาน
การจั ดทางบประมาณทั้งปี และช่ว งกลางปี การสื่ อสาร และการรายงานการฝึ กอบรมและสิ้ นปี
การประสานงานการสื่อสาร และการอบรมให้ความรู้ และรายงานเมื่อสิ้นปี ประสานงานกิจกรรมของ
ฝ่ายต่างๆ และการจัดหาทีมงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือการบริการของฝ่ายบริหาร
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Wikipedia.org (2012) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ คือ แผนการและรายการของ
ค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมด เป็นแผนการสาหรับการออมการยืมและการใช้จ่าย
Budgetmap.com (2012) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ เป็นการประมาณการเพื่อ
จาแนกรายได้ที่คาดว่าจะได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถจาแนกให้
เห็นได้ทั้งต้นทุน กาไร และส่วนต่าง และจัดการเพื่อให้รับรู้ได้ถึงสิ่งที่มี สิ่งที่กาลังจะหมดไป และสิ่งที่
ต้องนาเข้ามา (สินค้า)
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณ เป็นการบริหารเพื่อการจัดการให้เจ้าของรับรู้
ได้ถึงรายจ่าย รับรับที่คาดการณ์ว่าจะได้เท่าไหร่ และต้องเตรียมจ่ายเท่าไหร่ ซึ่งในการรับจ่ายนั้นได้ถูก
กาหนดมาแล้วว่าสิ่งที่นั้นจาเป็นต้องใช้งบประมาณที่มีเพื่อการบริหารให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
2.2.3 ความสาคัญของงบประมาณ
2.2.3.1 งบประมาณ ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได้ไปสู่ส่วนต่างๆ
รวมทั้งประสิทธิภ าพในการบริ หารรายรับและรายจ่าย ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณทาให้ สามารถ
ประมาณการจานวนรายรับและรายจ่าย ซึ่งมีผลต่อการจัดสรร
2.2.3.2 งบประมาณ ถูกจัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบขั้นตอน งบประมาณที่จัดทาขึ้นอาจ
เรียกได้ว่าเป็นแผนงบประมาณซึ่งเป็นกระบวนการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดจน ทั้งในด้านเป้าหมายและ
กระบวนการ ทาให้มีผลต่อการนาเสนอเพื่อขออนุมัติ ซึ่งการอนุมัติจะพิจารณาองค์ประกอบด้านความ
ชัดเจน และความเป็นระบบของกระบวนการ
2.2.3.3 งบประมาณมีความสาคัญในแง่ความเป็นกลไกในทางการคลัง ในการบริหาร
นโยบายการคลังในเกิดผล การใช้รูปแบบงบประมาณแบบขาดดุลหรืองบประมาณเกินดุล จะสามารถ
ก่อให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบายการคลัง และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
2.2.3.4 งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความเจริญเติบโต นอกจากนั้นงบประมาณยังเป็นเครื่องมือทางการคลังในการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น
เทคโนโลยี การพัฒนากาลังคน การศึกษา และอื่นๆ ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน (ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, 2545: 152)
2.2.4 ลักษณะของงบประมาณ
ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) กล่าวได้ว่ามีลักษณะวิธีการงบประมาณมาอย่าง
หลายรูปแบบ ทั้งมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการจัดทางบประมาณ ซึ่งใน
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อดีต มีการใช้ระบบงบประมาณที่มีลักษณะการรวมอานาจ ไม่สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของสภาพแวดล้อม จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อ
เสริ ม สร้ า งให้ มีก ลยุ ท ธ์ ในการจั ด สรรทรัพ ยากรที่ เ หมาะสม รวมทั้ งมี การจัด ล าดั บความส าคั ญ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะยาวนั้นเอง ดังนั้นระบบงบ
ประมาณที่ป ระเทศไทยได้น ามาใช้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจาแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(อาภรณ์ แก้วสลับศรี, 2553; ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และคณะ, 2549)
1. ระบบงบประมาณที่นามาใช้ในปี พ.ศ. 2502 – 2524 เป็นระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ (Line - item Budgeting)
2. ระบบงบประมาณที่นามาใช้ในปี พ.ศ. 2525 – 2526 เป็นระบบงบประมาณแบบ
แสดงผลงาน (Performance Budgeting - PB)
3. ระบบงบประมาณที่นามาใช้ในปี พ.ศ. 2527 – 2545 เป็นระบบงบประมาณแบบ
การวางแผน การวางโครงการ และการทางบประมาณ (Planning - Programming - Budgeting
System: PPBS)
4. ระบบงบประมาณที่นามาใช้ในปี พ.ศ. 2546 – 2547 เป็นระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting: PBB)
5. ระบบงบประมาณที่นามาใช้ในปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) เป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting:
SPBB)
โดยแต่ละระบบงบประมาณแต่ละประเภทข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.4.1 ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - item Budgeting)
(ปี พ.ศ. 2502 – 2524) เป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการใช้จ่ายเงิน ไม่ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินไปจากที่กาหนด หรือแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้
ให้ความสาคัญกับการควบคุมปัจจัยนาเข้า (Input) แต่ละรายการ ลักษณะของระบบงบประมาณแบบ
นี้ คื อ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการควบคุ ม และตรวจสอบ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด
(Control Orientation) จ าแนกค่ า ใช้ จ่ า ยตามหมวดค่ า ใช้ จ่ า ยและรายการใช้ จ่ า ย ในการขอ
งบประมาณ จะต้องกาหนดรายการ ตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน และใช้งบประมาณตามรายการที่
กาหนดไว้ จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการที่กาหนดไม่ได้ ประเมินความสาเร็จหรือ
ความล้ ม เหลวของงบประมาณจากความสามารถที่จ ะใช้ ง บประมาณที่ไ ด้ รั บให้ ห มดไป ไม่ไ ด้ ใ ห้
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ความสาคัญกับประสิทธิผลการบริหาร และผลงานที่เกิดจากการใช้งบประมาณ ทาให้ขาดการยืดหยุ่น
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
สาหรับจุดเด่นของงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ ระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ ช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานได้ดี เพราะมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่าง
ชัดเจน จึงง่ายต่อการปฏิบัติในการปรับเพิ่ม/ลดรายการ ส่วนข้อจากัดคือ ระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการจะไม่สามารถวัดผลสาเร็จของงานได้ เพราะการอนุ มัติเงินประจางวดจะอนุมัติตามหมวด
รายจ่าย ไม่ได้อนุมัติตามแผนงาน/โครงการ ทาให้ไม่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร
ที่จัดสรรให้แก่งาน/โครงการหนึ่งๆ กับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อ การประเมินผล
สาเร็จของการดาเนินงาน
2.2.4.2 ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting - PB)
(ปี พ.ศ. 2525 – 2526) เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นด้านประสิทธิผลในการบริหารงาน โดยได้รับ
อิทธิพลแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซึ่งมีแนวคิดว่า
"การบริหารงานต้องทา โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกาหนดขึ้น จากการศึกษาวิเคราะห์โดยรอบคอบเพื่อให้มี
วิธีที่ดีที่สุด (The One Best Way) ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตมากขึ้น" เป็นระบบที่
มุ่งให้มีการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน อันจะทาให้การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ระบบงบประมาณแบบนี้ ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะ
ของงบประมาณแบบนี้ คือ จาแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification) หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน (Objective Classification) เช่น จาแนกงบประมาณ เป็นด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น มีการวั ดประสิทธิผลของการดาเนินงาน (เปรียบเทียบ Output
กับ Input) เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน Output จะเป็นตัวชี้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
กาหนดมาตรการในการวัดงาน (Work Measurement) และระบบบัญชีแสดงราคาต่อหน่วย (Cost
Accounting System) สาหรับคานวณค่าใช้จ่ายของงานต่างๆ
ส าหรั บจุ ดเด่ นของงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting)
ช่วยให้เกิดการใช้ จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิผล และคุ้มค่า ช่วยให้ฝ่ายบริการเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงานและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มุ่งต่อการผลิตผลงาน และข้อจากัดต้องใช้ข้อมู ลที่แสดงถึงผล
การดาเนิ นงานในอดีต ซึ่งอาจจะหาข้อมูลค่อนข้างยาก การพิจารณา “ความคุ้มค่า” อาจกระทาได้
ลาบาก
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2.2.4.3 ระบบงบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการท า
งบประมาณ (Planning - Programming - Budgeting System: PPBS) (ปี พ.ศ. 2527 – 2545)
เป็ น ระบบงบประมาณที่ ป ระกอบด้ ว ย 3 ระบบใหญ่ ๆ คื อ การวางแผน การวางโครงการ และ
การงบประมาณ ซึ่งจะจัดกระทาต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ โดยมองถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ตลอดจนทางเลือกในการดาเนินการซึ่งจะนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว ทาให้ลักษณะการวางแผน
ดังกล่าวให้ความสาคัญต่ อการบริหารจัดการและการควบคุมงบประมาณ หลักการโดยสรุปของระบบ
งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการและการจัดทางบประมาณ คือ การจัดทาแผนระยะยาว
3-5 ปี เพื่อกาหนดวงเงินงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การจัดทา
แผนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ (ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, 2545: 165-166
2.2.4.3.1 เป็ น ส่ ว นการวางแผน (Planning) ประกอบด้ ว ย แผนกลยุ ท ธ์
การประเมินสภาวะแวดล้อม รวมทั้งอุปสรรคปัญหา ขั้นตอนในการวางแผนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประโยชน์ของชาติ ซึ่งกาหนดจากการได้รับข้อมูลด้ าน
ทรัพยากรจากรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานการณ์ ทั้งอุปสรรคและปัญหา เลือกแนวทาง
หรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดโครงสร้างแผน ซึ่งจะนาไปสู่ความชั ดเจนเป้าหมาย
และวัตถุป ระสงค์ เอกสารในการจัดทาโครงสร้างของแผนจะเป็นแนวทางสนองตอบต่อนโยบาย
ทรัพยากร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อแผนงาน
2.2.4.3.2 ส่ว นแผนงาน (Programming Phase) เป็นการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนงาน โครงการ ประกอบด้วย การระบุจานวนทรัพยากรในการดาเนินงาน กระบวนการทางาน
และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกาหนดเป้าหมายการผลิตและผลลัพธ์
2.2.4.3.3 แผนงบประมาณ (Budgeting Plan) เป็นการประมาณการงบประมาณ
ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไว้เป็นรายปี หรือรายสองปี โดยการแสดงค่าใช้จ่ายของแผนงานและโครงการต่างๆ
นอกจากนั้น ระบบงบประมาณในลัก ษณะนี้ หรือบางครั้งเรียกว่า งบประมาณ
แบบแสดงแผนงาน (program budgeting) เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1964 PPB
หรือ PPBS มีลักษณะสาคัญ คือ นาเอาการวางแผนระยะยาว (3 ถึง 5 ปี) การวางแผนจะเชื่อมโยงกับ
นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล และเห็นภาพการดาเนินงานที่ต่อเนื่องไปในอนาคต มาใช้จัดทาแผนงาน
แยกตามนโยบายของรั ฐบาลในแต่ ละด้ าน เช่ น นโยบายด้านเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น จาแนก
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แผนงานเป็ นแผนงานหลั ก แผนงานรอง โครงการหลั ก โครงการรอง และกิ จกรรม และจ าแนก
งบประมาณตามแผนงาน หรือโครงการ ต้องกาหนดและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ เพื่อเลือกวิถีทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ เน้นการวิเคราะห์ ซึ่งมีเทคนิค
การวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ ได้แก่ System analysis, Zero Base Budget Analysis, quantitative
Analysis, Qualitative Analysis, Marginal Analysis และ Cost Effectiveness หรื อ Cost-benefit
Analysis ต้องจัดทาเอกสาร 3 ชุด คือ 1) Program memorandum (PM) เป็นเอกสาร ที่แสดงให้เห็น
โครงสร้างของสายงาน ความสัมพั นธ์ของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ผลงาน และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากโครงการ 2) Pprogram financial plan (PFP) เป็นแผนการใช้จ่ายของโครงการที่ต้องการเงินงบประมาณในระยะยาวเพื่อเป็นหลักประกันว่าโครงการจะดาเนินต่อไปได้ ในปีต่อๆ ไป 3) Special
Study (SS) เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์โครงการและทางเลือกโครงการต่าง ๆ
สาหรับจุดเด่นของงบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทา
งบประมาณ คือ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานในระยะยาว ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
โดยมีแผนรองรับ สามารถวิเคราะห์การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลใน
การกาหนดวงเงินงบประมาณ ส่วนข้อจากัดคือ มุ่งแต่ต้นทุนทางด้านบัญชีและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไม่ใช้ดุลพินิจ หรือเหตุผลทางสังคม และการเมือง มาพิจารณา ต้องใช้เวลามากในการดาเนินการ ต้องให้
การอบรมและมีเครื่องมือพร้อม สาหรับการวิเคราะห์ ทาให้มีปัญหาในขั้นการนาไปใช้ มีระเบียบขั้นตอน
ซับซ้อน ยุ่งยาก เกินกว่าที่จะเข้าใจ และมาตรฐาน การวัดผลงานไม่ชัดเจน
2.2.4.4 ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน ( Performance Based
Budgeting: PBB) (ปี พ.ศ. 2546 – 2547) เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสาเร็จของผลผลิต และ
ผลลัพธ์ มีการกาหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสามารถวัดและประเมินผลการทางานได้ โดยมีความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นความรับผิดชอบของผู้บริหารแทนการควบคุมรายละเอียดในการ
เบิกจ่าย ลักษณะสาคัญของ PBB คือ ให้ความสาคัญกับผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ นโยบายและเป้ าหมายของรั ฐบาลใช้ การวางแผนกลยุ ทธ์ (Strategic Planning) เป็ น
เครื่องมือในการกาหนด ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) และงบประมาณ กระจายอานาจ
(Devolution)ในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม (Block
Grant) ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ คานวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือ
กิจกรรม กาหนดวงเงินงบประมาณล่ วงหน้า (medium term expenditure framework: MTEF) ใช้
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ระบบบัญชีพึงรับ พึงจ่าย (Accrual Basis) เน้นการควบคุมภายใน การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่าง
การดาเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทาให้มั่นใจได้
ว่า 1) ผลผลิ ตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลั พธ์ และผลลัพธ์สอดคล้อ งกับเป้าหมาย และนโยบาย
2) ผลผลิตที่ต้องการมีปริมาณ ราคาและคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกัน 3) กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตนั้น ภายในเวลาที่ต้องการ
ส าหรั บจุ ดเด่นของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน คือ ทราบผลลั พธ์ที่รัฐบาล
ต้องการ ระบุเป้าประสงค์และวัดผลผลิตได้ จัดลาดับความสาคัญของรายจ่ายและเชื่อมโยงผลผลิตกับ
ผลลัพธ์ได้ แสดงให้ เห็ นว่า ผลผลิ ตที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร สามารถตรวจวัดผลผลิ ตที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในเชิงปริมาณ ต้นทุน เวลา และคุณภาพ ส่วนข้อจากัด ไม่ได้เน้นการมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์
2.2.4.5 ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Performance Based Budgeting: SPBB) (ปี พ.ศ. 2547 – ปั จจุ บั น (พ.ศ. 2558) เป็ นระบบ
งบประมาณ ที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ แผนงานงาน/โครงกา รอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลสม่าเสมอ เพื่อวัดผลสาเร็จ
ของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
จัดการและบริหารงานแก่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติระดับกระทรวง ระดับกรม ดังนี้ ระดับชาติ หรือระดับ
รั ฐ บาล โดยมี ความรั บ ผิ ดชอบต่ อความส าเร็ จของเป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ระดั บชาติ (Strategic
Delivery Target) ซึ่ งใช้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ในการจั ดสรรงบประมาณประจาปี ของประเทศ ระดั บ
กระทรวง หรื อระดับความส าเร็ จตามยุ ทธศาสตร์ของกระทรวง โดยมี รัฐมนตรี เป็นผู้ รับผิ ดชอบต่ อ
เป้ าหมายส าเร็ จ ที่ เรี ย กว่ า เป้ าหมายการให้ บริ การสาธารณะ (Service Delivery Target) ซึ่ งเป็ น
องค์ ป ระกอบส าคั ญในข้ อตกลงการให้ บริ การสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ที่ จั ด
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระดับกรม หรือระดับหน่วยปฏิบัติ
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบต่อความสาเร็จของผลผลิต (Outputs) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบใน
การดาเนิ นงาน ซึ่ งผลผลิ ตดังกล่ าว เป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลงการจัดท าผลผลิ ต (Service
Delivery Agreement–SDA) ที่จัดทาขึ้นระหว่างรัฐมนตรีที่กากับดูแลกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ
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2.2.4.5.1 หลั กการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(SPBB) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) มีแนวคิดและหลักการที่สาคัญ คือ
2.2.4.5.1.1 ให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดผลสาเร็จ ตามนโยบาย และให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
จากนโยบายนั้น
2.2.4.5.1.2 การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ความโปร่งใส และความมีประสิทธิผล
2.2.4.5.1.3 ให้หน่ว ยปฏิบัติมีความคล่ องตัว ในการจัดทา และ
บริหารงบประมาณ ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติ ก็ต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในการนา
งบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยผ่าน
ระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็วทันสมัย
2.2.4.5.1.4 มีการคาดการณ์การใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า
2.2.4.5.1.5 ใช้นโยบาย/ยุทธศาสตร์เป็นตัวนาและจัดลาดับความสาคัญของ
เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
2.2.4.5.2 ขอบเขตในการจั ด การงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
2.2.4.5.2.1 การจั ด การงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ จะกาหนดยุทธศาสตร์บูรณาการที่ครอบคลุม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่
1) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) เป็น
ภารกิจหลักที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกระทรวง /
กรม โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2) มิ ติงานตามตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) เป็ น
ภารกิจหรือนโยบายเฉพาะเรื่อง ที่รัฐบาลมอบหมาย ไม่ได้เป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
โดยเฉพาะ เป็ นการมุ่งเน้ นการมีเป้าหมายและการดาเนินงานร่วมกัน มี เจ้าภาพ/ผู้ รับผิ ดชอบและ
ผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน หรือที่เรียกว่า การบริหารเชิงบูรณาการ เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด
นโยบายการแก้ไขความยากจน เป็นต้น และ 3) มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) เช่นจังหวัด/กลุ่ม
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จังหวัด ภารกิจต่างประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ที่เน้นเฉพาะในพื้นที่ หรืออาจสรุปได้ว่า
เป็นการบริหารแบบ CEO เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO
2.2.4.5.2.2 เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบปรั บ ตั ว ได้ (Adaptive
Management) มีความยืดหยุ่น คล่องตัวกระจายอานาจ และทันเหตุการณ์
2.2.4.5.2.3 ยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) เป็นการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้
2.2.4.5.3 กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
เพื่อให้การจัดการงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และเพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยปฏิ บั ติเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ผล ภายใต้ งบประมาณที่ จ ากั ด
จึงกาหนดกรอบในการจั ดการงบประมาณ โดยต้องดาเนินการภายใต้เงื่อนไขการจัดการทางการเงิน
ที่เรียกว่า มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (7 hurdles) ดังนี้
2.2.4.5.3.1 การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การจัด
งบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส่วนราชการจาเป็นต้อง
ดาเนินการในสิ่งที่เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น สิ่งที่จาเป็นต้องดาเนินการเป็นสิ่งแรก คือ การจัดแผนกลยุทธ์ เพื่อนากลยุทธ์
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบั ติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และจะต้องได้ผลผลิ ตและผลลัพธ์ จากการ
ดาเนินงานจะใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานกลยุทธ์ที่ได้จากการดาเนิน การจัดทาแผนกลยุทธ์
ดังกล่าว จะต้องนามาแปลงสู่แผนการดาเนินงาน หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทานโยบายใช้
จ่ าย ในแต่ ล ะแผนงานงาน/โครงการ ตามประเภทค่ าใช้ จ่ ายที่ ก าหนด และครอบคลุ มแหล่ งเงิ น
งบประมาณ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า สาหรับการดาเนินงานอีก 3 ปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นการประกันได้ว่า หากสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานจะสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่องและทาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กาหนดไว้
2.2.4.5.3.2 การคานวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) ต้นทุน
การผลิตเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างหนึ่งสาหรับการจัดทาและบริหารงบประมาณ เพราะต้นทุนผลผลิตเป็นตัว
ที่ แสดงถึ งราคาของผลผลิ ตที่ รั ฐ บาลจะต้ องจั ดซื้ อจากหน่ ว ยงาน เป็ นตั วชี้ วั ดอย่ างหนึ่ งในการวั ด
ประสิทธิผลใน การดาเนินงานรวมถึงประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงาน ว่า
งาน/โครงการดังกล่าว จะดาเนินการต่อไป หรือหยุดการดาเนินการ หากดาเนิ นงานไม่มีประสิทธิผล
ดังนั้น หน่วยงานจาเป็นต้องจัดวางระบบในการคิดต้นทุนผลผลิตที่เหมาะสม และสามารถแสดงผลได้
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รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดาเนินงานและการติดตามตรวจสอบ นอกจากนั้นจะต้องมี
ระบบการบริหารต้นทุนที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการดาเนินงาน
2.2.4.5.3.3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการผลิ ต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดี มี
แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะบ่งบอกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดไหน จานวนเท่าไร ในเวลาใด และจะจัด
อย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ ราคา ที่เหมาะสม
และสมประโยชน์ในการใช้
2.2.4.5.3.4 การบริ หารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial
Management and Budget Control) การควบคุมงบประมาณเป็นกลไกที่จะประกันว่า ความคล่องตัว
ทางการงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ (จากการกระจายอานาจและผ่อนคลายการควบคุม) จากหน่วยงาน
กลางนั้น จะไม่นาไปสู่การกระจายงบประมาณที่ไม่เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ภายในหน่วยงานแต่ละระดับ
จะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการกาหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและ
การเงินรายการทางบัญชี (chat of account) จะต้องแสดงถึงรายการที่จาเป็น เหมาะสม เพื่อประโยชน์
ในการควบคุ มงบประมาณและค านวณต้ นทุ น ต่ อหน่ ว ย (unit cost) สาหรั บการรายงานผล การ
ดาเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติตรวจสอบ เช็คกระทบยอด และการบันทึก เพื่อควบคุม การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
2.2.4.5.3.5 การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน (Financial and
Performance Reporting) การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลเป็ นการแสดงความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินประสิ ทธิผลในการปฏิบัติเป็น
เครื่องมือที่ใช้กากับการดาเนินงานขององค์กรต่างๆ เพื่อจะบ่งชี้ถึงผลการดาเนิ นงานและการใช้จ่ายใน
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงเป็ นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ในการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริหารว่าควรจะดาเนิ น
กิจกรรม หรือมีในหน่วยงานนั้นต่อไป หรือไม่อย่างไร
2.2.4.5.3.6 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) สินทรัพย์นับเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญยิ่ งในการด าเนิ น งานของทุ กองค์ กรหากองค์ กร มี การใช้ สิ นทรั พย์ ที่ ไม่ คุ้ มค่ าหรื อไม่
มีประสิทธิผลก็จะเป็นผลให้มีต้นทุนในการดาเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็น สาเหตุทั่วไปของการสิ้นเปลือง
งบประมาณ อั นเนื่ องมาจาก การใช้สิ นทรัพย์ ได้แก่ ไม่มีการบารุง รักษา สิ นทรัพย์ ความสู ญหาย
การจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่ในขณะที่สินทรัพย์เดิมยังสามารถใช้งานได้ การขาดความชัดเจนของกฎระเบียบ

37

ในการขายสิ นทรั พย์ เดิมไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลผลิ ต รวมถึ งการขาดการบริ หารสิ นทรั พย์ที่ มี อยู่ ให้ บั งเกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้น องค์กรภาครัฐจึงจาเป็นต้องมีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ ให้สัมฤทธิผลและมี
การจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าที่จาเป็นอย่างแท้จริง
2.2.4.5.3.7 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมีการลดบทบาท
ของหน่วยงานกลางที่เคยทาหน้าที่ในการควบคุมการดาเนินงาน และให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจจะส่งผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิผลได้
ดังนั้น การตรวจสอบภายใน จึงถือเป็นกลไกที่สาคัญในการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปในทางที่
ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล
2.3 แนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
กอร์ ดอน (Gordon, 1972: 423-434) ได้ให้ คานิยามความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง
สภาพการณ์ 4 ประการ คือ มีหลักประกันแก่บุคคลแต่ละคนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนตลอดช่วง เวลาใดเวลา
หนึ่งตามความสามารถของสติปัญญา การที่บุคคลมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพทัดเทียม
กัน การที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่โดยธรรมชาติ และโดยการสร้าง
สมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และบุคคลได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐานอัน
จาเป็นแก่การดารงชีวิตในสังคม
โคห์น (Cohn, 1982: 696) กล่าวถึงความเสมอภาคทางการศึกษาทางการศึกษาว่า นักเรียน
ทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้น เผ่ า พันธุ์ ลั ทธิ หรือ สถานะทางเศรษฐกิจใดๆ ในสั งคมจะต้องได้รั บ
การศึกษาเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคยังรวมถึงความเสมอภาคของทรัพยากรการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่ง
ป้อนเข้า (Input) และความเสมอภาคในผลผลิตทางการศึกษา(Output) ด้วย
จอห์น ยินเจอร์ (John Yinger , 2004) เสนอหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค ดังนี้
1. ความเป็ น ธรรมทางการคลั ง (fiscal neutrality) หมายถึ ง การจั ด สรรงบประมาณ
การศึกษาให้ แต่ละสถานศึกษาจะต้องมีขนาดเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากอคติหรือ การเลือกที่รัก
มักที่ชัง
2. ความเสมอภาค (equality) ต่อผู้เรียน หมายถึง สถานะรวย/จนของนักเรียน/นักศึกษาไม่
ควรจะเป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดของการเล่าเรียน ทั้งนี้มิได้หมายความว่า รัฐต้องให้การอุดหนุนต่อ
นักเรียนทุกคนเท่ากัน เพราะสภาพเดิมนั้น “ไม่เท่าเทียมกัน” สาหรับนักเรียนยากจน/ด้อยโอกาสและ
พิการ รัฐควรจะให้การอุดหนุน หรือ“ให้มากเป็นพิเศษ” เนื่องจากต้นทุนการสอนสาหรับนักเรียนกลุ่ม
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พิเศษสูงกว่านักเรียนปกติ สถานศึกษาอาจจะต้องใช้อุปกรณ์การเรียนพิเศษ หรือเพิ่มจานวนครูต่อ
นักเรียน รวมทั้งชั้นเรียนต้องมีขนาดเล็กกว่าการเรียนปกติทาให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง
เดจนอซกา (Dejnozka,1983:56) ให้ความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษาว่าเป็น
หลักการที่นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ เพศ อายุ ชาติกาเนิด ชนชั้น คนพิการ จะได้ รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคทางการเงิน หมายถึงความช่วยเหลือทาง
การเงินที่รัฐบาลจัดให้ท้องที่การศึกษาเพื่อลดความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกัน
เลวิน (Lewin, 1985: 4423-4425) อธิบายความเป็นธรรมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 2
Domain คือ ความเป็นธรรมในแนวนอน หมายถึง การจัดสรรให้กับเขตพื้นที่หรือผู้เรียนที่ เหมือนกัน
ในจานวนที่เท่ากัน และความเป็นธรรมในแนวตั้ง หมายถึง ความเป็นธรรมในการกระจายความช่วย
เหลือทางการเงินไปสู่นักเรียนที่มีความแตกต่างกันบนพื้นฐานความต้องการการศึกษา หรือภูมิภาคที่
อาศัยอยู่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ให้ความหมายของความเสมอภาคทาง
การศึกษาครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
1. ความเสมอภาคในโอกาสการเข้ารับบริการการศึกษา ซึ่งรวมถึงโอกาสการเข้าศึกษาใน
ระดับ ต่างๆ และการเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
2. การกระจายโอกาสให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลในท้องถิ่นและกลุ่มผู้ยากไร้
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3. ความเสมอภาคในคุณภาพการศึกษา
4. ความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา หมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากร
ของรัฐ การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน และการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เรียน
พจน์ สะเพียรชัย (2522: 11) ได้มีความเห็นว่า รัฐจะต้องควบคุมและจัดระบบการศึกษาให้มี
มาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในสิทธิทาง
การศึกษา และมีความเสมอภาคในคุณภาพของการศึกษา
ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2539 :2) กล่าวถึง ความหมายของงบประมาณว่าจะแตกต่างกันออกไป
ตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณ ในแต่ละ ด้าน
ที่ไม่เหมือนกัน นักเศรษฐศาสตร์จะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้ได้
อรรถประโยชน์สู งสุ ด นั กบริ หารจะมองงบประมาณในลั กษณะของกระบวนการหรือการบริห าร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมอง
ในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล
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เจอรัลด์ ฟรายด์ (1981: 54-57) ให้ความหมายที่แตกต่างกันของความเท่าเทียมกันและความ
เสมอภาคว่า ความเท่าเทียมกัน หมายถึง โอกาสอันเท่ากันของเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังต่างกัน
เพียงใด และความเสมอภาค หมายถึง การกระจายที่ไม่มีความแตกต่างกันในปริมาณของตัวบ่งชี้ เช่น
การกระจายงบประมาณที่ไม่แตกต่างกัน
จอห์น รอลส์(1972) ได้เขียนงานปรัชญาการเมืองชิ้นคลาสสิคแห่งศตวรรษที่ 20 อันเป็นที่มา
ของแนวคิดความเสมอภาคที่มีเนื้อหาความเป็นธรรมอยู่ในตัวเอง กล่าวคือ การแบ่งสรรทรัพยากรให้
แต่ละคนในสัดส่วนที่เท่ากัน ในขณะที่บุคคลบางกลุ่มมุ่งหวังหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง จะถือได้ว่า
เป็นการแบ่งสรรที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นความไม่เสมอภาคสามารถเกิดขึ้น ได้อย่างเป็นธรรมหากสามารถ
ช่วยให้คนกลุ่มที่ยากจนที่สุดในสังคมได้รับประโยชน์มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ความหมายของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอาจกล่าวได้ว่า
1. ความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นนโยบายประเภทการกระจายผลประโยชน์เพื่อ
ส่ ว นรวมเน้ น ในเรื่ อ งการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ และการใช้ จ่า ยการลงทุน เพื่อ การศึก ษาที่ เ ท่า กั น
ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือระหว่างพื้นที่เป้าหมาย
2. ความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นเป้าหมายของนโยบายการจัดสรรทรัพยากรใหม่
ตามสั ดส่ว นของประชากรตามที่รัฐ บาลเห็นว่าจาเป็น และหลักเกณฑ์ความยุติธ รรมขั้นพื้นฐานที่
รัฐบาลกาหนดขึ้น
เมื่อนาประเด็นต่างๆ ในการกาหนดความหมายของความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการชาวต่างประเทศ
นามาผนวกรวมกัน จะได้ว่าทั้งความเสมอภาคและความเป็นธรรมมีความขัดแย้งกัน แต่เมื่ อนามา
พิจารณาร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา จะทาให้ระบบการจัดสรรงบประมาณมีความ
สมบูรณ์มาก คือ ความเสมอภาคเป็นการได้รับส่วนแบ่งของผลประโยชน์ทางการศึกษาเท่ากันอย่าง
เป็นธรรม หมายถึงกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร จะได้รับส่วนแบ่งของ
การได้ประโยชน์ทางการศึกษาที่เท่ากัน แต่ความเป็นธรรมทางการศึกษามิใช่เพียงพิจารณาแต่การได้
ประโยชน์ แต่จะต้องนาสัดส่วนประชากร การจัดลาดับความจาเป็น และนาหลักเกณฑ์ความยุติธรรม
พื้นฐานของสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย
2.4 แนวคิดการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
แนวความคิดที่นามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่
แตกต่างกัน ในประเทศที่พัฒนาแล้ วจะมีระบบการบริหารเป็นแบบกระจายอานาจหน้าที่ในการจัด
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การศึกษาเป็ นของรั ฐและท้องถิ่น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มี กฎหมายกาหนดอย่างชัดเจนว่า รั ฐ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่เด็กทั้งหมดของรัฐ เงินงบประมาณเพื่อการศึกษาได้มาจากภาษี
รายได้ของรัฐและท้องถิ่น แต่ละรัฐได้มีการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
ในการพิจารณา คือ ความต้องการทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และความสามารถทางการเงิน
ของท้องถิ่น (Johns, Morphet and Alexander, 1983: 237-242)
2.4.1 รูปแบบการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาแก่ท้องถิ่นในต่างประเทศ มี 3 วิธี คือ
2.4.1.1 การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในอั ต ราเดี ย วกั น (Flat Grants) รั ฐ จะจั ด เงิ น
งบประมาณโดยไม่คานึงถึงความสามารถในการเรียกเก็บภาษีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน วิธีการนี้ใช้การคานวณโดยคิดในอัตราเดียวกันต่อรายหัวนักเรียน ครู หรือหน่วยอื่น ทั้งนี้
ไม่ได้คานึงถึงความต้องการของโครงการเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหน่วยว่าเพียงพอเพียงใด (Garms, Guthrie
and Pierce, 1978: 188-190; Cohn, 1982: 699; Johns, Morphet and Alexander, 1983: 242243; Sergiovanni and others, 1987: 369-370)
2.4.1.2 การให้ความช่วยเหลือโดยจัดสรรเพื่อให้เกิดความเสมอภาค รัฐจะจัดสรร
เงินให้ในอัตราส่วนที่ผกผันกับความสามารถในการเก็ บภาษีของท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นใดมีความมั่งคั่ง
น้อย ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวมากกว่าท้องถิ่นที่มีความมั่งคั่งมาก (Johns,
Morphet and Alexander, 1983:243)
2.4.1.3 การให้ความช่วยเหลือที่ไม่คานึงถึงความเสมอภาค รัฐอาจจัดเงินให้มากแก่
ท้องถิ่นที่มีเงินมาก หรือท้องถิ่นใดที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็จะได้รับเงินช่วยเหลือมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ
ที่รัฐต้องการส่ งเสริมเป็ นพิเศษ วิธีนี้ไม่ได้ส่งเสริมทั้งความเสมอภาคและประสิ ทธิภ าพของการจัด
การศึกษา (Johns, Morphet and Alexander, 1983:242)
การจัดสรรงบประมาณการศึกษายังได้นาเรื่องการวัดค่าความเป็นธรรมแนวตั้งและ
แนวนอนเป็นเรื่ องที่มีความซับซ้อนในการหาค่า เพื่อพิจารณาว่าโรงเรียนต่างๆ มีความเหมือนหรือ
คล้ ายคลึ งกั นในด้านต้ นทุ นการจั ดการเรี ยนการสอนพื้ นฐาน ได้ แก่ ฐานะทางการเงิ น ขนาด และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของโรงเรียน ซึ่งสามารถนามาเปรียบเทียบจานวนเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จึงมักเรียกความเป็นธรรมแนวนอนว่าเป็นการปฏิบัติที่เสมอภาคบนความเสมอภาค ส่วน
ความเป็นธรรมแนวตั้งได้กล่าวว่า เป็นการจัดสรรเงินอย่างเป็นธรรมโดยโรงเรียนที่มีต้นทุนสูงในการ
จัดการเรียนการสอน ควรได้รับเงินงบประมาณมากกว่าโรงเรียนที่มีต้นทุนต่ากว่า ทั้งนี้เพื่อชดเชยความ
แตกต่าง และเรียกความเป็นธรรมแนวตั้งว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคบนความไม่เสมอภาค
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แม้ว่าในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในเรื่องความเพียงพอของเงินงบประมาณโรงเรียน แต่เรื่อง
ความเป็นธรรมยังคงมีความสาคัญต่อผู้กาหนดนโยบายการศึกษาที่ควบคู่กัน เหตุผลประการแรก คือ
ยังไม่มีการสารวจการศึกษาของชุมชนในด้านการค้นหาวิธีการวัดที่ดีที่สุดเรื่องต้นทุนที่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งการสารวจที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงข้อค้นพบว่าเป็นการเพิ่มเงินงบประมาณ
เป็นจานวนที่สูงมาก โดยรัฐไม่สามารถกาหนดระดับของงบประมาณที่จัดสรรให้เพียงพอได้(Reschovsky
and Imazeki; 2000; Odden and Picus, 2004) ดังนั้นความเป็นธรรมก็ควรจะบรรลุผลสาเร็จในการ
จั ดสรรงบประมาณการศึกษา ประการที่สอง นักปรัชญาหลายท่านมักกล่ าวไว้ว่า การเงินในระบบ
การศึกษาควรจัดสรรอย่างเป็นธรรม (Costrell, 2005) ประการที่สาม กฎหมายกาหนดให้รัฐต้องจัดสรร
เงินให้โรงเรียนอย่างเป็นธรรม ประการที่สี่ เรื่องการวัดค่าความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณ
และมีการจัดอันดับความเป็นธรรมของการจัดสรรระหว่างเขตพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการจัดอันดับนี้ได้รับความ
สนใจเป็ นอย่ างมากจากผู้ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการศึ กษาและสาธารณชนทั่ วไป ประการสุดท้ าย ผลงาน
การศึกษาเรื่ องงบประมาณทางการศึกษาหลายชิ้นได้ ประเมินความเป็ นธรรมแนวนอนและแนวตั้ ง
(Duncombe and Johnston, 2004; Picus et al., 2004; Paquette, 2004; Vesely and Crampton,
2004; Hirth and Eiler, 2005)
ปัจจุบันจุดมุ่งหมายให้การจัดสรรเงินงบประมาณยังคงให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมแนวตั้ง
มากขึ้น รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงสูตรเพื่อให้การจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเงิน
งบประมาณมากขึ้น โดยรั ฐปรั บปรุงรายได้ ต่อหั วนักเรียนตามสถานภาพเศรษฐกิจ สั งคมของเมือง
กล่าวคือ รัฐ Kansas ได้เพิ่มเงินต่อหัวนักเรียนที่ยากจนให้มากขึ้น โดยให้ได้รับอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นอีก
10% ในขณะที่รัฐ Texas และOklahoma ได้เพิ่มเงินต่อหัวของนักเรียน ในกลุ่มนี้อีก 20%ด้วยเช่นกัน
(Baker and Duncombe, 2004; Park, 2004) และประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐต่างๆทั่วประเทศได้เพิ่มเงิน
ให้กับเขตพื้นที่ที่มีนักเรียนฐานะยากจน หรือกลุ่มเสี่ยงต่อการลาออกกลางคัน (Park , 2004 ;Baker and
Duncombe, 2004; Olsen,2005 ; Costrell, 2005) ซึ่งในเรื่องนี้ Bifulco (2005,180) ได้ทาการสารวจ
ประชากรเรื่องการเพิ่มจ านวนเงินต่อหัวนักเรียนที่ยากจนให้สั มพันธ์กับนักเรียนที่ไม่ยากจน และใน
ขณะเดียวกัน Reschovsky and Imazeki (2000,3) ได้โต้แย้งว่า การกาหนดน้าหนักให้ ตัวแปรสาคัญ
ดังกล่าวยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุน
แม้ว่าความเป็นธรรมแนวตั้งและแนวนอนเป็นเรื่องที่ชัดเจนแต่การวัดค่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
Crampton (1991) และ Vesely and Crampton (2004) แสดงความคิดเห็ นในเรื่องนี้ว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวัดความเป็นธรรมแนวตั้งในปัจจุบันยังมีความจาเป็นต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในทางทฤษฎี การ
วัดความเป็นธรรมแนวตั้งและแนวนอน สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องในการวัดค่า และใน
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ทานองเดี ยวกัน เงินได้ จากการบริ จาคก็สามารถนามาพิจารณาร่วมกั บความเป็ นธรรมแนวตั้งและ
แนวนอน เช่ น รั ฐ จั ดสรรเงิ น งบประมาณให้ กั บเขตพื้ นที่ ที่ มี ความจ าเป็ นมากและสามารถ น ามา
เปรียบเทียบเงินที่จัดสรรให้เขตพื้นที่ที่มีความจาเป็นเหมือนกันหรือคล้ายกันได้ วิธีการวัดควรมีความ
ยืดหยุ่นที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่รัฐจัดสรรเงินให้กับเขตพื้นที่ด้วยปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียนและความจาเป็นของเขตพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อถื อวิธีการวัดของ Berne and Stiefel (1984) ในการประเมินความเป็น
ธรรมแนวนอนและแนวตั้ง ของการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ซึ่ง Berne and Stiefel (1984,
18) อธิบายว่า การวัดความเป็นธรรมแนวนอนเป็นวิธีทางสถิติที่วัดการจัดสรรเงิน ความเป็นธรรมที่
สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้นั้นเมื่อจัดสรรเงินงบประมาณแล้วนักเรียนทุกคนได้รับสิ่งที่เหมือนกัน และการวัด
ความเป็นธรรมแนวนอนสามารถประเมินค่าเทียบได้กับความเสมอภาค
ดังนั้นการกระจายตัวของเม็ดเงินที่จัดสรรน้อยลงเพียงใดจะมีความเป็นธรรมแนวนอนมากขึ้น
การวั ด ความเป็ น ธรรมแนวตั้ ง สามารถใช้ วิ ธี ท างสถิ ติ เ ชิ ง บรรยายวั ด ความแปรผั น รายได้ ต่ อ หั ว
ของ นักเรียนที่ปรับด้วยปัจจัยความเป็นธรรมแนวตั้ง สหสัมพันธ์หรือสมการถดถอยระหว่างเงินได้ต่อหัว
นักเรียนและลักษณะความเป็นธรรมแนวตั้งของเขตพื้นที่นั้น หรืออัตราส่วนระหว่างเงินได้ต่อหัวของ
นักเรียน 2 กลุ่ม ความเป็นธรรมแนวตั้งจะเกิดได้เมื่อลดความแปรผันที่ปรับแล้วของเงินได้ต่อหัวนักเรียน
หรื อการเพิ่มอัตราส่ วนเงินได้ต่อหัวระหว่างกลุ่ ม หรือสหสั มพันธ์ระหว่างเงินได้ต่อหั วนักเรียน และ
ลักษณะความเป็ นธรรมแนวตั้ง ซึ่ง Berne และ Stiefel (1984) ได้เขียนแนวทางเลือกไว้มากกว่า 12
แนวทางในการวัดความเป็นธรรมแนวนอนและแนวตั้ง
ข้อจากัดที่สาคัญมากมายในวิธีการวัดค่าความเป็นธรรมแนวนอนและแนวตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม
ประการแรก การวัดความเป็นธรรมแนวตั้งไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในการนาไปใช้กาหนดว่ามีความ
เป็นธรรมแนวตั้งหรือไม่ ตามที่ Berne และ Stiefel (1984,17) กล่าวว่า การวิเคราะห์อัตราส่วน เป็น
วิธีการโดยตรงในการพิจารณาถึงการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคบนความไม่เสมอภาค แต่เป็นเรื่องยากในการ
พิจารณาความแตกต่างมากน้อยเพียงใดในการจัดสรรเงินที่เหมาะสมให้กับนักเรียนกลุ่มต่างๆ สหสัมพันธ์
เชิงบวก และสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างปัจจัยความเป็นธรรมแนวตั้ง และเงินได้ต่อหัวนักเรียน แสดงถึง
เขตพื้นที่ที่มีความจาเป็นสูงได้รับเงินงบประมาณมากหรือน้อย แต่ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า รัฐจัดสรรเงินให้กับ
เขตพื้ นที่มากเกินไปหรื อน้ อยเกินไปในการตอบสนองความจ าเป็ นของโรงเรียน บางรั ฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีการศึกษาต้นทุนสาหรับแยกความชัดเจนของความต้องการเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น
ให้ กั บ กลุ่ ม นั กเรี ย นที่ แตกต่ า งกั น เพื่ อให้ บรรลุ ความเสมอภาคทางการศึ กษา (Reschovsky and
Imazeki, 2000; Bifulco, 2005; Duncombe and Yinger, 2005) ดั งนั้ นอั ตราส่ วนหรื อสั มประสิ ทธิ์
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ถดถอยจะนาไปใช้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้ เพื่อกาหนดหาจานวนเงินจัดสรรให้ใกล้เคียงกับความต้องการ
ที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามวิธีการแบบนี้นาไปใช้ได้ยาก เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณของเขตพื้นที่
ขึ้นอยู่ กับการกาหนด งบประมาณโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นการใช้สู ตรคานวณมากกว่าการพิจารณาความ
จาเป็นใช้งบประมาณของเขตพื้นที่
วิธีการทดสอบความเป็นธรรมทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์หลีกเลี่ยงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เลือกใช้วิธีการทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ปรับปรุงเม็ดเงินที่ได้รับจัดสรร
ตามประเภทนักเรียน หรือความจาเป็นของเขตพื้นที่ และไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป ในการตั้งสมมุติฐาน
คานวณค่าความเป็ นธรรมแนวนอนว่า โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่มีความจาเป็นที่เท่ากัน หรื อ
เหมือนกัน แต่ให้ใช้วิธีการวัดความเป็นธรรมแนวตั้ง และปัจจัยของต้นทุนมาใช้จัดสรรเงินได้และจานวน
รายหัวนักเรียน ซึ่ งเป็นสูตรการจัดสรรเงินที่ใช้วัดความเป็นธรรมแนวตั้ง สามารถช่วยให้นักวิเคราะห์
หลีกเลี่ยงปัญหาในการเลือกใช้ตัวแปรสถิติในการวัดความเป็นธรรม และช่วยในการจัดสรรเงินได้ตาม
ประเภทนักเรียน หรือตามความจาเป็นของเขตพื้นที่ โดยไม่ต้องตั้ง สมมติฐานว่า ทุกเขตพื้นที่มีความ
จาเป็นที่เหมือนกันหรือเท่ากัน เมื่อคานวณหาค่าความเป็นธรรมแนวนอน สิ่งที่จาเป็นคือ การจาแนก
ความเป็นธรรมแนวตั้งและปัจจัยต้นทุนที่ใช้ในการจัดสรรเงินได้ และ เงินรายหัว ซึ่งใช้ในการคานวณ
ความเป็นธรรมแนวตั้ง
การวัดความเป็นธรรมแนวนอนได้ใช้ปัจจัยของรายได้ต่อหัว ในการคานวณยังพบว่า ความไม่
เป็นธรรมแนวนอน และแนวตั้ง ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรเงินบริจาคด้วย ซึ่งมีผลทาให้เงินได้ต่อหัวแตกต่างกัน
ไป เนื่องจากเงินบริจาคไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมแนวตั้ง หรือปัจจัยต้นทุน โดยเงินบริจาค เป็น
ปัจจัยช่วยเยียวยาให้เขตพื้นที่ได้รับเงินจั ดสรรน้อยแต่มีผลอย่างยิ่งต่อความไม่เป็นธรรมแนวนอน และ
แนวตั้ง ดังนั้นรัฐต่างๆ ในอเมริกาจึงได้เสนอแนะว่า การเคลื่อนย้ายของเงินบริจาคดังกล่าวมีผลในการ
เพิ่มความเป็นธรรมแนวนอน และความเป็นธรรมแนวตั้งด้วย เนื่องจากเงินบริจาคเป็นเงินได้ที่มีผลต่อ
ความไม่เป็นธรรมในระบบการศึกษา และข้อเสนอแนะยังได้กล่าวว่า การเพิ่มความเป็นธรรมแนวตั้งให้
เกิดขึ้นรัฐควรลดโครงการบริจาคต่างๆ เนื่องจากมีผลต่อเงินได้ต่อหัวผู้กาหนดนโยบายต้องพิจารณาถึงผล
ของเงินได้จากการบริ จาคกับต้นทุ นที่มี ผลต่อความไม่ เป็นธรรมแนวนอนและแนวตั้ ง ดังนั้นรั ฐอาจ
พิจารณาอีกแนวทางหนึ่งโดยการเคลื่อนย้ายเงินได้ไปเป็นรูปแบบของเงินบริจาคเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง
ทางแนวตั้งและแนวนอนเพิ่มขึ้น
สาหรับการวัดความเป็นธรรมแนวนอน และแนวตั้งนั้น นิยามของคา “ความเป็นธรรม” ขึ้นอยู่
กับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศ บางประเทศอาจเน้น หนักให้มีความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษา (Duncombe and Yinger, 1999; Reschovsky and Imazeki, 2000 ;Bifulco, 2005) แต่
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บางประเทศ อาจขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้กาหนดนโยบาย และอีกประการหนึ่งคือ ขึ้นอยู่กับข้อจากัด ทาง
การเงิน การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง จึงต้องใช้ความรอบคอบ เนื่องจากมีผลต่อความเป็นธรรมแนวนอนและ
แนวตั้ง แต่ข้อดีคือเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับผู้กาหนดนโยบายในการตระหนักถึงโครงการเงินบริจาคด้วย
ที่ช่วยให้มุ่งสู่เป้าหมายของรัฐได้เมื่อเวลาผ่านไป
แม้ว่าการวัดความเป็นธรรมแนวตั้งและแนวนอนสามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกสภาวะ แต่พบว่ า
ข้อมูลความเป็ นธรรมแนวตั้งที่เหมาะสม และปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนมีความจาเป็นต้องนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจไม่พบในสูตรที่ใช้คานวณการจัดสรรงบประมาณของรัฐ ประเด็นสุดท้าย
คือ การเคลื่อนย้ายโดยการใช้สมการถดถอย เพื่อตรวจสอบความเป็นธรรมแนวตั้งและแนวนอน อาจเพิ่ม
ความยุ่งยากในการอธิบายสิ่งที่ค้นพบให้กับผู้สนใจ ดังนั้นจึงมักพบว่าผู้กาหนดนโยบายหลายท่านไม่
สามารถเขียนอธิบายในทางสถิติ จึงเกิดความเข้าใจยากในการวัดค่าความเป็นธรรม ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ
ได้หลายแบบ แต่อย่างไรก็ตามผู้กาหนดนโยบายการศึกษายังคงต้องการวัดหาค่าความเป็นธรรม ซึ่งเป็น
สิ่งจาเป็นต้องใช้ในการวางแผนและนโยบายการศึกษาต่อไป
แนวการวัดของศาสตราจารย์ จี อแลน ฮิครอด (G.Alan Hilckrod) ผู้อานวยการศูนย์วิจัย
การเงินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ได้นาวิธีการทางสถิติมาใช้ในการทดสอบเพื่อวั ด
ระดับความเสมอภาคและความเป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับประเทศไทย 2 วิธี คือ
1. ความเสมอภาคในการงบประมาณ ใช้หลักการความแปรปรวนที่ยอมรับได้ หลักการสาคัญ
ของความแปรปรวนที่ ยอมรั บได้ คื อ การทาให้ ความแปรผั นของการลงทุนทางการศึกษาต่ อคนใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาลดลง แนวคิ ดนี้หมายความว่า ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่
เท่ากัน เมื่อความแปรผั นของแต่ละปีลดลง ความเสมอภาคก็จะยิ่งมีมากขึ้น สถิติที่ใช้ทดสอบความ
แปรปรวนที่ยอมรับได้คือสัมประสิทธิ์ของความแปรผันและดรรชนีแมคลูน
2. ความเป็นธรรมในการงบประมาณ หลักการคื อการลงทุนทางการศึกษาไม่ควรขึ้นอยู่กับ
ความมั่งคั่งของท้องถิ่น ความเป็นธรรมจะไม่เกิดขึ้นหากท้องถิ่นที่มีรายได้มากลงทุนในการศึกษา
มากกว่าท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย สถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นธรรมในการงบประมาณคือ โค้งลอเรนซ์
ดรรชนีจินิ และการวิเคราะห์ถดถอย
วิลเลียม (William, 1983: 2678) วิเคราะห์ความเสมอภาคของระบบการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของรัฐจอร์เจีย ระหว่างปีงบประมาณ 1974 -1981 โดยพิจารณาจากหลายด้านเพื่อเสนอเกณฑ์ที่
เหมาะสมในการนาไปใช้ วิธีการคือ เกณฑ์ของความแปรปรวนที่ยอมรับได้ ซึ่งใช้สัมประสิทธิ์ของความ
แปรผันและดรรชนีแมคลูน และการใช้เกณฑ์ความเป็นธรรมในการงบ ประมาณโดยใช้สัมประสิทธิ์จินิ
และการวัดความถดถอยโดยวิธีการกาลังสองน้อยที่สุด ผลการวิจัย ปรากฏว่าถ้าใช้นักเรียนเป็นหน่วยใน
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การวิเคราะห์ ระบบการให้ความช่วยเหลือที่ใช้อยู่จะนาไปสู่ ความเสมอภาคทางการเงินยิ่งขึ้น ถ้า ใช้
ท้องถิ่นเป็ นหน่วยในการวิเคราะห์จะนาไปสู่การลดความเสมอภาคทางการเงิน แต่หากใช้รายได้เป็น
เกณฑ์ทางเลือกใหม่ในการวัดความมั่งคั่งจะทาให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้น
นิ พนธ์ กิ น าวงษ์ (Kinawong, 1978: 5316-A) วิ เคราะห์ ความเสมอภาคของค่ าใช้ จ่ ายทาง
การศึกษาของวิทยาลัยชุ มชนในรัฐอิลลินอยล์ ปีงบประมาณ 1971, 1974 และ 1977 โดยใช้เกณฑ์วัด
ความเสมอภาค คือ ความแปรปรวนที่ยอมรับได้ และใช้วิธีทางสถิติสัมประสิทธิ์ความแปรผันและดรรชนี
แมคลูน สาหรับความเป็นธรรมทางการงบประมาณซึ่งใช้วิธีทางสถิติโค้งลอเรนซ์ ดรรชนีจินิ และการ
วิเคราะห์ถดถอย เพื่อศึกษาว่าการกระจายของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ซึ่งมีแหล่งการเงินที่มาจากหลาย
แหล่ง มีผลต่อความเสมอภาคของค่าใช้จ่ายวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งในรัฐอิลลินอยล์อย่างไร ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ในปี 1971 ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนใหญ่ที่มีแหล่งที่มาจากภาษีและค่าธรรมเนียมของ
ท้องถิ่นมีจานวนลดลง ในขณะที่ความเสมอภาคของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนใน
รัฐอิลลินอยล์ ระหว่างปี 1974-1977 พบว่าในปี 1974 มีแนวโน้มของความเสมอภาคอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ
แนวคิดการจัดสรรงบประมาณการศึกษายังจาเป็นต้องกาหนดวางยุทธศาสตร์ และกระบวน
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
Morrison, Renfro and Boucher (1987) ได้ ให้ ความหมายค าว่ า ยุ ทธศาสตร์ หรื อ กลยุ ทธ์
(Strategy) มาจากภาษากรีกว่า Strategos ซึ่งเป็นการรวมคา 2 คาเข้าด้วยกัน คือคาว่า Stratos แปลว่า
กองทั พ และคาว่า Ago เป็ นคากริ ยา แปลว่า นา (Lead) เมื่อน ามารวมกันแปลว่า ความช านาญของ
นายพล
ต้นทศวรรษที่ 19 การใช้คาว่า”ยุทธศาสตร์” มีความหมายว่า การใช้ทรัพยากรหรือภารกิจการ
สงครามของนายทหารระดับสูง กล่าวคือ เป็นการเตรียมการเพื่อทาสงครามโดยใช้แผนที่ (การวางแผน
การสงคราม) หรื อหมายถึ งการใช้การรบเพื่อให้ ได้ชัยชนะในการรณรงค์ทางทหาร แต่เมื่อถึงปลาย
ทศวรรษที่ 19 จนถึงทศวรรษที่ 20 คาว่ายุทธศาสตร์ กลั บไม่มีความหมายที่แน่ชัด และไม่สามารถ
กาหนดความหมายให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้ ปัจจุบันพจนานุกรมศัพท์ทหารของสานักงานคณะเสนาธิ
การร่วมของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายคาว่า “ยุทธศาสตร์” หรือ “กลยุทธ์” หมายถึงศาสตร์และศิลปะ
ของการพัฒนาและการใช้กาลังทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และทางทหารตามความจาเป็น
ทั้งในยามสั นติและยามสงคราม เพื่อก่อให้ เกิ ดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ต่อนโยบายของชาติโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความเป็นไปได้ที่จะได้รับชัยชนะ และผลสืบเนื่อง ในทางที่เป็นประโยชน์ และ
เพื่อลดโอกาสของการพ่ายแพ้ (สุรชาติ บารุงสุข, 2537)
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เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991: 17)ให้ความหมายคาว่า “ยุทธศาสตร์” คือ
วิธีการวางแผนขององค์กรที่คาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประส งค์ของ
องค์กร และได้เสนอกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีวิธีปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมขององค์กร (Environment Factor Analysis)
เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ ได้แก่ สภาพที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน ภายในองค์กร (Strength and Weakness) และการมีโอกาสหรือภัยคุกคามจากภายนอกต่อ
องค์กร (Opportunity and Threat)
2. การจั ด วางทิ ศ ทางขององค์ ก ร (Establishing Organizational Direction) เป็ น การ
พิจารณาถึงขอบเขต (Scope) และภารกิจขององค์กร (Mission) โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร (Objectives) และผลประโยชน์ที่จะได้รับ (Results)
3. การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) คือ การพิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์
แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร และเป็นรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน สามารถนาไป
ใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานได้จริง
4. การปฏิ บั ติ ง านตามกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ (Strategy Implementation) เป็ น การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่เป็นไปตามรายละเอียดของกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยต้อง
คานึงถึงโครงสร้างวัฒนธรรมขององค์กร หน้า ที่ความรับผิ ดชอบของบุคลากร วิธีการปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนต่างๆ จะนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. การควบคุ ม เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategy Control) เป็ น การติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานให้
สามารถดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้น เพื่อประเมินความสาเร็จ
Higgins and Vincze (1993) กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย (Formulation of vision Statement,
Mission Statement and Goals)
2. การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ลยุ ท ธ์ (Determination of Strategy Objectives) เป็ น
ขั้นตอนในการเตรียมการไปสู่การปฏิบัติ (Preparation for Implement)
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Formulation of Strategies)
4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Implement of Strategies)
5. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control of Strategies)
ทศพร ศิริสัมพันธ์(2540) กล่าวว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การจัดวางยุทธศาสตร์ (Strategic Management)
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1.1 การพิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร
1.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
1.4 การวิเคราะห์และเลือกยุทธศาสตร์
2. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
2.1 การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
2.2 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
2.3 การสนับสนุนกลยุทธ์โครงสร้าง วัฒนธรรม บุคลากร เทคโนโลยี และ กระบวนการ
3. การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Control and Evaluation)
3.1 การตรวจสอบผลการดาเนินการ
3.2 การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ
สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวว่า การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ คือกระบวนการของการกาหนด
ทิศทางระยะยาว ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
2. การกาหนดภารกิจขององค์กร
3. การกาหนดปรัชญา และนโยบายขององค์กร
4. การกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
5. การกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
6. การประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กร
7. การควบคุมยุทธศาสตร์ขององค์กร
ตามแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นการบริหารงานอย่างมีระบบ
โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร มีการจัดวางทิศทาง
ขององค์กร มีการกาหนดยุทธศาสตร์ มีการปฏิบัติงานตามแผนระดับต่างๆ และมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถสังเคราะห์กระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นภาพรวมได้ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมองค์กร
2. การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
3. วัตถุประสงค์หรือการจัดวางทิศทางองค์กร
4. การกาหนดยุทธศาสตร์
5. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
6. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
7. การควบคุมยุทธศาสตร์
8. การประเมินยุทธศาสตร์องค์กร
ที่มา: ผู้วิจัย

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2540)

สมยศ นาวีการ (2545)

Higgins and Vincze (1993)

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Certo and Peter (1991)

ตารางที่ 2.1 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาพรวม

/
/
/

การสังเคราะห์กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พบว่า
นักวิชาการบางท่านได้วิเคราะห์ ในเชิงของธุรกิจ ผู้ วิจัยได้ศึกษาและประยุกต์แนวคิดของ Certo and
Peter (1991) มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมใน 2 ด้าน สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา ได้อย่าง
เหมาะสมคือ
1. การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมองค์กร
2. การกาหนดยุทธศาสตร์
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณ
การศึกษา พบว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีดังนี้
2.5.1 งานวิจัยในประเทศไทย
นายศราวุธ ป้ อมสิ นทรั พย์ (2542) ได้ ศึกษาวิ จัยเรื่ องความเสมอภาคของการจั ดสรร
งบประมาณทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ25392542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาในช่วงปีงบ ประมาณ
2539-2542 และเพื่อศึกษาเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมของการจัดสรรงบ ประมาณทางการ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี ง บประมาณ 2542 กั บ ปี ง บประมาณ 2539 มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเฉพาะประเภทจากัดการรับจานวน 18 แห่ง โดย
แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ จานวน 9 แห่ง และที่ตั้งในต่างจังหวัด จานวน 9 แห่ง
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาในปีงบ ประมาณ 2539-2542
งบประมาณแผ่นดินด้านการศึกษาได้รับสูงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ และมีสัดส่วน
สูงขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด แต่งบประมาณแผ่นดินที่ทบวงมหาวิทยาลัย
ได้รับ มีสัดส่วนลดลงทุกปี เมื่ อเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินด้านการศึกษา เมื่อพิจารณาความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาในภาพรวมพบว่า สาขาวิชาที่มีทั้ง
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมี 3 สาขาวิชาและ
สาขาวิชาที่ความเสมอภาคและความเป็นธรรมลดลงมี 4 สาขาวิชา สาขาวิชาที่ความเสมอภาคเพิ่มขึ้น แต่
มีความเป็ นธรรมลดลง 2 สาขาวิชา เมื่อพิจารณาความเสมอภาคและความเป็นธรรมของการจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาจาแนกตามที่ตั้งของสถาน ศึกษา พบว่า
(1) ในเขตกรุ งเทพมหานคร สาขาวิชาที่มีทั้งความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการ
จัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมี 5 สาขาวิชา สาขาวิชาที่ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ลดลงมี 1 สาขาวิชา สาขาวิชาที่ความเสมอภาคเพิ่มขึ้นแต่มีความเป็นธรรมลดลง 2 สาขาวิชา สาขาวิชาที่
ความเสมอภาคลดลงแต่มีความเป็นธรรมเท่าเดิม 1 สาขาวิชา
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(2) ในภูมิภาคพบว่าสาขาวิชาที่มีทั้งความเสมอภาคและความเป็นธรรม ในการจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมีจานวน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมลดลง 6 สาขาวิชา และอีก 1 สาขาวิชาไม่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2548) ได้สรุปเอกสารเรื่องโครงสร้างระบบ
การเงินเพื่อการศึกษาของมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงโครงสร้างระบบการเงินเพื่อ
การศึกษาของมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวกับระบบการจัดสรรเงินรายได้ระหว่าง
รัฐ(Intergovernmental Revenue Transfer) ในรูปเงินอุดหนุน (grants) ตลอดจนวิธีการคานวณต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาประเภทต่างๆ ที่แต่ละมลรัฐเลือกใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เขตการศึกษาท้องถิ่น
(Local School Districts) และเด็กนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากมลรัฐ
อย่างเสมอภาค (equity) การวางแผนระบบการเงินเพื่อการศึกษาของ มลรัฐจะพิจารณาความเสมอภาค
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนร่วมกับ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ระดับบริการการศึกษาที่รัฐให้เป็นหลักประกันแก่ประชาชน
2. การค านวณต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา (Cost Determination Of
Educational Services)
3. ความรับผิดชอบด้านการเงินของมลรัฐและท้องถิ่น
4. การกาหนดศักยภาพทางการเงิน (Fiscal Capacity Determination)
รั งสิ มา ภู่ แปลง (2541) ได้ ท าการวิ เคราะห์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ของ
สานักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างปีงบประมาณ 2537-2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือน และ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวั สดุ โดยมี กลุ่ มตั วอย่างคื อ ส านักงานการประถมศึกษาอาเภอและ
กิ่งอาเภอในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 13 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบคัดลอกข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลประกอบด้วย
1. เอกสารทะเบียนคุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2537-2539
2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี 2537-2539
3. สถิติการปฏิบัติงานประจาปี 2537-2539
4. รายงานของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
โดยน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
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การวิ เ คราะห์ ค วามเสมอภาคของการจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โ ดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์ แห่งความแปรผันในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละสานักงานการประถมศึกษาอาเภอ
ปรากฏว่า เมื่อเปรี ยบเทียบปี งบประมาณ 2538 กับปี 2537พบว่ างบประมาณหมวดเงินเดือนมีค่ า
สั มประสิ ทธิ์แห่ งความแปรผั นเพิ่ มขึ้น ซึ่งแสดงว่าการจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคน้อยลง
สาหรับงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผันลดลง แสดงว่า
การจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคมากขึ้น ตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2539 กับ
ปีงบประมาณ 2538 กลับปรากฏว่างบประมาณหมวดเงินเดือนมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผันลดลง
ซึ่งแสดงว่าการจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคมากขึ้น และงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผันเพิ่มขึ้น แสดงว่าการจัดสรรงบ ประมาณมีความเสมอภาค
น้อยลง
เฟื่ อ งอรุ ณ ปรี ดี ดิ ล ก (2549) ได้ วิ จั ย ความเป็ น ธรรมในการจั ด สรรทรั พ ยากรการเงิ น
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาวะ
การจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเพื่อวิเคราะห์ความเป็นธรรมและปัจจัย
ที่เกี่ย วข้องกับ ความเป็ น ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ในสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐ ที่เป็ น
การศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม (ประเภทจากัด
รับ) สถาบันราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ขอบเขตจากัดของการ
วิจัยและภายใต้ช่วงระยะเวลาการจัดสรรทรัพยากรการเงินให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระหว่างปี
พ.ศ.2540-2546 นั้น มีความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรรวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบรวมทุกสถาบันและเมื่อ
เปรีย บเทีย บแยก 3 สั งกัด เมื่อพิจารณางบประมาณแผ่ นดินโดยรวมทุกประเภทงบประมาณและ
ทุกหมวดรายจ่ ายกับ จ านวนนั กศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกกลุ่ มสถาบันอุดมศึกษา พบว่าการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระดับปริญญาตรียังไม่เป็นธรรม
แต่ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยน แปลงในแบบแผนความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เมื่อ
จาแนกงบประมาณแผ่นดินตามประเภทงบประมาณ 4 ประเภท ได้แก่ 1. งบดาเนินงาน 2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน 4.งบรายจ่ายอื่น ผลปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณมีความไม่เป็นธรรมในทุก
หมวดรายจ่าย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2542 งบประมาณส่วนใหญ่มีจานวนลดลง ได้แก่
งบดาเนินงานและงบลงทุน สาหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได้แก่ งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ส่วน
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ในปีพ.ศ.2546 งบประมาณส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ยกเว้นงบ
ลงทุนเท่านั้นที่ลดลง
เฉลิมชัย รัตนประยูร (2534) ได้วิจัยเรื่องความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพและความเสมอภาคของการ
ลงทุนทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ การลงทุนทางการศึกษาในงานวิจัยนี้หมายถึง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รัฐใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งได้แก่ เงินงบประมาณจากรัฐและเงินนอก งบประมาณ
ของโรงเรียน และความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาหมายถึง การใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาที่
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่ากันระหว่างนักเรียนทั้งหลาย ประชากรคือโรงเรียน มัธยมศึกษา
ทั่ว ประเทศ จ านวน 1,715 โรงเรี ย น ใช้แ บบส ารวจข้ อมู ล เกี่ย วกั บ จานวนนั กเรีย น ภูมิ ภ าคที่ ตั้ ง
โรงเรี ย นสภาพที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เงิ น นอกงบประมาณของโรงเรี ยนใน
ปีงบประมาณ 2524, 2527และ 2530 ใช้เกณฑ์สองประการในการวัดความเสมอภาคของการลงทุน
ทางการศึกษา เกณฑ์ประการแรก คือความแปรปรวนที่ยอมรับได้ และเกณฑ์ประการที่สองคือความ
เป็นธรรมทางการงบประมาณ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงสภาพของโรงเรียนและสภาพของการลงทุน
ทางการศึกษาดังนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
โรงเรีย นมัธ ยมศึกษามากที่สุ ด และส่ว นใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเมือง การลงทุนทางการศึกษามีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุกปีที่ทาการศึกษา โดยเป็นเงินงบประมาณร้อยละ 85 เป็นเงินนอกงบประมาณร้อยละ 15
และการลงทุนทางการศึกษาจากเงินงบประมาณมีความแตกต่างกัน แต่การกระจายตามขนาดของ
โรงเรียน ภูมิภาคที่ตั้งและสภาพที่ตั้งไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนการลงทุนทางการศึกษาจากเงินนอก
งบประมาณมีความแตกต่างค่อนข้างมากตามขนาดและสภาพที่ตั้งของโรงเรียน แต่เมื่อรวบรวมการ
ลงทุนทางการศึ กษาจากเงินทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันทาให้ ความแตกต่างและการกระจายลดลง
ผลการวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ปรากฏว่ามีความเสมอภาคของการ
ลงทุนทางการศึกษามากที่สุดในปีงบประมาณ 2527 ซึ่งเป็นปีที่มีความเสมอภาคของการลงทุนทาง
การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นใน
ภาคใต้ที่มีแนวโน้มของความเสมอภาคลดลง
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ถาวร คูณิรัตน์ (2556) ได้ทาการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดย
การตรวจสอบธรรมาภิ บ าลของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ส าหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและทักษะสู่การปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ การ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลและระดับธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียในสายทางแห่งความรับผิดชอบซึ่ง
พบว่ า มี อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย การที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ค วามเข้ า ใจที่ น้ อ ยน ามาซึ่ ง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้น้อยและไม่เกิดประสิทธิผลในการดาเนินการจัดการงบประมาณในมิติต่างๆทั้งด้านการ
รับเงิน การจัดทาการเงินการบัญชีและการพัสดุที่ไม่สอดคล้องและถูกต้องกับระเบียบและประโยชน์ที่
คาดไว้ ด้านการตรวจสอบ การสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ ขาด
ความพร้อมในการรับการตรวจสอบภายในและภายนอก การประเมินการใช้งบประมาณขาดความ
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้ใน
การจัดการศึกษา จากการวิ เคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าวได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล โดยความรับผิดชอบดังกล่าวควรจัด
ให้มีคณะบริหารงบประมาณกับคณะกรรมการตรวจสอบในการดาเนินการเพื่อให้เกิดมี การสะท้อน
ผลประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลั กธรรมาภิบาล และ การสะท้อนผลการตรวจสอบ โดย
ควรเป็ น ส่ ว นงานที่ ป ระสานกัน ไปในการสะท้อนประสิ ทธิผ ลการบริห ารงบประมาณ เพื่อ ให้ การ
ตรวจสอบมีคุณภาพควบคู่ขนานไปกับสะท้อนการบริห ารงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินการ
บริหารงบประมาณเป็นประจาและต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ ภายในงานวิจั ย ได้ มีก ารวิจั ย และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงบประมาณโดยการ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานโดยกาหนดมาตรฐานของความมุ่งหมาย การวางแผนงบประมาณโดยมีการ
ปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลซึ่งยึดหลักการกระจายอานาจ ความเท่าเทียม เสมอภาค และ
มุ่งให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการเสริมสร้างความมีประสิ ทธิผลของระบบ โดยมีการสร้างรูปแบบ
วิธีการเชิงระบบซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ 1) ปัจจัยนาเข้า (หลักการ,วัตถุประสงค์, คณะกรรมการ
บริหารงบประมาณ, คณะกรรมการตรวจสอบโดยผู้มีส่ วนได้เสีย,บทบาทและหน้าที่,เครื่องมือระบบ,
มาตรฐานในการบริ ห ารงบประมาณและการตรวจสอบ และระยะเวลาในการด าเนิ น การ) 2)
กระบวนการซึ่งประกอบไปด้ว ยการกาหนดมาตรฐานของความมุ่งหมายในการวัดผลการบริห าร
งบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล การวางแผนและการปฏิบัติการบริหารงบประมาณและ
การตรวจสอบธรรมาภิ บ าล และการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล 3) ปั จ จั ยส่ ง ออก (รายงาน
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ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และรายงานผลการตรวจสอบธรรมาภิบาล)
4) ข้อมูลย้อนกลับ (การสะท้อนผลประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และการ
สะท้อนผลการตรวจสอบ) 5) สภาพแวดล้อมของระบบ (นโยบาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า มีปัญหาที่สาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการธรรมาภิบาลที่
ตรวจสอบได้ โดยในระยะแรก ระดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ ต รวจสอบได้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ “ไม่ ผ่ า น”โดยมี
จุดบกพร่ องของระบบในประเด็น ที่สาคัญกล่ าวคื อ ด้านปัจจัยนาเข้านั้นคณะกรรมการควรมีการ
จัดเป็น คณะกรรมการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล ในส่วนมาตรฐานในการ
บริ ห ารงบประมาณและการตรวจสอบ ควรจะเป็น มาตรฐานในการบริห ารงบประมาณโดยการ
ตรวจสอบธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องระบบ รวมถึงควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ดีมากขึ้นกว่าสภาพเดิมในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยส่งออกนั้นควรเปลี่ยนไปใช้ ผลลัพธ์ แทนในการ
สื่อความหมายกว่า ผลลัพธ์ และปรับปรุง และในส่วนการรายงานข้อมูลย้อนกลับนั้นมีสภาพเป็นเพียง
การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเท่านั้นและยังไม่ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อ
ปัญหาและสิ่งที่ต้องพัฒนาเท่าที่ควร รวมถึงความบกพร่องอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
ที่ไม่ชัดเจนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกันและไม่มีเอกภาพในแต่ละสถานศึกษาซึ่ง
ควรแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มบริบทแนวทางความรับผิดชอบที่ ชัดเจนของโรงเรียน ในการรายงานการ
สะท้อนประสิทธิผ ลการบริ ห ารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมของระบบและผลลัพธ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทแต่ล ะโรงเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เมื่อทาการปรับโครงสร้างภายในระบบดาเนินการแล้ว และทาการดาเนิน
ระบบปฏิบัติการและสร้ างกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ ปฏิบัติ ผลการประเมินภายใน
กระบวนการพบว่า ระดับธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่เป็น
ข้อบกพร่องอยู่ในหลายประการซึ่งต้องอาศัยการดาเนินการที่ต่อเนื่อง เพราะในการปฏิบัตินั้น จุดเน้น
ที่สาคัญอยู่ที่การค้นหาปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างถูกวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีระบบ
บริหารจัดการงบประมาณการศึกษานั้นยังต้องอาศัยการดาเนินการตามกระบวนการของระบบให้ครบ
ทุกขั้นตอน และมีความต่อเนื่อง โดยมีศึกษาพัฒนาการของธรรมาภิ บาลที่ตรวจสอบได้เป็นระยะๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และมีการนาเสนอผลลัพธ์ธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้
เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถสะท้อนผลต่อผู้มีส่วนได้เสียในการปรับปรุงและแก้ไข และ
ที่สาคัญคือควรมีมาตรการในการกากับ ดูแล และติดตามให้แต่ละขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ
ที่รับการตรวจสอบธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติในการแก้ไขข้อบกพร่องธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม และเพื่อ ให้ มี ก ารสนองตอบต่อ สภาพแวดล้ อ มในการศึก ษาในปัจ จุ บัน ในการเป็ น
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แรงผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษาของชาติผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะในมิติความรับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้
1. มิติผู้มีส่วนได้เสีย
1) นอกจากคณะกรรมการตามโครงสร้างแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียควรสร้างเครือข่ายใน
การมีส่วนในการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล
2) ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นตัวแทนควรจัดให้มีประชุมนาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้
จากจากเข้าร่วมดาเนินการ
3) ผู้มีส่วนได้เสียควรมีประชุมร่วมกัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่เข้าร่วมดาเนินการตาม
ระบบ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2. มิติสถานศึกษา
1) สถานศึกษาควรนาระบบและคู่มือไปพัฒนาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
2) สถานศึกษาควรกาหนดให้การนาระบบบริหารงบประมาณธรรมาภิบาลโดยการ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เ ป็นนโยบายคุณภาพที่สาคัญ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ
3) สถานศึกษาควรประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้มีส่วนได้
เสียหรือขอบข่ายบริหารงบประมาณที่สามารถพัฒนาธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได้ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
3. มิติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรประกาศเป็นนโยบายคุณภาพที่สาคัญ ระดับเขต
พื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ได้มีการพัฒนาและนาระบบการบริหาร
งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้บริหารงบประมาณในสถานศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบหรือนาร่อง ในการ
พัฒนาและนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วน ได้เสียสาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้บริหารงบประมาณใน
ระยะแรก แล้วค่อยขยายผลในรูปแบบเครือข่าย
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้กับสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาและนาระบบไปใช้ได้ประสบผลสาเร็จ
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4. มิติสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประกาศเป็นนโยบายคุณภาพที่
สาคัญพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการวิจัย
และพัฒนาและนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของ ผู้มีส่วนได้เสีย
สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานควรจัด ให้ มีก ารคั ดเลื อ ก Best
Practice สาหรั บ โรงเรี ย นในแต่ล ะสานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด หรือภูมิภ าค ที่ส ามารถ
พัฒนาและนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้บริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาได้สาเร็จ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. มิติรัฐบาล
1) รัฐบาลควรกาหนดเป็นนโยบายคุณภาพที่สาคัญ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและนาระบบบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับ
2) รัฐ บาลควรประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัล เชิดชูเกียรติให้ กับหน่ว ยงานที่
สามารถพัฒนาหรือนาระบบริหารงบประมาณหรือระบบริหารงานโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลได้
ประสบผลสาเร็จ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ได้ทาการศึกษา การจัดทายุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ การวิจัยชี้ว่าสาเหตุหลักซึ่งเป็นใจกลางของ
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยคือ ระบบการศึกษาของไทยที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ และ
ก่อให้เกิดปัญหาสายความรับผิดชอบขาด ซึ่งส่งผลกระทบในหลายมิติในสายความรับผิชอบซึ่งหนึ่งใน
ระบบที่สร้างผลกระทบอย่างมากคือ ระบบการเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาการดาเนินการ
บริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมานั้ น พบว่ า ในช่ ว งราว 15 ปี ที่ ผ่ า นมา งบประมาณด้ า น
การศึ ก ษาของรั ฐ บาลไทยปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากระดั บ 201,707 ล้ า นบาท ใน
ปีงบประมาณ 2541 ขึ้นมาเป็นระดับ 422,239 ล้านบาท ในปีงบประมาณ2554 หรือปรับเพิ่มขึ้นกว่า
หนึ่งเท่าตัวในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การขาดทรัพยากรนั้นอาจเป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งของการที่คุณภาพการศึกษานั้นเกิดการถดถอยลงแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดคุณภาพที่
ตกต่า หากแต่เป็ น การขาด “ประสิ ทธิภาพ” ในการใช้ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณมักมิได้
ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนที่ไม่มี
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คุ ณ ภาพก็ ยั ง ได้ รั บ งบประมาณเท่ า เดิ ม หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น และไม่ ถู ก กระตุ้ น ให้ ป รั บ ตั ว และการจั ด สรร
งบประมาณยังมักไม่ได้คานึงความเพียงพอด้านทรัพยากรที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุ กคน
ได้บรรลุผลการเรียนขั้นต่า โดยนักเรียนบางคนและโรงเรียนบางแห่งที่มีทรัพยากรมากอยู่แล้วได้รับ
การอุดหนุนภาครัฐเท่าเทียมกับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งทาให้โรงเรียนและ
นักเรียนขาดแคลนมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลการเรียนขั้นต่า ปัญหาด้านความพอเพียงนี้ก็
เกี่ยวข้องกับปัญหาความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาด้วยโดยนักเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรก็มีโอกาส
น้อยที่จะประสบความสาเร็จด้านการเรียนและการงาน
ในปั จจุ บันการจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังคงเป็นการจัดสรร
งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งอุปทานมากกว่าด้านอุปสงค์ และยังพบว่า งบบุคลากร งบดาเนินงาน
และงบลงทุนของโรงเรียนไม่สัมพันธ์โดยตรงกับจานวนนักเรียน งบประมาณที่จัดสรรในลักษณะนี้มี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่การให้เงินอุดหนุนรายบุคคล ซึ่งเป็นการ
จัดสรรด้านอุปสงค์มีสัดส่วนเพียงราวร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น มูลค่าเงินอุดหนุนขั้น
พื้นฐานรายหัวต่ากว่าต้นทุนรวมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต่าเกินไปและ
ไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. และโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ใน
ปั จ จุ บั น โ ร ง เ รี ย น รั ฐ ไ ด้ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น ต่ อ หั ว ม า ก ก ว่ า โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น เ ป็ น เ ท่ า ตั ว
เงินอุดหนุนในส่วนที่โรงเรียนเอกชนได้รับนั้นยังไม่สามารถตั้งเงินเดือนครูให้ทัดเทียมกับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ได้ดังจะเห็นว่า เงิน เดือนครูเอกชนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่เงินเดือนครูในสั งกัด สพฐ.
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทาให้มีครูโรงเรียนเอกชนกว่า 2,000 คน ขอลาออกเพื่อไปสอบเป็นข้าราชการ
ครูในปี 2554 นอกจากนี้ ในการบริหารงบด้านบุคลากรนั้นพบว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่สอดคล้อง
กับผลงานโดยปัจจุบันโดยมีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่องบประมาณของสถานศึกษาที่ได้รับ ทาให้การ
ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนครูของสถานศึกษาเกิดความไม่ทั่วถึงบางโรงเรียนก็ใช้ระบบเวียนและระบบ
โควตากลุ่มสาระในการเลือกครูที่จะได้รับเลื่อนเงินเดือน นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจุบันการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ยังขาดการประเมินลดขั้นเงินเดือนหรือให้ออกจากการเป็นครู ซึ่งน่าจะเป็น
เหตุ ผ ลให้ ค รู ห ลายคนไม่ ตั้ ง ใจท างาน โดยครู ที่ มี วิ ท ยฐานะสู ง มั ก ไม่ ไ ด้ รั ก ษามาตรฐานความรู้
ความสามารถและตั้งใจสอนนักเรียน
ทั้งนี้ ยังพบปัญหาในการเลือกใช้หรือจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของสถานศึกษา โดย
ในทางปฏิบัติ หนังสือที่สถานศึกษาสามารถใช้งบประมาณจากส่วนกลางตามนโยบายโครงการสนับส
นุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานซื้ อ ได้ นั้ น ต้ อ งผ่ า นการตรวจประเมิ น และรั บ รองจาก
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้นซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้งบซื้อสื่อการเรียนรู้ อีกทั้งความไม่

58

เพี ย งพอของงบประมาณส าหรั บ การท าสื่ อ เองในระดั บ สถานศึ ก ษา หรื อ ซื้ อ สื่ อ การเรี ย นรู้
นอกเหนือจากบัญชีหนังสือที่ผ่านการรับรองโดย สพฐ. ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวถูกซ้าเติมด้วยนโยบาย
“เรียนฟรี” ที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมและผู้ปกครองว่า การเรียนฟรีหมายถึงไม่ต้องเสียเงินเลย
ดังนั้น สถานศึกษาและครูจึงไม่กล้าที่จะสั่งสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการเงินเพื่อการศึกษานั้นมี
ประเด็นสาคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1) ความเหลื่อมล้าในการอุดหนุนการศึกษาของรัฐต่อโรงเรียน สพฐ. ขนาดต่างๆ
และความเหลื่อมล้าระหว่างโรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนเอกชน
2) ภาระทางการคลังของค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ครู
3) ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนรายบุคคล (demandside financing) มาใช้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย และเงื่อนไขที่จาเป็น
4) กลไกในการรั บประกันคุณ ภาพของโรงเรี ยนเอกชนภายใต้ ระบบเงิ นอุดหนุ น
รายบุคคล
5) ช่ อ งทางการระดมทรั พ ยากรเพิ่ ม เติ ม ของโรงเรี ย น สพฐ. ขนาดต่ า งๆ และ
มาตรการสนับสนุนของรัฐในการระดมทรัพยากร
อย่างไรก็ดี ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษาให้มีความก้าวหน้านั้ นต้อง
จัดสรรงบในลักษณะเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มระดับการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพราะหากโรงเรี ย นไม่ มี คุณ ภาพหรื อ ไม่ มีค วามรับ ผิ ดชอบ โรงเรีย นจะได้ รั บเงิน อุ ดหนุ น น้ อยลง
เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนอื่น ทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ยังได้เสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาโดย
มีแนวทางที่พึงดาเนินการดังนี้
1) ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณควรกระตุ้น
สถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอาใจใส่การเรียนรู้และผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน
2) ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดควรถูกจัดสรร
และใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยนักเรียนได้รับผลการเรียนที่ดีที่สุด
3) ความเป็นธรรม (Equity) แบ่งออกเป็น
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- ความเป็ น ธรรมทางแนวนอน (Horizontal Equity) หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ มี
สถานะเท่าเทียมกันควรได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกัน โดยสถานะของนักเรียนอาจถูก
กาหนดโดยพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ หรือปัจจัยสังคมเศรษฐกิจ เช่น เชื้อชาติของนักเรียน เป็นต้น
- ความเป็ น ธรรมทางแนวดิ่ง (Vertical Equity) หมายถึง นักเรียนควรได้รับ
จัดสรรงบประมาณแตกต่างกันตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เช่น นักเรียนที่มีฐานะยากจน
ต้องการเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากกว่านักเรียนฐานะดี เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิการศึกษาระดับเดียวกัน
4) ความเพี ย งพอ (Adequacy) หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อ นั ก เรี ย นได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณอย่างเพียงพอในการบรรลุผลการเรียนของนักเรียนที่สังคมคาดหวัง
นอกจากนี้แล้ ว การออกแบบระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษายังควรต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบสาคัญอีก 2 ประการ
- ประการแรก ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ระบบจัดสรรงบประมาณ
ควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากซับซ้อน สถานศึกษาเข้าใจเกณฑ์และกระบวนการ
จัดสรรทุกขั้นตอน ทั้งนี้ หากระบบการจัดสรรงบประมาณไม่มีความโปร่งใส สถานศึกษาอาจมองว่า
กระบวนการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมและอาจหมดกาลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ เกณฑ์การจัดสรรและข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
- ประการที่ส อง ต้น ทุนในการดาเนินการ (Administrative Costs) กล่ าวคือ ระบบ
จัดสรรงบประมาณไม่ควรมีความยุ่งยากซั บซ้อนหรือมีขั้นตอนยุ่งยากเกินความจาเป็น จนทาให้เกิด
ต้นทุนในการดาเนินการจัดสรรสูงมากเกินไป
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณด้วยสูตรจะสร้าง "ความ
เป็นธรรมทางแนวนอน" โดยนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวในระดับเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานศึกษาประเภทใด ก็จะได้รับอุดหนุนเท่าเทียมกันจากภาครัฐ อีกทั้ง สูตรการจัดสรร
สามารถบรรลุ "ความเป็นธรรมทางแนวดิ่ง" และ "ความเพียงพอ" ได้ด้วย โดยสูตรจะกาหนดเป้าหมาย
ผลการเรียนของนักเรียนที่สังคมคาดหวังและคานวณงบประมาณที่เพียงพอสาหรับการบรรลุผลการ
เรียนดังกล่าว ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจมีความต้องการงบประมาณดังกล่าวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฐานะ
ทางครอบครัว การใช้สูตรจัดสรรยังสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากกว่าวิธีการจัดสรรอื่น
นอกจากนั้น สูตรการจัดสรรยังสามารถส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิผลได้ด้วย โดยการ
ก าหนดสู ต รจั ด สรรงบประมาณด้ า นอุ ป สงค์ ห รื อ เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว นั ก เรี ย น ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอาใจใส่นักเรียนหรือมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นักเรียน ดังจะอธิบายในส่วนต่อไป
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สกนธ์ ชุมทัพ (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว สาหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากผลการศึกษาวิจัยพบว่า งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนที่สถานศึกษา
ได้รับจัดสรร เท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่รัฐบาลกาหนด และพบว่า สถานศึกษาบางแห่งได้รับ
การจัดสรรไม่ครบตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน นอกจากนี้เงินอุดหนุนที่สถานศึกษาได้รับ
การปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นนั้น สถานศึกษาบางแห่งมีความจาเป็นในการนา
เงินไปใช้จ่ายในรายการการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ การบริหารสถานศึกษาทั่วไป ซึ่ง
เป็นการใช้จ่ายตามความจาเป็นพื้นฐานของโครงการสถานศึกษา อีกทั้งกรณีสถานศึกษาเอกชนที่นา
เงิ น ดั ง กล่ า วไปใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเรื่ อ งเงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรเป็ น ล าดั บ แรกแต่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น ตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ยังพบปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) สถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวล่าช้า ไม่ตรงเวลา
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวที่สถานศึกษาได้รับไม่เท่ากับที่กระทรวงศึกษาธิการแจ้ง
3) สถานศึกษาได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวหลังจากที่มีการโอนเงิน
เข้าบัญชีแล้ว ทาให้ไม่ทราบว่าเป็นเงินอะไร ไม่สามารถจาแนกเงินได้
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวที่สถานศึกษาได้รับเพิ่ม 1 ใน 3 น้อยมาก ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในการที่นาไปจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งไม่สอดคล้อง
กับ สภาพการดาเนิ น งานและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ ก /
สถานศึกษาขนาดกลาง
5) สถานศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง มีขั้นตอนระเบียบมาก ทาให้ไม่ชัดเจนใน
การปฏิบัติบางเรื่องบางรายการ และเจ้าหน้าที่การเงินระดับสถานศึกษามีการโยกย้าย
6) เงินอุดหนุนต่อหัวส่วนใหญ่ นามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคเกือบร้อยละ 7 และ
ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว การที่ต้องนาเงินต่อหัวไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคทาให้ไม่เพียงพอที่จะนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน
7) การจัดทาเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณต้องใช้ใบเสร็จห้างร้านซื้อสินค้าทาให้ของที่ชื้อมี
ราคาแพงกว่าที่ไม่มีใบเสร็จ เพราะหากซื้อของที่ไม่มีใบเสร็จจะเบิกไม่ได้ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
ไม่เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความคล่องตัว
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข สรุปได้ ดังนี้
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1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
แจ้งจั ดสรรทั้งจานวนให้ครบร้อยละ 100 ในครั้งเดียว และควรจัดสรรให้ส ถานศึกษาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อห็สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
2) ควรโอนเงินให้สถานศึกษาเป็นวงเงินรวมเป็นรายปีการศึกษาหรือรายภาคเรียน เพื่อ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) ควรใช้ข้อมูลจานวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันในการจัดสรรงบประมาณแต่ละภาคเรียน
และการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อหัว ควรคิดค่าใช้จ่ายภายในห้องเรียน จัดสรรจากขนาดของสถานศึกษา
นอกเหนือจากจานวนนักเรียน
4) ควรจั ด สรรงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภคให้ เ พี ย งพอและทั่ ว ถึ ง และควรหั ก ค่ า
สาธารณูปโภคโดยเบิกจ่ายจากรัฐบาลโดยตรง เพื่อจะได้นาเงินอุดหนุนต่อหัวมาใช้เกี่ยวกับการเรียน
การสอนของนักเรียน ซึ่งเป็นการนามาพัฒนาให้ลงที่ตัวเด็กเต็มจานวน
5) อัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวควรเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
6) ควรจัดสรรตามสภาพพื้นที่ห่างไกลความเจริญยากจนให้เป็นพิเศษ และควรเพิ่มเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวให้โรงเรียนในชนบทมากขึ้น
7) ควรกระจายอานาจให้สถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น และควร
ให้เปิดกว้างในการใช้จ่ายเงิน
8) ควรให้ อิสระแก่ส ถานศึกษาในการระดมทรัพยากรจากภายนอก โดยสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กฎระเบียบ
9) ควรจั ด หาเจ้ าหน้ าที่ ปฏิบัติ งานในสถานศึกษาโดยตรง ควรมี บุคลากรเฉพาะด้า น
การเงิน และพัส ดุ และควรจั ดอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ รับผิ ดชอบงานการเงินระดับสถานศึกษาอย่ าง
สม่าเสมอรวมทั้งอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาควรจั ดอบรมพัฒ นาบุคลากรด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหั วอย่ าง
ต่อเนื่อง และดาเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในแต่ละโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
10) ควรกาหนดระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรเทียบเคียงกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาให้การทางานมีความคล่องตัวมากขึ้น
พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550) ได้ทาการศึกษารูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษามีการดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน ในขั้นของการจัดทางบประมาณ มีกาหนดนโยบายงบประมาณ
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การทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการ และการประมาณรายรับรายจ่าย ปัญหาที่พบคือ
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาแผนงบประมาณระยะปานกลาง และไม่ได้จัดทาปฏิทินกระบวนการ
งบประมาณ ในขั้น ของการอนุ มัติ งบประมาณ มีการนาเสนอแผนงบประมาณให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณา และส่วนใหญ่จะเห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ ในขั้นของการบริหารงบประมาณ
มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และมีการจัดทาข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบคือ ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่มีแรงจู งใจให้ทา
ตามข้อ ตกลงผลการปฏิ บั ติง าน ในขั้ น ของการประเมิ นผลงบประมาณ มี ก ารประเมิ นผลการใช้
งบประมาณแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และต้นทุน ส่วนการมีส่วนร่วมในกระบวน
งบประมาณพบว่า ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในกระบวนการงบประมาณ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหัวหน้าสายชั้น/ กลุ่มสาระ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
ผู้สอนและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบข้อมูล อย่างไรก็ตาม
การศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การบริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารงบประมาณที่กระจาย
อานาจการบริหารจัดการงบประมาณให้กับโรงเรียน ดังนั้นควรพัฒนาโรงเรียนทุกโรงให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่ง
จะทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน โปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน
2. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป็นเงินก้อน(Block Grant) ให้มากที่สุดพยายามให้
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของโรงเรียนอยู่ในค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่มีจ านวนมากพอที่จ ะเกิดการเปลี่ ยนแปลงในสิ่ งที่โ รงเรียนคาดหวังเมื่อดาเนินการตามรูปแบบ
กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. ควรเร่ ง ออกกฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจการบริ ห าร
งบประมาณเพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างแท้จริง
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป กครองเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าและการบริ ห าร
งบประมาณของโรงเรียนมากขึ้น
5. ควรพั ฒ นาคณะกรรมการสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท า
งบประมาณของโรงเรียน และสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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6. การจั ดสรรงบประมาณให้ โ รงเรียนควรแจ้งจัดสรรทุกรายการพร้อมกันในช่ว งต้น
ปีงบประมาณ เพื่อโรงเรียนจะได้ทราบรายได้และสามารถวางแผนภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่
วางแผนแบบเพ้อฝัน
ข้อเสนอสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ในระดับโรงเรียน
1. โรงเรียนควรศึกษากระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานให้เข้าใจและพัฒนาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการงบประมาณทุ กขั้นตอนตั้งแต่การจัดทางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการะประเมิ น งบประมาณ ตามแนวทางที่ ไ ด้ เ สนอในการวิจั ย หรือ อาจปรั บ ให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
เชวงศักดิ์ บุญแสน (2554) ได้ทาการศึกษาการจัดการงบประมาณเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการ
งบประมาณเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งด้านการจัดทาแผนงบประมาณด้านการจัดสรรงบประมาณ และด้านการระดมสรรหางบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ต้นสังกัดกาหนด โดยรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเฉพาะด้าน
การระดมสรรหางบประมาณเท่านั้นที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติมากกว่าที่ได้ปฏิบัติ
ในส่ ว นสภาพปั ญ หาการจัด การงบประมาณเกิ ดจากบุค ลากรมากที่ สุ ด คือ บุค ลากร
ปฏิบัติงานไม่เต็มที่เนื่องจาก มีงานรับผิดชอบมากเกินไป ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้และทักษะ
ขาดขวัญกาลังใจ ขาดการมีส่วนร่วม บุคลากรมีงานมากและย้ายบ่อย ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาจาก
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการนิเทศติดตาม กากับ ดูแล และประเมินผล โรงเรียน
มักได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป ล่าช้าและไม่ตรงตามความต้องการจาเป็น ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ขาดความสามารถหารายได้ด้วยตนเอง และไม่มีการ
จัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ได้แก่
1) ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ให้เหมาะสมกับงานการบริหารด้านงบประมาณ
โดยการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทาต้นทุนผลผลิต การ
ทาข้อตกลงบริ การผลผลิต การบริห ารความเสี่ ยงการสร้างเครื่องมือประเมินผลผลิ ตตามตัว ชี้วัด
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เพื่อให้การจัดการงบประมาณสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร
2) โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุล
พัฒ น าระบบสารสนเทศ ติดตาม กากับ ดูแลและประเมินผล สนับสนุน แก้ปัญหา ในการจัดการ
งบประมาณเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน โปร่งใส และมีมาตรฐานที่ดี
3) โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรรวบรวมข้อมูลก่อนพิจารณาจัดสรร
งบประมาณและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น ควรพัฒนาการจัด
กิจกรรมภายในสถานศึกษาให้สามารถเพิ่มรายได้โดยพัฒนาการจัดหารายได้ของสถานศึกษา จัด
และพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษา สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก และจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ทัศนีย์ สุวรรณภา (2547) ได้ทาการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรในระดับมากที่สุดคือ ความขาดแคลนอัตราครูต่อนักเรียน
ความพอเพียงของวัสดุ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ รองลงมาคือ ความมีประสิทธิภาพ
ในการใช้อุปกรณ์และการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การกาหนดกรอบแนวทางการ
จัดทาโครงการสาหรับนาไปใช้ในการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ทั้งนี้ปัญหาในการ
วางกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางนั้น พบว่า มีปัญหาเรื่องการปรับปรุงวงเงินใน
การจัดทา ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า โดยคา นึงถึงดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาคัญๆเช่น อัตรา
เงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการดังนี้ 1) โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับความพอเพียงของอัตรากาลังครูควรมี
การจัดการเรียนการสอนแบบทีม มีการจัดชั้นเรียนขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการ
เรี ย นการสอน 2)โรงเรี ย นมีปั ญหาในเรื่องความคล่ องตัว ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบการรายงานทางการเงินและการโอนเงินจากส่วนกลางสู่หน่วย
เบิ ก จ่ า ยต่ า งจั ง หวัด 3)โรงเรี ย นควรจั ดท าระบบฐานข้ อ มูล ในการบริ ห ารจั ดการที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 4) โรงเรียนหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ก่อนที่จะมีการจัดทา กรอบประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา (2549) ได้ ท าการรายงานการวิ จั ย สู ต รการจั ด สรร
งบประมาณทางการศึกษารูปแบบใหม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระบบการบริหารงบประมาณปัจจุบัน
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ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและไม่พอเพียง ความด้อยประสิทธิภาพเกิดจากการ
ที่โ รงเรี ย นในระดับ เดีย วกัน ได้รั บ งบประมาณต่างกัน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดาเนินการต่อหั ว และ
อัตราส่ ว นครู ต่อนั กเรี ย นของโรงเรียนขนาดใกล้ เคียงกันยังต่างกัน กรอบการจัดสรรงบประมาณ
ปัจจุบันไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างของค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากขนาด ของสถานศึกษา หรือที่ตั้งของ
สถานศึกษา นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณต่อหัวให้โรงเรียนในปัจจุบันยังครอบคลุมถึงเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินเดือน โดยคิดเป็นอัตราคงที่ต่างไปตามระดับการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
ลักษณะนี้ไม่ทาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสาหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน นักเรียนพิการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยากจน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคนอกจากนั้นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนใหญ่เนื่องจากไม่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด ควรได้รับ
การจัดสรรงบดาเนินการต่อหัวที่ไม่เกี่ยวกับงบเงินเดือนเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ช่วยให้โรงเรียนเล็กๆที่อ าจอ
ยู่ในที่ห่างไกลเหล่านั้น มีงบประมาณพอจ่ายและอยู่รอดได้ ทั้งนี้ จากหลักฐานที่ได้จากการส ารวจ
โรงเรียนระบุว่าการกระจายอานาจตัดสินใจด้านงบประมาณไปสู่สถานศึกษาไม่ส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพเนื่องจากการกระจายทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่มีป ระสิทธิภาพและไม่มีความเสมอภาค สานัก
นโยบายและแผนการศึกษา ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะการวิจัยไว้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) งบเงินเดือนครูต้องรวมอยู่ในสูตรการจัดสรรงบประมาณ กล่าวคือ งบเงินเดือนไม่
ควรจะอยู่ที่ส่วนกลางแต่ควรจะมีการจัดสรรลงไปให้โรงเรียนโดยตรงพร้ อมกับงบส่วนอื่นที่ไม่ใช่งบ
เงินเดือน การจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้อาจทาให้การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะจะทาให้มีการกระจายจานวนครูอย่างเท่าเทียมมากขึ้นตามจานวนของ
นักเรียน ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณตามสูตรควรเกี่ยวโยงไปถึงการปรับ ระบบงบประมาณจากการ
โอนเงินเดือนไปให้ครูโดยตรงเป็นการโอนงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินเดือนทั้งก้อนไปให้โรงเรียน การ
ให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณและผู้บริหารโรงเรียนที่รับผิดชอบใน
การบริ ห ารงบประมาณในระบบใหม่ เป็ นสิ่ ง จาเป็ น นอกจากนี้เ งื่อ นไขที่จ าเป็น อย่า งยิ่ งก็ คือ การ
สนับสนุนจากผู้ที่มีอานาจกาหนดนโยบาย
2) ความร่วมมือของชุมชนเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งที่จะทาให้การบริหารโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ถ้าเงินเดือนครูได้รับการจัดสรรลงไปยัง
โรงเรียนจะทาให้ผู้ บริห ารโรงเรียนมีอานาจบริหารเงินจานวนมากขึ้น เพื่อความโปร่งใสในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาจะต้องมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี และจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการฯ ต้องถูกเลือกมาจากผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
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ท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชนและฝ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสนใจในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมการโรงเรียนเหล่านี้ควรจะตรวจสอบงบประมาณที่ผู้บริหารโรงเรียนเสนอขอและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณอย่างละเอียด
3) กระทรวงศึกษาธิการควรเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ไม่ใช่งบเงินเดือน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สาหรับโรงเรียนในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสารวจยืนยันว่า
กระทรวงศึกษาธิการให้งบดาเนินการที่ไม่ใช่งบเงินเดือนเป็นสัดส่วนน้อยเกินไป เห็นได้ชัดว่าโรงเรียน
ในระดับก่อนประถมและประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอนไม่เพียงพอ ซึ่งทาให้คุณภาพการศึกษาในระดับก่อนประถมและประถมศึกษาต่าเมื่อเทียบกับ
การศึกษาในระดับอื่น นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวสาหรับอุปกรณ์การเรียนการสอนควร
จะแยกออกจากงบดาเนินการ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่สองชี้ให้เห็นว่าในส่วนของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนคิ ด เป็ น เพี ย งร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด 27 ขณะที่
งบประมาณส่วนใหญ่กว่าถูกใช้ไปเพื่อสาธารณูปโภค บารุงรักษา และซ่อมแซม
4) เสนอให้ มี การอบรมสั้ น ๆ (Short Course) เกี่ ยวกับ การทาบัญ ชี งบประมาณ การ
จัดทางบประมาณ การคิดต้นทุนต่อหน่วย และ สูตรการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้บริหารโรงเรียน
เนื่องจาก การทาแผนงบประมาณและการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้บริหาร
นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Computer Software เพื่อคานวณค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา รวมทั้งเงินเดือน และ ค่าใช้จ่ายอื่นของโรงเรียนตัวเองเพื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น
ในระดั บ การศึ ก ษาเดี ย วกั น ในสั ง กั ด เดี ย วกั น รวมทั้ ง เสนอให้ แ ยกงบพั ฒ นาบุ ค ลากรออกจาก
งบประมาณที่เป็น “เงินอุดหนุนทั่วไปต่อหัว”
5. ในการนาสูตรการจัดสรรงบประมาณไปใช้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย
เกี่ยวกับเงินเดือนครูและค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือ
ค่าซ่อมบารุงของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้เพื่อ
การนี้และโรงเรียนควรต้องแจ้งข้อมูลอย่างสม่าเสมอ การขาดข้อมูลทางสถิติเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อ
ความสาเร็จของการนาระบบงบประมาณอุดหนุนรายหัวไปใช้ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการปฏิรูปการเงิน
ทางการศึกษา การขาดข้อมูลเหล่านี้ยังทาให้เกิดความไม่โปร่งใสและขาดธรรมาภิบาลที่ดีในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษา และทาให้การวิเคราะห์ทางนโยบายและการจัดการไม่สามารถทาได้เต็มที่
6. จานวนนักเรียนที่ยากจน พิการ และ มีความสามารถพิเศษที่ใช้ในสูตรการจัดสรร
งบประมาณไม่ควรนามาจากข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างเดียวเนื่องจากโรงเรียนอาจรายงานตัวเลข
ของนักเรียนดังกล่าวเกินกว่าความเป็นจริงเพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นจาเป็นต้องมีการ
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กาหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนเพื่อใช้หาตัวเลขที่แน่นอนของนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ อย่างเช่นนักเรียนที่
มีน้าหนักและส่วนสูงที่ต่ากว่ามาตรฐานอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นนักเรียนยากจน
7. สูตรการจัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาควรต่างไปจากการศึกษาระดับ
อื่นเนื่องจากวิธีการเรียนการสอนต่างไปจากโรงเรียนสายสามัญ หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาควร
เน้ น “การฝึ กงานระหว่ างเรี ยน” โรงเรี ยนอาชี วศึกษาจะสามารถจั ดการศึ กษาแบบนี้ ได้ ก็ ต่อเมื่ อมี
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งก็หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอสาหรับการศึกษาในระดับนี้เพื่อยกระดับความสามารถของแรงงาน
ภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล (2554) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณ
และการเงินในอนาคตสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ยังมีปัญหาในมิติที่เกี่ยวข้อง
หลายด้านซึ่งมีสาระสาคัญกล่าวคือ ด้านกฎระเบียบนั้นยังมีกฎระเบียบที่ทาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
สามารถดาเนินการตามรูปแบบการบริหารงบประมาณละการเงินสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้ อาทิ การกาหนดความเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี
เป็นต้น ด้านความสามารถของบุคลากร นั้นพบว่า โรงเรียนมีจานวนบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้
ความสามารถในการบริ หารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า
โรงเรียนทุกขนาดประสบปัญหาการขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน จึงต้องใช้ครูมาทาหน้าที่ด้านการ
บริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนแทน ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่จะเกิดปัญหาน้อยกว่าโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากมีเงินนอกงบประมาณมากกว่า ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากการ
วิ จั ยไว้ ดั งนี้ 1) ควรแก้ ไขกฎระเบี ยบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารงบประมาณและการเงิ นของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารการเงินที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
โดยมี ลั กษณะที่ ส าคั ญคื อลดระดั บการปฏิ บั ติ การบริ หารงบประมาณของโรงเรี ยนโดยส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มระดับการปฏิบัติการในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
รวมทั้งจั ดบุ คลากรทาหน้ าที่การบริหารงบประมาณและการเงิน เพื่อลดการใช้ครูในหน้าที่ดังกล่ าว
2) ควรกาหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนที่ใช้กาหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมทั้งก่อนและหลังการ
นารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้
3) ควรเพิ่มอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนตามขนาดของโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้าน
บริหารงบประมาณและการเงิน นอกเหนือจากการบริหารและการสอน
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) ได้ทาการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่
จาเป็นสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การผลิตบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
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ไทยในระบบตลาดผู้ผลิตน้อยราย เป็นการผลิตที่สะท้อนถึงความด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ ทรั พยากรเพื่ อการศึ กษาที่ มี อย่ างจ ากั ดให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็ นจาก
สถานศึ กษากลุ่ มตั วอย่ าง 737 โรง นั้ นมี จ านวนสถานศึ กษาเพี ยง 103 โรง ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
นอกจากนี้ มีจานวนสถานศึกษาเพียง 603 โรง ที่มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ซึ่งสะท้อนความหมายให้
เห็นว่า การที่รัฐได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมานั้น มิได้ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริ การการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มีประสิ ทธิภาพในการผลิ ตของภาคบริการ
การศึกษาของรัฐในตลาดสินค้าและบริการการศึกษา ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้
ในการผลักดันการปฏิรูปการบริหารจัดการการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
แนวทางดาเนิ นการ และยุ ทธศาสตร์ ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ภายใต้
หลักการที่เกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญของแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. รัฐจาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้สนับสนุน และ
ให้บทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเป็นรองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนจากทุกภาคส่วน
ของสังคม
2. รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นกลไกในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ผ่านระบบกลไกตลาด เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนอย่างทัดเทียมกัน
3. การอุดหนุนผู้เรียนผ่านด้านอุปสงค์ ควรดาเนินการภายใต้หลักการความเท่าเทียมกัน
โดยปฏิบัติต่อสถานศึกษาของรัฐและเอกชนภายใต้กฎกติกาเดียวกัน
4. รั ฐ ควรจั ดให้ มี ทุ นเงิ นให้ เปล่ าส าหรั บนั กเรี ยนที่ ด้ อยโอกาส แต่ มี ความสามารถใน
การเรียน
5. รัฐจาเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง/กากับการทางานของกลไกตลาด เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
6. รัฐกาหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนในการกระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ควบคู่กับความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
1. การยุบ รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยประสิทธิภาพ ต้นทุนค่าใช่จ่ายต่อหน่วย
สูง แล้วใช้ระบบการบริหารจัดการ โดยการจัดรถบริการรับ -ส่งนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยรัฐเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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2. สถานศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก รัฐยังจาเป็นต้อง
ให้สถานศึกษาคงอยู่ต่อไปเพื่อให้เกิดการบริการการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งทุ่มงบประมาณเพื่อการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1) ให้ สถานศึ กษาที่ เป็ นโรงเรี ยนพั นธะสั ญญา (Charter School) สามารถจ้ างครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่รับเข้าใหม่เป็นพนักงานของรัฐได้รับค่าตอบแทน 1.7 เท่าของอัตราเงินเดือนตาม
ระบบราชการ และให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเดียวกับข้าราชการ เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมี
สภาพที่คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
2) เงินเหลือจ่ายทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาระดมมาได้
สามารถนาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต คือ จานวนและคุณภาพของผู้เรียน
3) ลดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เหลือเพียงการกากับในเชิงของนโยบาย แผน มาตรฐาน การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และเพิ่มในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานศึกษา
เพื่อให้กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสิ้นสุดที่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์การสร้างแรงจูงใจผ่านเครื่องมือการเงิน
1. ปรั บ กลไกการจั ด สรรการเงิ น จากเดิ ม ที่ เ ป็ น การจั ด สรรผ่ า นด้ า นอุ ป ทานหรื อ
สถานศึกษาเป็นหลัก มาเป็นการจัดสรรด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียนให้มากขึ้น โดยจัดสรรเงินอุดหนุน
รายหัวที่รวมเงินเดือนในลักษณะเงินก้อน
2. ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาที่สามารถปรับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เงินอุดหนุนรายหัวที่สถานศึกษาได้รับ หากใช้ไม่หมดให้สะสมไว้ใช้ในปีงบประมาณต่อไป
โดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง
4. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจั ดการทรั พยากรจากสถานภาพที่ เป็ นอยู่ เดิ ม จะได้ รั บการส่ งเสริ ม
สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ให้ ส านั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์ การมหาชน)
รับผิดชอบการประเมินสถานศึกษาในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากร นอกเหนือจาก
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
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1. ให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด าเนิ น การยุ บ รวม เลิ ก สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง เกลี่ ย ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้สะท้อนประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร บุคคล และ
การใช้ห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน
2. หากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกลี่ยครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียบร้อย
และพบว่ายังขาดครูอีกเท่าใด ก็ให้จ้างครูที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก -ขนาดกลางที่ ถู ก ยุ บ เลิ ก รวม ให้ โ อนไปเป็ น
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนในสถานศึกษาที่ใหญ่ขึ้น เพื่อมิให้กระทบสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่เดิม และให้
สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการยุบ
4. จัดงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาครูประจาการ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการ
สอนผ่านระบบทางไกล ประกอบกับการสอนแบบสองทางเป็นบางครั้ง รวมทั้งให้มีการประเมินผลการ
ฝึกอบรม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
5. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กพร.) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เอื้อ
ต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ที่ให้สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารอย่างแท้จริง เช่น การให้
มีบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี การบริหารทั่วไปแยกจากสายวิชาการที่เน้นการสอนและ
วิชาการเป็นหลัก ทั้งนี้โดยจ้างจากรายได้ที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเอง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทางานของกลไกตลาด
1. เปลี่ยนระบบการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากเดิมที่เป็นการอุดหนุนผ่านด้านอุปทาน
หรือสถานศึกษาเป็นหลัก มาเป็นการให้การอุดหนุนผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียนให้มากขึ้น โดยรัฐ
จะเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุนผู้เรียนที่สะท้อนความแตกต่างในคุณลักษณะของผู้เรียนและคุณลักษณะ
ของสถานศึกษา ภายใต้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคในแนวนอน (Horizontal Equity)
2. สาหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาส/ยากจนอันเนื่องจากความเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รัฐจะให้การช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินให้เปล่า (Grants) เป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาและค่า
ครองชีพระหว่างเรียน เพื่อสร้างความเสมอภาคในแนวตั้ง (Vertical Equity)
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3. ใช้มาตรการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สาหรับการบริจาค
ให้กับสถานศึกษา (รัฐและเอกชน) องค์กรการกุศล/มูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึก ษาแก่
นักเรียน โดยได้รับลดหย่อน/ยกเว้นภาษีเท่ากับจานวนเงินที่บริจาค
4. ให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กพร. ร่วมกับ สพฐ.กาหนดแผน
และขั้นตอนการปรั บเปลี่ยนระบบการอุดหนุนจากเดิมที่เป็นการอุดหนุนผ่านสถานศึกษามาเป็นเงิน
อุดหนุ นผู้ เรี ยน ซึ่งสะท้อนผลผลิ ตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา (Post Auditing) ตามระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting: PBB) อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
1. ผลั กดันให้ การปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวาระแห่ งชาติและเป็น
นโยบายเร่ งด่ว นของรั ฐ บาลในการปรับ ประสิ ทธิภ าพการใช้ท รัพยากรของภาคการศึ กษาให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน และผู้เสียภาษีอากร
2. จัดทาการสื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับระบบการ
นบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหารบุคคลและงบประมาณ เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ สร้างความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3. จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบและนาแผนขั้นตอนการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่นและเป็นรูปธรรม
ธีระ รุญเจริญ (2545) ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการตามแนวทางการกระจาย
อานาจบริหารนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการดาเนินการตามแผนการ
ศึกษาที่กาหนดไว้ โดยสถานศึกษาหลายแห่งประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมที่ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่นั้นมีเพียงการบริจาคเงินเป็น
หลักซึ่งยังขาดการรับรู้และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดสรรทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง สถานศึกษานั้นยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นได้มาก
เท่าที่ควรในการทาให้ เกิดศักยภาพซึ่งต้องการทั้งการระดมความคิดหรือระดมสมองจากทุกๆฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องในการให้เสริมสร้างการพัฒนามากกว่าความช่วยเหลือทางการเงินเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็
ตามจากการวิจั ยพบว่า ผู้ปกครอง ชุมชน ยังขาดความรู้ ความสามาถในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการการศึกษา
ในด้านบุคลากรครูนอกจากพบว่ามีความไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนแล้วนั้น ครูผู้สอนได้รับมอบหมายภารกิจให้ทาหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติหลายเรื่อง มีเวลาไม่เพียงพอ
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ต่อการปฏิบั ติงานจึงทาให้ เวลาที่บุ คลากรจะใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและแสวงหาความรู้ในเรื่อง
ระเบี ยบการบริ หารงานงบประมาณนั้ นมี น้ อยลง และในด้ านผู้ บริ หารสถานศึ กษาซึ่ งเป็ นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษานั้นพบว่า ยั งมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังยึดติดวัฒนธรรมการบริ หารงาน
แบบเดิม มีการคอรัปชั่นทั้งเวลา และทรัพยากรอื่นๆของโรงเรียน อีกทั้งมีความสนใจในงานวิชาการและ
ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาไม่มากเท่าที่ควร และโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจการ
ปฏิบัติตามแนวการกระจายอานาจอย่างแท้จริงและไม่สามารถปฏิบัติตามการกระจายอานาจ 4 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารทั่วไป โดยยังคงเน้ นงาน
ด้านธุรการอยู่มากและการขาดจรรยาบรรณที่ดี ผู้บริหารยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริ หารงบประมาณของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในการใช้
งบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ การเสนอและใช้งบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้
ควรมีการจัดการดาเนินการประเมินเป็นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ
ในการควบคุมและตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในการ
ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนนั้นสามารถเข้าชื่อเสนอการถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ด้วย
สถาบั นวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาประเทศไทย (2557) ได้ ท าการศึ กษา การเงิ นเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ ผลการศึกษาพบว่า งบประมาณ สพฐ. มีสัดส่วนการเงินด้านอุปสงค์ต่า โดยงบประมาณ
ยังไม่ได้ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของนักเรียนโดยนักเรียนยากจนยังได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มไม่
เพียงพอ โดยเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน 1,000 บาทต่อคนต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนประถม ส่วนในระดับ ม. ต้น ได้ 3,000 ต่อคนต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
นักเรียนทั้ งหมด ทั้ งนี้ ปั ญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการภายในการบริ หาร
จัดการการเงิน โดยระบบการเงินยังขาดอิสระและมีความจากัดในการบริหารทรัพยากร งบบุคลากรมี
สัดส่วนร้อยละ 70-80 ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณพัฒนาต่างๆ มักถูกกาหนดมาจากส่วนกลาง
และโรงเรียนบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระเฉพาะเงินอุดหนุนรายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14
นอกจากนี้พบว่า ระบบการเงินยังไม่เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเท่าที่ควร อาทิ
- การจัดสรรงบประมาณยังไม่ได้คานึงถึงต้นทุนจริงที่จะบรรลุผลการศึกษาที่คาดหวังมี
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 40 เขต หรือคิดเป็น 1 ใน 5 เท่านั้นที่ได้รับ งบประมาณต่อหัวเฉลี่ยเพียงพอจะได้ผล
การสอบ O-NET 50 คะแนน อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากซึ่ง
มีต้นทุนสูง และรัฐมีงบประมาณจากัด โดยพบว่า มีปัญหาสาคัญอย่างน้อย 3 ประการที่โรงเรียนขนาด
เล็กส่วนใหญ่มักจะประสบนั้นคือ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวที่สูง
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กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจานวนที่มากกว่าหรือจ่ายแพงกว่าในการ
จัดการเรียนการสอน 2) การที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลคิดเป็นรายหัวนั กเรียน
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบโดยเป็นผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมี
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3) โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูที่มี
ความเชี่ยวชาญปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนและครูไม่ครบทุกสาขาวิชา
อย่ างไรก็ดีได้ให้ข้อเสนอการปฏิรูปการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยให้
แนวทางปฏิบัติได้โดยสรุปดังนี้ 1) สร้างความรับผิดชอบ (Accountability) โดยเพิ่มสัดส่วนการเงินอุป
สงค์หรือเงินอุดหนุนรายหัวและผูกโยงผลการเรียนของนักเรียนเข้ากับการขึ้นเงินเดือนครู 2) สร้างความ
เท่าเทียมโดยจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียนยากจนเพิ่มขึ้นและอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนรัฐและเอกชน
อย่ างเท่าเทียม และแก้ไขกฎระเบี ยบที่สร้างความไม่เท่าเทียม 3) ส่ งเสริมการบริหารทรัพยากรของ
โรงเรียนให้มีอิสระโดยกระจายอานาจการบริหาร โดยเฉพาะด้านบุคลากร และเมื่อโรงเรียนได้รับอิสระ
การบริหารงบประมาณเพิ่มขึ้น ผู้อานวยการและครูควรมีมาตรการในการถูกประเมินผลงานด้วยผลการ
เรียนอย่างต่อเนื่ อง 4) เสริ มสร้ างศักยภาพแก่โรงเรียนโดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและสะท้อน
ต้นทุนจริงทั้งในสายสามัญและอาชีวะ 5) การจัดสูตรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเหมาะสมโดยคานึง
และให้ความสาคัญถึงองค์ประกอบเกี่ยวข้อง อาทิ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวัง, ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของนักเรียน,
- ขนาดโรงเรี ยน และห้ องเรี ยน โดยจั ดให้ นั กเรี ยนยากจนได้ รั บเงิ นอุ ดหนุนมากกว่ า
นักเรียนเรียนทั่วไป นักเรียนโรงเรียนรัฐและเอกชนควรได้รับเงินอุดหนุนเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 6) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยควรเพิ่มทรัพยากรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
เช่ น ทาเครื อข่ ายโรงเรี ยนขนาดเล็ กแก่งจั นทร์ โมเดล ซึ่ งเป็ นแนวทางการแก้ปั ญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรที่เคยประสบผลสาเร็จมาแล้ว โดยหลักการสาคัญของวิธีการนี้ คือการรวมกลุ่มโรงเรียนขนาด
เล็กแต่ละแห่งที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกันในลักษณะของการ “สร้างเครือข่ายโรงเรียน” และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเช่น งบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและทาให้การ
เรียนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Jay G.Chambers. (1997) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งGeographic Variations in Public School’s
Costs หรือ ผลการศึกษาต้นทุนของโรงเรียนรัฐที่แปรผันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ครั้งนี้แสดงให้
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เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและบริ ก ารทางการศึ ก ษาของมลรั ฐ ต่ า งๆ รวมถึ ง
ความสั มพันธ์ของการใช้จ่ ายที่คิดจากตัวเงินกับมูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่าย โดยปรับค่าต้นทุน
สามารถนามาประยุกต์ในการประเมินระดับความไม่เท่าเทียมกัน ในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
ของสหรัฐฯได้ดังนี้
1. การแปรผั น ของต้ น ทุ น (Variations in costs) ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ ปั จ จั ย
การศึกษาในมลรัฐต่างๆ มีความแตกต่างกันตั้งแต่ 1 ถึง 2.7 เท่า
2. การแปรผันของค่าใช้จ่าย
ผลคือการจัดสรรทรัพยากรการศึกษาให้กับมลรัฐต่างๆ ยังไม่เสมอภาคกัน
Lauri Peternick; and Becky A. Smerdon (1982) ศึ ก ษาถึ ง การหาเกณฑ์ ตั ว ใหม่
สาหรับการวัดความเสมอภาคทางการศึกษาโดยสรุปผลดังนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษา
วิเคราะห์ถึงความไม่เท่าเทียมกันทางการเงินเพื่อการศึกษา โดยมีเกณฑ์สาหรับปรับค่าใช้จ่ายเพื่อวัด
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้ถูกต้องยิ่งขึ้นคือ
1. การปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยการถ่วงน้าหนักด้วยความต้องการที่แตกต่างกันของ
นักเรียนกลุ่มต่างๆ(Weighted Pupil Adjustment) จากการที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับงบประมาณ
จากภาษีทรัพย์สินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเขตการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นมิได้มีเพียงอายุของนักเรียนสรีระทางร่างกาย หรือ
จิตใจ แต่ยังรวมถึงฐานะความได้เปรียบ/เสียเปรียบทางสังคมของเด็กด้วยรัฐจึงได้จัดกองทุนสมทบ
ให้กับเด็กด้อยโอกาส ด้วยการใช้ค่าถ่วงน้าหนักในการหาจานวนเงินที่จะจัดสรรไปให้ โรงเรียนต่างๆ
เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะได้รับในอัตรา 1.2 หรือ 2.3 เท่าของนักเรียนปกติ
2. การปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยดัชนีต้นทุนทางการศึกษา ดัชนีต้นทุนทางการศึกษา
ได้ถูกนามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรใน 2 แนวทาง คือ
2.1 เพื่อคาดประมาณเงินทุนที่ต้องการสาหรับการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อคาดคะเนจานวนเงินที่จะให้นักเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาในภูมิภาค
ต่างๆ มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ดัชนีแต่ละตัวมีบริบทและวิธีการที่แตกต่าง
กัน โดยมีแนวคิดเพื่อคานวณหาต้นทุนและทรัพยากรทางการศึกษาที่มีความถูกต้องและเหมาะสมใน
พื้นที่ต่างๆ
Witham Mark (2000) ได้ศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาไปยังสถานศึกษา
ของรัฐของประเทศที่พัฒ นาแล้ว ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะกรณีประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นการจัดสรร
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งบประมาณตามโครงสร้าง การบริหารจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลมลรัฐหรือเขตพื้นที่ และสถาน
ศึกษาโดยรัฐ บาลกลางจะน ารายได้จากการเก็ บภาษีมาจัดสรรให้ กับการดาเนินงานในด้านต่างๆ
รวมทั้ งด้า นการศึกษา ทั้ง นี้ รั ฐ บาลกลางจะจัด สรรงบประมาณให้ แ ต่ล ะมลรัฐ เพื่ อดาเนินการใน
กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้แต่ละมลรัฐยังได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ
อีกส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนตามศักยภาพในการหารายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของแต่ละมลรัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในแต่ละมลรัฐ โดยการจัดสรรเงินระหว่างรัฐบาล
กลางกับคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนจะมีความสัมพันธ์กัน มลรัฐใดที่ได้รับการจัดสรรเงินจาก
รัฐบาลกลางมาก คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ก็จะลดเงินอุดหนุนที่จัด สรรให้กับมลรัฐนั้นให้
น้อยลงในส่วนของรัฐบาลมลรัฐนั้นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการบริหารการศึกษา
ระดับมลรัฐจะทาหน้าที่จัดสรรเงินไปยังสถานศึกษา หรือเขตพื้นที่ นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้รับ
การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐ โดยผ่านสถาบันหรือองค์กรอื่นที่ทาหน้าที่ใน
การจัดสรรเงิน ไปยั งสถานศึกษาโดยตรง โดยไม่ผ่ านคณะกรรมการบริห ารการศึกษาระดับมลรัฐ
สัดส่วนของงบประมาณที่จัดสรรไปยังสถานศึกษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ ขึ้นอยู่กับระดับการ
ตัดสิน ใจของมลรัฐ โดยปกติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือนครูจะจัดสรรโดยตรงจากส่ วนกลางไปยัง
สถานศึกษา แต่สาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบารุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ จะจัดสรรผ่านหน่วยงาน
ระดับมลรัฐ ทั้งนี้ในการจัดสรรเงินจากรัฐบาลกลางไปยังสถานศึกษานั้นจะมีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้
สาหรับการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ยิ่งหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้องมีหลาย
ระดับ ก็ต้องกัน เงิน ส าหรั บ การบริห ารให้ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าจุดเชื่อมต่อของการจัดสรรเงินไปยัง
สถานศึก ษามี น้ อ ยเท่ าใด สถานศึก ษาจะได้รั บการจั ด สรรเงิ น มากเท่า นั้ น จะท าให้ ก ารจั ดสรร
งบประมาณมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดงบประมาณใน การบริหารและการกากับดูแลให้น้อยลง
ได้หน่วยงานบริหารที่เป็นผู้จัดสรรเงินขั้นสุดท้ายจะเป็นตัวกาหนดที่สาคัญในการจัดสรรเงินโดยในการ
จั ด สรรเงิ น จะค านึ ง ถึ ง รู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารที่ ส ร้ า งความเสมอภาค ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจะต้องทาให้กระบวนการจัดสรรเงินมีความเป็นธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การจัดสรรเงินปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้คาจากัดความของคาว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ความเป็นธรรม” จะมีความ
แตกต่างกันในแต่ล ะสังคมขึ้นอยู่ กับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่ง
อาจจะเป็นประสิทธิภาพหรือความเป็นธรรมในสังคมหนึ่ง แต่อาจจะไม่เป็นในอีกสังคมหนึ่งก็ได้
กล่ าวโดยรวมแล้ ว “ความเสมอภาค” หมายถึ ง การกระจายผลประโยชน์ และต้ นทุ น
(ค่าใช้จ่าย) ในการดาเนินการใดๆที่เท่ากัน และ “ความเป็นธรรม” หมายถึง การกระจายผล ประโยชน์

76

และต้นทุน(ค่าใช้จ่าย)ในการดาเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ประกอบ ด้วยความ
เป็นธรรมในแนวนอนและความเป็นธรรมในแนวตั้ง
หลั กเกณฑ์ /วิธีการในการจัดสรรเงินให้ เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมนั้น นอกจาก
จะต้องจัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ยังต้องจัดสรรโดยคานึงถึงความต้องการหรือความจาเป็น
พิเศษสาหรับเด็กกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและคานึงถึง
ความแตกต่างของราคาในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งปัจจัย/เงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาให้ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนทางการศึกษา
มีความแตกต่างกัน ด้วยการให้ค่าน้าหนักของตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อให้
เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม การพิจารณาเลือกตัวแปรในการคานวณค่าใช้จ่ายนั้น ยิ่งมีตัวแปรที่วัด
ความเสมอภาคมากเท่าใดก็ยิ่งทาให้การจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่การมี
ตัวแปรจานวนมากอาจจะทาให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน และยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมข้อมูลและการบริหารการจัดการงบประมาณอีกด้วย จึงต้องพิจารณาเลือกตัวแปรโดยดูจาก
ความสาคัญ ความยากง่าย และค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแปรนั้น ด้วยรูปแบบ/วิธีการ
จัดสรรเงินจากรัฐบาลกลางไปยังมลรัฐในกรณีของประเทศออสเตรเลีย ใช้สูตรการคานวณที่คานึงถึง
ศักยภาพของการหารายได้ โดยมลรัฐที่มีศักยภาพในการหารายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับการจัดสรรเงิน
น้อยกว่ามลรัฐที่มีศักยภาพในการหาราย รายได้ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา การ
จัดสรรงบประมาณจากมลรัฐไปยังเขตพื้นที่ (school district) มีรูปแบบ/วิธีการจัดสรรเงิน ดังนี้
1. การจั ดสรรเงิน อุดหนุนเพื่อลดช่องว่าง (Gap-filling Grants): รัฐ บาลกลางจะ
จัดสรรเงินอุดหนุน ให้กับมลรัฐตามความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้ของมลรัฐ ซึ่งจุดอ่อนของ
วิธีการนี้จะทาให้แต่ละมลรัฐลดอัตราภาษีลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากขึ้น
2. การจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบเพิ่มเติม (Supplementary or Add-on Grants) :
รัฐบาลกลางจะจัดสรร เงินอุดหนุนให้กับมลรัฐโดยมีเงื่อนไขให้แต่ละมลรัฐรักษาระดับการใช้จ่ายเงินที่
เป็นอยู่เดิมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่าง แต่การจัดสรรเงินโดยวิธีนี้จะ
ไม่เกิดประสิทธิภาพ และไม่สร้างความเสมอภาค เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของ
แบบแผนการใช้จ่าย เงินในอดีต ซึ่งไม่สัมพันธ์กับศักยภาพในการหารายได้หรือราคาปัจจัยการผลิตที่
แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการให้รางวัลเขตพื้นที่ที่มีระดับค่าใช้จ่ายต่า ขณะเดียวกันก็เป็นการ
ลงโทษเขตพื้นที่ที่มีระดับค่าใช้จ่ายสูง
3. การจั ดสรรเงิน อุดหนุนแบบรายหั ว (Equal per pupil or Flat Grants) : เป็น
การจัดสรรให้แต่ละมลรัฐในอัตราที่เท่ากัน เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายรายหัวขั้นต่าที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ
ออกกลางคัน และเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นต่าสาหรับทุกคนโดยโรงเรียนที่จัด
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การศึกษาอย่างมีคุณภาพเกินกว่านั้นจะไม่ได้รับการอุดหนุน เพิ่มเติมจากรัฐบาลกลาง จุดอ่อนของ
วิธีการจัดสรรโดยวิธีนี้คือ ไม่สามารถขจัดความไม่เท่าเทียมกันของผู้รับบริการที่มีศักยภาพในเรื่อง
รายได้ และความต้องการค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน
4. โปรแกรมการจัดสรรเงินอุดหนุนพื้นฐาน(The Foundation Plan) :แนวความคิดของ
การจั ดสรรเงินด้ วยวิ ธีนี้ คื อ ควรมีการจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ นขั้ นพื้นฐานส าหรั บการให้ บริการการศึ กษา
ขั้ น ต่ ากั บ ผู้ เรี ย นทุ กคน โดยไม่ ค านึ งถึ งความแตกต่ า งของลั ก ษณะที่ ตั้ งทางภู มิ ศาสตร์ ข องแต่ ล ะ
เขตการศึกษา โดยกาหนดจานวนเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริการการศึกษาขั้นต่า
ทั้งนี้แต่ละเขตพื้นที่จะมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการเก็บภาษีท้องถิ่นในอัตราเดียวกันทุกเขตตามราคาประเมิน
ทรัพย์ สินของแต่ละเขตพื้นที่และรายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมลรัฐเพื่อให้
แต่ละเขตพื้นที่มีรายได้รวมเท่ากับจานวนเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งรัฐบาล มลรัฐจะจัดสรรให้
แต่ละพื้นที่มากน้อยแตกต่างกันตามศักยภาพในการหารายได้ของแต่ละเขตพื้นที่ นอกจากนี้หากแต่ละ
เขตพื้นที่ต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงกว่าอัตราขั้นต่าที่กาหนด เขตพื้นที่ก็ยังมีอิสระที่จะเก็บภาษีได้ใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีมาตรฐานที่บังคับเก็บ ซึ่งทาให้ความเสียเปรียบระหว่างเขตพื้นที่ ยังคงปรากฏ
เช่นเดิม และถึงแม้ว่าแต่ละเขตพื้นที่จะใช้ความพยายามเหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถ จัดการศึกษาให้เท่า
เทียมกัน เพราะเขตพื้นที่ที่มีฐานะดีกว่าจะสามารถจัดการศึกษาได้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่าเมื่อเทียบกับเขต
พื้นที่ที่มีฐานะยากจน
5. การจั ดสรรเงินให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการเงิน (Capacity Equalizations) :
เป็ นความพยายามในการหาวิธีการจัดสรรเงินที่ดีกว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการ
ดังกล่าวมลรัฐจะกาหนดระดับประกันรายได้จากการเก็บภาษีต่อหน่วยสาหรับทุกเขตพื้นที่ไว้ (ตามราคา
ประเมินทรัพย์ สินของแต่ละเขตพื้นที่) และให้แต่ละเขตพื้นที่สามารถจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน
ตามศักยภาพในการหารายได้ของแต่ละเขตพื้นที่ แต่ไม่เกินอัตราการเก็บภาษีท้องถิ่นสูงสุดที่กาหนด โดย
เขตที่มีศักยภาพในการหารายได้ต่า มลรัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้จนกว่าจะเท่ากับระดับประกัน
รายได้จากการเก็บภาษี นอกจากนี้มลรัฐที่มีศักยภาพทางการเงินสูงยังสามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมได้อีก
ข้อดีของการจัดสรรเงินโดยวิธีดังกล่าวคือ
1) เขตพื้นที่ที่ยากจนสามารถใช้ค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราเดียวกันกับเขตพื้นที่
มาตรฐาน โดยไม่ต้องเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าความสามารถของเขตพื้นที่
2) แต่ละเขตพื้นที่มีอิสระในการเลือกอัตราภาษีที่จัดเก็บโดยอัตราภาษีที่จัดเก็บ
อาจจะสูงกว่าหรือต่ากว่าอัตราที่มลรัฐกาหนดก็ได้
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3) ไม่มีแรงจูงใจแอบแฝงในการรับความช่วยเหลือจากมลรัฐ โดยการเพิ่มภาษี
ของเขตพื้นที่ สาหรับจุดอ่อนของวิธีการนี้คือ ไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างมลรัฐ
เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ให้สูงกว่าอัตรามาตรฐาน
6. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาค (Power Equalisation) : โดยวิธีการนี้
หากเขตพื้นที่สามารถเพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บมาก ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือมากตามไปด้วย ซึ่งจะสร้าง
แรงจูงใจให้เขตพื้นที่เพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บ ทาให้สามารถแก้ปัญหาการชดเชยเงินอุดหนุนที่สูงกว่าหรือต่า
กว่าที่กาหนด ความแตกต่างของการจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาระหว่างประเทศสหรัฐ อเมริกา
และประเทศออสเตรเลีย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดสรรเงินจากรัฐบาลกลางไปยังเขตพื้นที่ (school
district) จากนั้นจึงจัดสรรไปสู่สถานศึกษา ขณะที่ประเทศออสเตรเลียจัดสรรเงินจากรัฐบาล กลางไปยังมล
รัฐจากนั้นจึงจัดสรรไปสู่สถานศึกษาโดยตรง โดยที่หน่วยของงานบริหารที่เป็นผู้จัดสรรเงินขั้นสุดท้ายจะ
เป็นตัวกาหนดที่สาคัญในการจัดสรรเงิน โดยคานึงถึงความเสมอภาคและประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นนี้
มิได้มีการกล่าวถึงในรายงานการศึกษานี้เหมือน กับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างมลรัฐกับรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณในลักษณะต่อหัวเท่ากันทุกคนในแต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงนัยสาคัญว่า งบประมาณที่เท่ากันจะตอบสนองความต้องการของเด็กในแต่ละระดับ
การพัฒนาอย่ างเท่าเทียมกัน ซึ่ง Sher ได้เสนอแนะว่าการจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาจะเกิด
ประโยชน์มากกว่า หากให้สถานศึกษา มีอานาจตัดสินใจในการใช้งบประมาณบนฐานของความต้องการใน
การพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน วิธีการจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างกันไปตามอายุหรือระดับชั้นจะไม่
สะท้อนความเสมอภาค

บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
3.1.2 เพื่อศึกษาจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
3.1.3 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้มีความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรม
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของ
การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและนาเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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3.3 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการออกแบบประชากร กลุ่ มตัวอย่าง ผู้ ให้ข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 ประชากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวน 183 แห่ง และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 แห่ง สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 28,831โรง และสถานศึก ษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา จานวน
2,362 โรง
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวน 125 แห่ง และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 33 แห่ง สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 327 โรง และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 327 โรง
ที่ได้ จ ากตารางสุ่ มตัว อย่างการวิจั ย Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Confidence Interval)
เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยผู้วิจัยยอมให้เกิดขอบเขตความคลาดเคลื่อน
(e) 0.05 ดังนี้
n=

N
1 + Ne2

เมื่อ N แทน จานวนประชากร
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 28,831 โรง
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2,362 โรง
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ โดยกาหนดร้อยละ 5
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
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- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 125 แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 327 โรง
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 327 โรง
กาหนดจ านวนกลุ่ มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตตรวจราชการระดับสานัก
นายกรัฐมนตรี 18 เขต และเขตส่วนกลาง รวมเป็น 19 เขต และเลือกจังหวัดที่มีจานวนโรงเรียนมาก
ที่สุดในเขตนั้น
ตารางที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างแบ่งตามเขตตรวจราชการระดับสานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต และ
เขตส่วนกลาง ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เขตตรวจราชการ
ระดับสานัก
นายกรัฐมนตรี
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13
เขต 14
เขต 15
เขต 16
เขต 17
เขต 18

ภาค

จังหวัด

จานวน
โรงเรียน

ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือตอนล่าง

ปทุมธานี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สงขลา
ชลบุรี
อุดรธานี
สกลนคร
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
เชียงใหม่
เชียงราย
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์

16
10
17
10
7
13
6
15
23
10
4
17
4
16
16
7
11
11
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ตารางที่ 3.2 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
เขต 6 สีดา, บัวลาย, บ้านเหลื่อม, แก้งสนามนาง, คง และบัวใหญ่
เขต 7 ประทาย, เมืองยาง, ชุมพวง, ลาทะเมนชัย, พิมาย และโนนแดง
2.6 บึงกาฬ
เขต 1 ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย เมืองบึงกาฬ, ศรีวิไล, พรเจริญ
, อเซกา, บึงโขงหลง, บุ่งคล้า, ปากคาด และโซ่พิสัย
2.7 บุรีรัมย์
เขต 1 เมืองบุรีรัมย์, ลาปลายมาศ, บ้านด่าน และชานิ
เขต 2 ประโคนชัย, บ้านกรวด, กระสัง, ห้วยราช และพลับพลาชัย
เขต 3 นางรอง, เฉลิมพระเกียรติ, โนนดินแดง, โนนสุวรรณ, ละหานทราย,
หนองกี่, ปะคา และหนองหงส์
เขต 4 บ้านใหม่ไชยพจน์, แคนดง, พุทไธสง, คูเมือง, สตึก และนาโพธิ์
2.8 มหาสารคาม
เขต 1 เมืองมหาสารคาม, กันทรวิชัย, บรบือ และแกดา
เขต 2 วาปีปทุม, นาเชือก, พยัคฆภูมิพิสัย, นาดูน และยางสีสุราช
เขต 3 โกสุมพิสัย, เชียงยืน, กุดรัง และ ชื่นชม
2.9 มุกดาหาร
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เป็นเขตพื้นที่การศึกษา
2.10 ยโสธร
เขต 1 เมืองยโสธร, มหาชนะชัย, คาเขื่อนแก้ว และค้อวัง
เขต 2 ป่าติ้ว, ทรายมูล, ไทยเจริญ, เลิงนกทา และกุดชุม
2.11 ร้อยเอ็ด
เขต 1 เมืองร้อยเอ็ด, ศรีสมเด็จ, จังหาร, ธวัชบุรี, เชียงขวัญ, ทุ่งเขาหลวง และ
จตุรพักตรพิมาน
เขต 2 อาจสามารถ, โพนทราย, เมืองสรวง, สุวรรณภูมิ, พนมไพร, เกษตรวิสัย,
หนองฮี และปทุมรัตต์
เขต 3 เสลภูมิ, โพนทอง, หนองพอก, เมยวดี และโพธิ์ชัย
2.12 เลย
เขต 1 เมืองเลย, นาด้วง, ภูเรือ, ท่าลี่, นาแห้ว, ปากชม และด่านซ้าย
เขต 2 เอราวัณ, หนองหิน, ผาขาว, ภูหลวง, ภูกระดึง และวังสะพุง
2.13 ศรีสะเกษ
เขต 1 เมืองศรีสะเกษ, ยางชุมน้อย, กันทรารมย์, พยุห์, วังหิน, น้าเกลี้ยง และ
โนนคูณ
เขต 2 ห้วยทับทัน, ศิลาลาด, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, อุทุมพรพิสัย, บึงบูรพ์
และราษีไศล
เขต 3 ขุขันธ์, ภูสิงห์, ปรางค์กู่ และไพรบึง
เขต 4 กันทรลักษ์, ขุนหาญ, เบญจลักษ์ และศรีรัตนะ
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
2.14 สกลนคร
เขต 1 เมืองสกลนคร, เต่างอย, โคกศรีสุพรรณ, โพนนาแก้ว, ภูพาน และกุสุมาลย์
เขต 2 พังโคน, ส่องดาว, สว่างแดนดิน, พรรณนานิคม, กุดบาก, วาริชภู มิ และ
นิคมน้าอูน
เขต 3 อากาศอานวย, คาตากล้า, วานรนิวาส, เจริญศิลป์ และบ้านม่วง
2.15 สุรินทร์
เขต 1 เมืองสุรินทร์, จอมพระ, ลาดวน, ศีขรภูมิ, เขวาสินรินทร์ และสาโรงทาบ
เขต 2 สนม, รัตนบุรี, โนนนารายณ์, ชุมพลบุรี และท่าตูม
เขต 3 ศรีณรงค์, พนมดงรัก, บัวเชด, กาบเชิง, สังขะ และปราสาท
2.16 หนองคาย
เขต 1 เมืองหนองคาย, ศรีเชียงใหม่, โพธิ์ตาก, สระใคร, สังคม และท่าบ่อ
เขต 2 โพนพิสัย, เฝ้าไร่ และรัตนวาปี
2.17 หนองบัวลาภู
เขต 1 เมืองหนองบัวลาภู, ศรีบุญเรือง และโนนสัง
เขต 2 สุวรรณคูหา, นากลาง และนาวัง
2.18 อานาจเจริญ
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
2.19 อุดรธานี
เขต 1 เมืองอุดรธานี, เพ็ญ, สร้างคอม และหนองวัวซอ
เขต 2 กุมภวาปี, โนนสะอาด, หนองแสง, ศรีธาตุ, วังสามหมอ และประจักษ์ศิลปา
คม
เขต 3 พิบูลย์รักษ์, กู่แก้ว, ทุ่งฝน, ไชยวาน, บ้านดุง และหนองหาน
เขต 4 น้าโสม, บ้านผือ, นายูง และกุดจับ
2.20 อุบลราชธานี
เขต 1 เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก, เขื่องใน, ดอนมดแดง และม่วงสามสิบ
เขต 2 ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, นาตาล, กุดข้าวปุ้น และเขมราฐ
เขต 3 ศรีเมืองใหม่, ตาลสุม, สิรินธร, พิบูลมังสาหาร และโขงเจียม
เขต 4 สาโรง, วารินชาราบ, นาเยีย และสว่างวีระวงศ์
เขต 5 เดชอุดม, นาจะหลวย, น้ายืน, น้าขุ่น, บุณฑริก และทุ่งศรีอุดม
3. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันตก
3.1 กาญจนบุรี
เขต 1 เมืองกาญจนบุรี, ด่านมะขามเตี้ย และท่าม่วง
เขต 2 ห้วยกระเจา, พนมทวน และท่ามะกา
เขต 3 สังขละบุรี, ศรีสวัสดิ์, ไทรโยค และทองผาภูมิ
เขต 4 บ่อพลอย, เลาขวัญ และหนองปรือ
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
3. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันตก (ต่อ)
3.2 ตาก
เขต 1 เมืองตาก, บ้านตาก, สามเงา และวังเจ้า
เขต 2 แม่ระมาด, ท่าสองยาง, อุ้มผาง, พบพระ และแม่สอด
3.3 ประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 เมืองประจวบคีรีขันธ์, บางสะพาน, บางสะพานน้อย และทับสะแก
เขต 2 หัวหิน, กุยบุรี, สามร้อยยอด และปราณบุรี
3.4 เพชรบุรี
เขต 1 เมืองเพชรบุรี, บ้านแหลม, เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง
เขต 2 ชะอา, ท่ายาง, บ้านลาด และแก่งกระจาน
3.5 ราชบุรี
เขต 1 เมืองราชบุรี, ปากท่อ, วัดเพลง, จอมบึง, สวนผึ้ง และบ้านคา
เขต 2 บ้านโป่ง, บางแพ, โพธาราม และดาเนินสะดวก
4. เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออก
4.1 จันทบุรี
เขต 1 เมืองจันทบุรี, ท่าใหม่, แก่งหางแมว และนายายอาม
เขต 2 เขาคิชฌกูฏ, แหลมสิงห์, สอยดาว, ขลุง, มะขาม และโป่งน้าร้อน
4.2 ฉะเชิงเทรา
เขต 1 เมืองฉะเชิงเทรา, บางปะกง, บ้านโพธิ์ และบางน้าเปรี้ยว
เขต 2 บางคล้า, พนมสารคาม, ราชสาส์น, แปลงยาว, คลองเขื่อน, ท่าตะเกียบ
และสนามชัยเขต
4.3 ชลบุรี
เขต 1 เมืองชลบุรี, หนองใหญ่ และบ้านบึง
เขต 2 บ่อทอง, เกาะจันทร์, พนัสนิคม และพานทอง
เขต 3 ศรีราชา, เกาะสีชัง, บางละมุง และสัตหีบ
4.4 ตราด
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 ปราจีนบุรี
เขต 1 เมืองปราจีนบุรี, บ้านสร้าง, ศรีมโหสถ, ประจันตคาม และศรีมหาโพธิ
เขต 2 กบินทร์บุรี และนาดี
4.6 ระยอง
เขต 1 เมืองระยอง, ปลวกแดง, นิคมพัฒนา, บ้านค่าย และบ้านฉาง
เขต 2 แกลง, วังจันทร์ และเขาชะเมา
4.7 สระแก้ว
เขต 1 เมืองสระแก้ว, วังสมบูรณ์, วังน้าเย็น, คลองหาด และเขาฉกรรจ์
เขต 2 ตาพระยา, วัฒนานคร, โคกสูง และอรัญประเทศ
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
5. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง
5.1 กรุงเทพมหานคร
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 กาแพงเพชร
เขต 1 เมืองกาแพงเพชร, ไทรงาม, ลานกระบือ, โกสัมพี นคร และพราน
กระต่าย
เขต 2 บึงสามัคคี, ปางศิลาทอง, ทรายทองวัฒนา, คลองขลุง, คลองลาน
และขาณุวรลักษบุรี
5.3 ชัยนาท
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 นครนายก
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 นครปฐม
เขต 1 เมืองนครปฐม, กาแพงแสน และดอนตูม
เขต 2 พุทธมณฑล, สามพราน, บางเลน และนครชัยศรี
5.6 นครสวรรค์
เขต 1 เมืองนครสวรรค์, เก้าเลี้ยว, โกรกพระ, ชุมแสง และพยุหะคีรี
เขต 2 แม่เปิน, บรรพตพิสัย, ลาดยาว, แม่วงก์ และชุมตาบง
เขต 3 ตากฟ้า, ตาคลี, หนองบัว, ไพศาลี และท่าตะโก
5.7 นนทบุรี
เขต 1 เมืองนนทบุรี และบางกรวย
เขต 2 บางใหญ่, บางบัวทอง, ไทรน้อย และปากเกร็ด
5.8 ปทุมธานี
เขต 1 เมืองปทุมธานี, ลาดหลุมแก้ว, สามโคก และคลองหลวง
เขต 2 ลาลูกกา, ธัญบุรี และหนองเสือ
5.9 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา, บางปะหัน, บ้านแพรก, มหาราช, อุทัย, วังน้อย,
ภาชี, นครหลวง และท่าเรือ
เขต 2 ผักไห่, บางบาล, ลาดบัวหลวง, บางไทร, เสนา ,บางซ้าย และบางปะ
อิน
5.10 พิจิตร
เขต 1 เมืองพิจิตร, วังทรายพูน, สากเหล็ก, วชิรบารมี, สามง่าม และโพธิ์
ประทับช้าง
เขต 2 โพทะเล, ทับคล้อ, บึงนาราง, ดงเจริญ, ตะพานหิน และบางมูลนาก
5.11 พิษณุโลก
เขต 1 เมืองพิษณุโลก และบางระกา
เขต 2 บางกระทุ่ม, วังทอง และเนินมะปราง
เขต 3 ชาติตระการ, พรหมพิราม, อวัดโบสถ์ และนครไทย
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
5. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง (ต่อ)
5.12 เพชรบูรณ์
เขต 1 เมืองเพชรบูรณ์, ชนแดน และวังโป่ง
เขต 2 หล่มสัก, เขาค้อ, น้าหนาว และหล่มเก่า
เขต 3 หนองไผ่, บึงสามพัน, ศรีเทพ และวิเชียรบุรี
5.13 ลพบุรี
เขต 1 เมืองลพบุรี, โคกสาโรง, ท่าวุ้ง และบ้านหมี่
เขต 2 โคกเจริญ, ลาสนธิ, หนองม่วง, สระโบสถ์, ท่าหลวง, พัฒนานิคม และ
ชัยบาดาล
5.14 สมุทรปราการ
เขต 1 เมืองสมุทรปราการ, พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์
เขต 2 บางเสาธง, บางบ่อ และบางพลี
5.15 สมุทรสงคราม
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.16 สมุทรสาคร
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.17 สระบุรี
เขต 1 เมืองสระบุรี, หนองแซง, เสาไห้, พระพุทธบาท, หนองโดน, บ้านหมอ,
เฉลิมพระเกียรติ และดอนพุด
เขต 2 วิหารแดง, หนองแค, มวกเหล็ก, วังม่วง และแก่งคอย
5.18 สิงห์บุรี
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.19 สุโขทัย
เขต 1 เมืองสุโขทัย, บ้านด่านลานหอย, คีรีมาศ และกงไกรลาศ
เขต 2 สวรรคโลก, ทุ่งเสลี่ยม, ศรีสัชนาลัย, ศรีสาโรง และศรีนคร
5.20 สุพรรณบุรี
เขต 1 เมืองสุพรรณบุรี, ศรีประจันต์ และบางปลาม้า
เขต 2 สองพี่น้อง, อู่ทอง และดอนเจดีย์
เขต 3 ด่านช้าง, สามชุก, เดิมบางนางบวช และหนองหญ้าไซ
5.21 อ่างทอง
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
5.22 อุทัยธานี
เขต 1 เมืองอุทัยธานี, สว่างอารมณ์, ทัพทัน และหนองขาหย่าง
เขต 2 หนองฉาง, บ้านไร่, ลานสัก และห้วยคต
6. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้
6.1 กระบี่
ใช้เขตพื้นทีก่ ารศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 ชุมพร
เขต 1 เมืองชุมพร, ท่าแซะ และปะทิว
เขต 2 ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม, พะโต๊ะ และสวี
6.3 ตรัง
เขต 1 เมืองตรัง, นาโยง, ย่านตาขาว, ปะเหลียน และหาดสาราญ
เขต 2 รัษฎา, ห้วยยอด, สิเกา, กันตัง และวังวิเศษ
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
6. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ (ต่อ)
6.4 นครศรีธรรมราช
เขต 1 เมืองนครศรีธรรมราช, พระพรหม, เฉลิมพระเกียรติ และลานสกา
เขต 2 บางขัน, ถ้าพรรณรา, ทุ่ งใหญ่, นาบอน, ทุ่งสง, ฉวาง, พิปูน และ
ช้างกลาง
เขต 3 จุฬาภรณ์, หัวไทร, ร่อนพิบูลย์, ปากพนัง, เชียรใหญ่ และชะอวด
เขต 4 สิชล, ท่าศาลา, นบพิตา, พรหมคีรี และขนอม
6.5 นราธิวาส
เขต 1 เมืองนราธิวาส, เรือเสาะ, บาเจาะ, ยี่งอ และศรีสาคร
เขต 2 ตากใบ, แว้ง, สุคิริน, สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี
เขต 3 เจาะไอร้อง, จะแนะ และระแงะ
6.6 ปัตตานี
เขต 1 เมืองปัตตานี, ปะนาเระ, หนองจิก และยะหริ่ง
เขต 2 ยะรัง, แม่ลาน, มายอ และโคกโพธิ์
เขต 3 ไม้แก่น, กะพ้อ, ทุ่งยางแดง และสายบุรี
6.7 พังงา
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
6.8 พัทลุง
เขต 1 เมืองพัทลุง, ควนขนุน, ศรีบรรพต, ป่าพะยอม และศรีนครินทร์
เขต 2 ตะโหมด, ป่าบอน, ปากพะยูน, กงหรา, ขาชัยสน และบางแก้ว
6.9 ภูเก็ต
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
6.10 ยะลา
เขต 1 เมืองยะลา, กรงปินัง และรามัน
เขต 2 กาบัง, บันนังสตา และยะหา
เขต 3 ธารโต และเบตง
6.11 ระนอง
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
6.12 สงขลา
เขต 1 เมืองสงขลา, กระแสสินธุ์, ระโนด, สิงหนคร, นาหม่อม และอาเภอ
สทิงพระ
เขต 2 หาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, บางกล่า, รัตภูมิ และควนเนียง
เขต 3 นาทวี, สะเดา, เทพา, จะนะ และสะบ้าย้อย
6.13 สตูล
ใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
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ตารางราง 3.2 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายชื่อจังหวัด
เขต
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา (อาเภอ)
6. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ (ต่อ)
6.14 สุราษฎร์ธานี
เขต 1 เมืองสุราษฎร์ธานี, เกาะพะงัน, เกาะสมุย, กาญจนดิษฐ์ และดอน
สัก
เขต 2 ท่าฉาง, ท่าชนะ, วิภาวดี, พุนพิน, พนม, คีรีรัฐนิคม, ไชยา และบ้าน
ตาขุน
เขต 3 บ้านนาสาร, บ้านนาเดิม, เคียนซา, เวียงสระ, พระแสง และชัยบุรี

ตารางที่ 3.3 การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามเขตของกระทรวงศึกษาธิการ จาแนกตาม
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่
1.

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา (จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุน
เทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม, เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอ
แหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง
ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวน
หลวง
2. นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
3. ปทุมธานี และสระบุรี
4. สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง
5. ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
6. ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
7. ราชบุรี และกาญจนบุรี
8. สุพรรณบุรี และนครปฐม
9. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
10. สุราษฎร์ธานี และชุมพร
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา (จังหวัด)
นครศรีธรรมราช และพัทลุง
ตรัง และกระบี่
พังงา ภูเก็ต และระนอง
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
สงขลา และสตูล
จันทบุรี และตราด
ชลบุรี และระยอง
เลย และหนองบัวลาภู
อุดรธานี
หนองคาย และบึงกาฬ
นครพนม และมุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ และยโสธร
อุบลราชธานี และอานาจเจริญ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
ลาปาง และลาพูน
เชียงราย และพะเยา
แพร่ และน่าน
สุโขทัย และตาก
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา (จังหวัด)

39. เพชรบูรณ์
40. กาแพงเพชร และพิจิตร
41. นครสวรรค์ และอุทัยธานี

3.3.3 ผู้ให้ข้อมูล
สาหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสาคัญและตรงประเด็นตาม
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้ งนี้ ผู้วิจั ยได้ใช้วิธีคัดเลื อกกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญโดยการพิจารณาและตัดสิ นใจเองว่า
ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เรียกว่า เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้
ความน่ าจะเป็ น แบบเฉพาะเจาะจง (Probability Sampling) และใช้ วิ ธี การจั ดประชุ มสนทนากลุ่ ม
(Focus Group ) ที่เป็นเทคนิคสาหรับสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่ได้รับคัดเลือกไว้ในการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก โดยการฟังและเรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าประชุม ซึ่งเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึงเป็นวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและดาเนินการมีปฏิสัมพันธ์ โดยการเผชิญหน้ากันให้เกิดพลวัตของกลุ่ม
ไปกระตุ้นความคิดเห็ นของตนเองและความคิดเห็ นของผู้ อื่นออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะ
ดาเนินการ ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และมีแง่มุมต่างๆ ของความคิดและประสบการณ์ของ
คนในกลุ่ม (Morgan, 1988) ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 10 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
3.3.3.1 กลุ่มผู้บริหารส่วนงานสานักนโยบายและแผนงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 4 คน ประกอบด้วย
3.3.3.1.1 ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
3.3.3.1.2 รองผู้อานวยการสานักคลังและสินทรัพย์
3.3.3.1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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3.3.3.1.4 นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ สานักการคลังและสินทรัพย์
3.3.3.2 กลุ่มผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน 2 คน
ประกอบด้วย
3.3.3.2.1 ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (สพป. กทม.)
3.3.3.2.2 รองผู้อานวยการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (สพป. กทม.)
3.3.3.3 กลุ่มผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 2 คน
ประกอบด้วย
3.3.3.3.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. 1)
3.3.3.3.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ (สพม. 1)
3.3.3.4 กลุ่ มผู้ บริ หารสถานศึ กษาในสั งกั ดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 2 คน ประกอบด้วย
3.3.3.4.1 ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3.3.3.4.2 ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา
3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.4.1 แบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบแนวคิดการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1) ก าหนดประเด็ นหลั กในการสร้ างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิ ดในการวิจั ย และ 2) จัดท าร่ าง
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งแบบสอบถาม มี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและสานักงาน มีลักษณะเป็นรายการ
(Checklist) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึ งประสงค์ ของการจั ดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) จานวน 48 ข้อ
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ตอนที่ 3 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการจั ด สรรงบประมาณ
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมของโรงเรียนกลุ่มสาระ (ตอบโดยผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น)
จานวน 18 ข้อ
3.3.4.2 แบบสัมภาษณ์ โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์ เป็นชนิดปลายเปิดที่ผู้วิจัย
ได้กาหนดเค้าโครงแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูล
ตามที่ผู้วิจัยต้องการจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 10 คน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ มี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด สรรงบประมาณการศึ ก ษา
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกของการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ ด้านสภาพสังคม
และด้านสภาพเศรษฐกิจ จานวน 3 ข้อ
3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.5.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาและความตรงของข้อคาถามตามวัตถุประสงค์ โดยนาเสนอข้อคาถามต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มและผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
(Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence)
ตามวิธีของโรวิเนลลี่ (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2552) แล้ว
คัดเลือกข้อที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ โดยใช้ค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 ซึ่ง
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง เห็นด้วยที่จะให้นาข้อคาถามนี้มาใช้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจที่จะให้นาข้อคาถามนี้มาใช้
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยที่จะให้นาข้อคาถามนี้มาใช้
3.3.5.2 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้กาหนดไว้ครั้ง ได้แก่ ผู้บริหารส่วนงานสานักนโยบายและแผนงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

93

3.3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.3.6.1 ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลั ย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย และ
นาส่งให้ผู้บริหารสานักการคลังและสินทรัพย์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.6.2 นาหนังสื อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนบไปพร้อมกับแบบสอบถามและใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์พร้อมสอดซอง
เปล่าระบุชื่อที่อยู่ของผู้วิจัยและติดแสตมป์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนมายังผู้วิจัย และแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการติดต่อไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อแจ้งประสงค์ขอเข้าสัมภาษณ์และ
นัดหมายการเข้าเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและสานักงาน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.3.7.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.4 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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3.4.1 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI)
จากสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคานวณเพื่อหาค่าความต้องการจาเป็น PN
แบบปรับปรุง I ซึ่งสูตรคานวณวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI) หรือ PNI Modified (Priority Needs
Index: PNI) เป็นดังนี้
เมื่อ PNI Modified
I
D

PNI Modified = (I-D) / D
= ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
= ระดับสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
= ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน

3.4.2 วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) – จุดอ่อน (Weakness)
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลแบบสอบภามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์หายุทธศาสตร์เชิงรุก
(SO Strategy) ด้วยตาราง SWOT Matrix
3.4.3 วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) – ภาวะคุกคาม (Threat)
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลแบบสอบภามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์หายุทธศาสตร์เชิง
ป้องกัน (ST Strategy) ด้วยตาราง SWOT Matrix
3.4.4 วิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) - โอกาส (Opportunity)
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลแบบสอบภามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์หายุทธศาสตร์เชิงแก้ไข
(WO Strategy) ด้วยตาราง SWOT Matrix
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3.4.5 วิเคราะห์ จุดอ่อน (Weaknesses) - ภาวะคุกคาม (Threat)
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรมจากข้อมูลแบบสอบภามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์หายุทธศาสตร์เชิงรับ
(WO Strategy) ด้วยตาราง SWOT Matrix
3.5 ขั้นตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม
ผู้วิจัยนา ผลวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส – ภาวะคุกคามของสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ นามาสังเคราะห์และยกร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยวิธี SWOT MATRIX รายละเอียดดังนี้
3.5.1 วิเคราะห์ SWOT MATRIX ของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อวิเคราะห์หายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ในรูปแบบตาราง SWOT MATRIX (SW), (ST), (WO), (WT)
3.5.2 พัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยจับคู่สภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
- จุดแข็ง – โอกาส (SO)
- จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
- จุดอ่อน – โอกาส (WO)
- จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
3.5.3 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
3.6 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3.6.1 ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้ วย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ที่ มี ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและผู้เกี่ยวข้อง
โดยผู้ วิ จั ยเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้ วิ ธี การจั ดประชุ มสนทนากลุ่ ม (Focus
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Group Research Research) ที่เป็นเทคนิคสาหรับสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่ได้รับคัดเลือกไว้ในการสนทนา
กลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการฟังและเรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าประชุม ซึ่งเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึง
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและดาเนินการมีปฏิสัมพันธ์ โดยการเผชิญหน้ากันให้เกิด
พลวัตของกลุ่มไปกระตุ้นความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผู้ อื่นออกมาอย่างเปิดเผยและ
จริงใจในขณะดาเนินการ ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง ลุ่มลึกและมีแง่มุมต่างๆ ของความคิด
และประสบการณ์ของคนในกลุ่ม (Morgan, 1988) ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารส่วนงานสานักนโยบาย
และแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 คน กลุ่มผู้บริหารสานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา (สพป.) จ านวน 2 คน กลุ่ มผู้ บริ ห ารส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 2 คน และ กลุ่ มผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 2 คน อีกทั้ง ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Research Research) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างเสรี พร้อมทั้งชี้แจงข้อเสนอแนะต่างๆ ในเชิงลึกอย่างละเอียด ดังจะแสดงในบทที่ 4
3.7 ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
ผู้ วิจั ย น าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมที่ผ่านวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Research ) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงและนาเสนอ ดังจะแสดงในบทที่ 4

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม เพื่อวิเคราะห์วิธี การดาเนินการที่มี
ความเสมอภาคของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางในการนาไปสู่ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และเพิ่มวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สนใจศึกษา ประชากรที่ใช้สาหรับการวิจัยประกอบด้วย
ผู้บริหารส่วนงานสานักนโยบายและแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สาหรับ
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จาแนกเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ มีจานวน 327 คน และรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีจานวน 10 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์จากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม วิธีการเกบบรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบแล้วนามาบันทึกลงรหัส
ตามที่ได้ตั้งค่าทางสถิติไว้และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเรบจรูปทางสถิติ (SPSS for Windows)
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติการหาแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคงานวิจัย
ภาคสนามด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผ่ า นการจั ด ประชุ มกลุ่ ม (Focus Group Research) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงและนาเสนอจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็น (PNI Modified) และการวิเคราะห์จุดแขบง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT
Analysis) และตีความโดยนากรอบทฤษฎีเข้ามาอธิบาย คือ ใช้เหตุผลมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับแนวคิด
ทฤษฎีควบคู่กับบริ บท รวมทั้งมีการจาแนกข้อมูลเพื่อสะดวกในการนาเสนอทั้งรูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้จาแนกข้อมูลผลการวิเคราะห์มีดังนี้
4.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.2 ขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.3 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
𝑥
S.D.
n
f
PNI Modified
I
D

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
ระดับสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
ระดับความเป็นจริงที่ตรงกับสภาพปัจจุบัน

4.1.2 ขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การแสดงจ านวนตอบกลั บ ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 การประเมินความต้องการจาเป็นในการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
สูตรคานวณวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI) หรือ PNI Modified (Priority Needs Index: PNI)
ส่วนที่ 3 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจาเป็นในการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และสูตรคานวณวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ส่วนที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมของสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3 การประเมินตัวชี้วัดความสาเรบจระบบการจัดสรรงบประมาณ สาหรับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานใน 4 มิติ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม และความ
เพียงพอใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ต้นทุนและความโปร่งใส
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พึงประสงค์
4.1.3 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ส่ ว นที่ 1 การแสดงจ านวนตอบกลั บ ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
1. การแสดงจานวนแบบสอบถามเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ดาเนินการจัดส่งและที่ได้รับกลับคืนจาก
ผู้ให้ข้อมูล ตามตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนแบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ให้ข้อมูลและได้รับกลับคืนจากผู้ให้ข้อมูล
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เขตตรวจราชการ
ระดับสานักนายกรัฐมนตรี
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13
เขต 14
เขต 15
เขต 16
เขต 17
เขต 18
เขตส่วนกลาง
รวม

จานวนแบบสอบถาม
ส่ง
ได้รับคืน ที่ได้รับคืน (%)
16
14
87.50
10
7
70.00
17
14
82.35
10
8
80.00
7
6
85.71
13
10
76.92
6
4
66.67
15
13
86.67
23
19
82.61
10
6
60.00
4
3
75.00
17
14
82.35
4
3
75.00
16
12
75.00
16
13
81.25
7
5
71.43
11
9
81.82
11
9
81.82
114
108
94.74
327
277
84.71

จากตารางที่ 4.1 จานวนแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดส่งให้ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
จานวน 327 ชุด ได้รับ กลั บคืนจากผู้ ให้ข้อมูลจานวน 277 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของจานวน
แบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
2. การจ าแนกสถานภาพของผู้ ให้ข้อมูล ตอบแบบสอบถามเรื่องยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 การจาแนกสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
277
100.00
1. เพศชาย
134
48.40
2. เพศหญิง
143
51.60
2. อายุ
277
100.00
1. ต่ากว่า 45 ปี
41
14.80
2. 45 – 50 ปี
46
16.60
3. 51 – 55 ปี
156
56.30
4. 56 – 60 ปี
34
12.30
3. วุฒิการศึกษา
277
100.00
1. ปริญญาตรี
47
17.00
2. ปริญญาโท
204
73.60
3. ปริญญาเอก
26
9.40
4. ตาแหน่งปัจจุบัน
277
100.00
1. ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ด้ า นงบประมาณในส านั ก งาน
24
8.70
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้ อานวยการกลุ่ มด้า นงบประมาณของส านักงานเขต
19
6.90
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. ผู้ อานวยการกลุ่ มด้า นงบประมาณของส านักงานเขต
91
32.90
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. ผู้ บริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
143
51.60
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
277
100.00
1. 1 – 10 ปี
63
22.70
2. 11 – 20 ปี
48
17.30
3. 21 – 30 ปี
148
53.40
4. มากกว่า 30 ปี
18
6.50
6. ลักษณะที่ตั้งของสถานที่ทาการ
277
100.00
1. ในเมือง
106
38.30
2. นอกเมือง
120
43.30
3. ทุรกันดาร
29
10.50
4. เขตพื้นที่พิเศษ
22
7.90
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพเป็นเพศหญิง จานวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.60 เป็นเพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.40 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 55 ปี
จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมามีอายุ 45 – 50 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60
มีอายุต่ากว่า 45 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 และมีอายุ 56 - 60 ปี จานวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.30 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 รองลงมาเป็น
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จานวน
26 คน ร้ อ ยละ 9.40 ส่ ว นใหญ่ มี ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมามีตาแหน่งปัจจุบันเป็น
ผู้อานวยการกลุ่มด้านงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.90 มีตาแหน่งปั จจุ บันเป็นผู้อานวยการกลุ่มด้านงบประมาณในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ และ มีตาแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อานวยการกลุ่มด้าน
งบประมาณในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 21 – 30 ปี จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 รองลงมา
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 1 – 10 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง 11 – 20 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งมากกว่า 30 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส่วนใหญ่ลักษณะที่ตั้งของสถานที่ทาการ
นอกเมือง จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมามีลักษณะที่ตั้งของสถานที่ทาการในเมือง
จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ลักษณะที่ตั้งของสถานที่ทาการทุรกันดาร จานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 และลักษณะที่ตั้งของสถานที่ทาการเป็นเขตพื้นที่พิเศษจานวน 22 คน คิดเป็นร้ อยละ
7.90
ส่วนที่ 2 การประเมินความต้องการจาเป็นในการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรมของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจาเป็นในการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และการจัดการงบประมาณภายใน
สถานศึ กษาเฉพาะผู้ บ ริ ห าร โดยวิธี ค านวณค่ าดั ช นี ค วามต้อ งการจ าเป็ นแบบปรับ ปรุง (Priority
Needs Index modified : PNI modified) ในการจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสภาพแวดล้อม
ภายใน สภาพแวดล้ อมภายนอก และการจัดการงบประมาณภายในสถานศึกษาเฉพาะผู้ บริห าร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.13 ดังนี้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
ในการศึ กษาเรื่ องยุ ทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ส าหรั บ
การจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป็ นการศึ กษาสภาพปั จจุ บั น และสภาพที่ พึ งประสงค์ ของการจั ดสรร
งบประมาณการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานตามแนวคิ ดความเสมอภาคและความเป็ นธรรม เพื่ อวิ เคราะห์ วิ ธี
การดาเนินการที่มีความเสมอภาคของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางในการนาไปสู่ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับในบทที่ 5
ผู้วิจัยจึงได้สรุปผลการวิจัยที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
5.1.1.1 ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
สภาพแวดล้อมภายใน ตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อลาดับตามดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
พบว่า ประเด็นที่ควรพัฒนายุ ทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มีล าดับความ
ต้องการจาเป็น ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ผลสรุปการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพแวดล้อมภายใน
ตามลาดับดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
1. งบดาเนินงาน
(PNI = 0.250)
1) จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียน
ในอั ต ราแตกต่ า งกั น ตามความ
ทุ ร กั น ดารของท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ย น
(PNI= 0.308)

ลาดับดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
2. งบลงทุน
3. งบบุคลากร
(PNI = 0.255)
(PNI = 0.251)
1) จั ด สรรงบประมาณค่ า ที่ ดิ น 1 ) จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
และสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สานักงาน เงิ น เดื อน ค่ าจ้ าง และ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และบุ คลากรทางการศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษาและโรงเรี ย น ใน ที่มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และ
อั ต ราแตกต่ า งกั น ตามความ คุณวุฒิทางการศึกษาเท่ากัน
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียน ในอั ต ราแตกต่ า งกั น ตาม
(PNI= 0.273)
ความทุ ร กั น ดารของท าเล
ที่ตั้งโรงเรียน (PNI= 0.272)

2) จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน
ในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความ
ทุ ร กั น ดารของท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ย น
(PNI= 0.259)

2) จั ด สรรงบประมาณค่ า ที่ ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาและโรงเรี ย น ใน
อั ต ราเท่ า กั น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ความทุ ร กั น ดารของท าเลที่ ตั้ ง
(PNI= 0.261)
3) จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์
ใ ห้ แ ก่ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา และโรงเรี ย น ใน
อั ต ราแตกต่ า งกั น ตามความ
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียน
(PNI= 0.250)

2) จั ด สร ร งบ ปร ะ มา ณ
เงิ น เดื อน ค่ าจ้ าง และ
ค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา
เท่ ากั นตามอั ตราเงิ น เดื อ น
ของแต่ ล ะต าแหน่ ง วิ ท ย
ฐานะ และคุ ณ วุ ฒิ ทางการ
ศึกษา โดยไม่ ค านึ งถึ งความ
ทุ ร กั น ดารของท าเลที่ ตั้ ง
โรงเรียน (PNI= 0.232)

4. งบเงินอุดหนุน
(PNI = 0.284)
1) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ร า ย บุ ค ค ล แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึ ก ษาในอั ตราเท่ ากั นโดย
ไม่คานึงถึงความทุรกันดารของ
ท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ยนและขนาด
โรงเรียน (PNI= 0.282)

2) จั ด ส ร ร เ งิ น อุ ด ห นุ น 4
รายการ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ เรี ย น
อุปกรณ์การเรี ยน เครื่อ งแบบ
นักเรียน และ กิจกรรมพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นแต่ ล ะระดั บ
การศึกษาในอัตราแตกต่างกัน
ตามความทุรกันดารของทาเล
ที่ตั้งโรงเรียน (PNI= 0.264)
3) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ร า ย บุ ค ค ล แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษาในอัตราเท่ากัน โดย
ไม่คานึงถึงความทุรกันดารของ
ทาเลที่ตั้ งโรงเรียน และขนาด
โรงเรียน (PNI= 0.250)
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จากตารางที่ 5.1 อธิบายสรุปได้ดังต่อไปนี้
5.1.1.1.1 งบดาเนินงาน (PNI = 0.284) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์
การจั ดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์ หรื อควรจะเป็น คือ 1) จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
ค่ าใช้ สอย ค่ าสาธารณู ปโภค ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ในอัตราแตกต่างกัน ตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา
(PNI = 0.308) และ 2) จั ดสรรงบประมาณค่ าตอบแทน ค่ าวั สดุ ค่ าใช้สอย ค่ าสาธารณู ปโภค ให้ แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใน
อัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.259)
5.1.1.1.1.2 งบลงทุน (PNI = 0.255) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์หรือควรจะเป็น คือ 1) จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาและ
สถานศึกษา (PNI = 2.273) 2) จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดยไม่
คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้ง (PNI = 0.261) และ 3) จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ให้แ ก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใน
อัตราแตกต่างกัน ตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.250)
5.1.1.1.1.3 งบบุคลากร (PNI = 0.251) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์หรือควรจะเป็น คือ 1) จัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิทางการ
ศึกษาเท่ากัน ในอัตราแตกต่างกันตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.272) และ
2) จัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เท่ากันตามอัตราเงินเดือนของแต่ละตาแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไม่คานึงถึงความ
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.232)
5.1.1.1.1.4 งบเงิ น อุ ด หนุ น (PNI = 0.250) โดยประเด็ น ส าคั ญ ที่ ค วรพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์ หรือควรจะเป็น คือ 1) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
รายบุคคลแต่ละระดับการศึกษาในอัตราเท่ากันโดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา
และขนาดสถานศึกษา (PNI = 0.282) 2) จัดสรรเงินอุดหนุน 4 รายการ ได้แก่ หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาในอัตราแตกต่างกัน
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ตามความทุ รกั นดารของท าเลที่ ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.264) และ 3) จั ดสรรเงิ นอุ ดหนุนนักเรี ยน
รายบุคคลแต่ละระดับการศึกษาในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา
และขนาดสถานศึกษา (PNI = 0.250)
5.1.1.2 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อลาดับตามดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
พบว่า ประเด็นที่ควรพัฒนายุ ทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มีล าดับความ
ต้องการจาเป็น ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลสรุปการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตามลาดับดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
1. งบบุคลากร
(PNI = 0.219)
1) การเมืองและนโยบายของรั ฐ
เอื้ อ ต่ อ การจั ด สรรงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา เท่ ากั น ในอั ตรา
แตกต่ างกั นตามความทุรกั นดาร
ของท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ยน (PNI=
0.234)
2) ภาวะเศรษฐกิ จ เอื้ อ ต่ อ การ
จั ด สรรงบประมาณเงิ น เดื อ น
ค่ า จ้ า ง และค่ า ตอบแทน ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เท่ากันตามอัตราเงินเดือน
ของแต่ ล ะต าแหน่ ง วิ ท ยฐานะ
และคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไม่
คานึงถึงความทุรกันดารของทาเล
ที่ตั้งโรงเรียน (PNI= 0.231)

ลาดับดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
(PNI = 0.205)
(PNI = 0.193)
1) การเมืองและนโยบายของรั ฐ 1) การเมื องและนโยบายของรั ฐ
เอื้ อ ต่ อ การจั ด สรรงบประมาณ เอื้ อต่ อการจั ดสรรงบประมาณค่ า
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่า ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ งก่ อ สร้ าง ให้ แ ก่
สาธารณู ปโภค ให้ แก่ ส านั กงาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนในอัตรา ในอั ต ราเท่ า กั น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
เท่ า กั น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความ ความทุ ร กั น ดารของท าเลที่ ตั้ ง
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียน (PNI= 0.224)
(PNI= 0.230)
2) สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดสรร 2) ภาวะเศรษฐกิ จ เอื้ อ ต่ อ การ
งบประมาณค่าตอบแทน ค่าวัสดุ จั ด สรรงบประมาณค่ า ที่ ดิ น และ
ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ สิ่งก่อสร้างให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การศึกษาประถมศึกษา สานักงาน
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
การศึ ก ษามั ธยมศึ กษา และ โรงเรี ยน ในอั ตราเท่ ากั น โดยไม่
โรงเรี ยน ในอัตราเท่ ากัน โดยไม่ คานึงถึงความทุ รกั นดารของทาเล
คานึงถึงความทุรกันดารของทาเล ที่ตั้งโรงเรียน (PNI= 0.219)
ที่ตั้งโรงเรียน (PNI= 0.217)

4. งบเงินอุดหนุน
(PNI = 0.140)
1) การเมืองและนโยบายของรัฐ
เอื้ อต่ อการจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ น
นักเรียนรายบุ คคลแต่ ละระดั บ
การศึกษาในอัตราเท่ากัน โดยไม่
ค านึ ง ถึ ง ความทุ ร กั น ดารของ
ท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ยนและขนาด
โรงเรียน (PNI= 0.173)

2) ภาวะเศรษฐกิ จ เอื้ อต่ อการ
จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย น
รายบุคคลแต่ละระดับการศึกษา
ในอั ตราแตกต่างกั น ตามความ
ทุ รกั นดารของท าเลที่ ตั้ ง และ
ขนาดโรงเรียน (PNI= 0.172)

107

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ลาดับดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI modified)

1. งบบุคลากร
(PNI = 0.219)
3) การเมื อ งและนโยบาย
ของรั ฐ เอื้ อ ต่ อ การจั ด สรร
งบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร
ครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษา เท่ า กั น ตามอั ต รา
เงินเดือนของแต่ละตาแหน่ง
วิ ทย ฐานะ แ ละคุ ณ วุ ฒิ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ไ ม่
คานึงถึงความทุรกันดารของ
ท าเลที่ ตั้ ง โรงเรี ย น (PNI=
0.228)

2. งบดาเนินงาน
(PNI = 0.205)
3) ภาวะเศรษฐกิจ เอื้อต่อการ
จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน
ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใ ช้ ส อ ย ค่ า
สาธารณูปโภค ให้แก่สานักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึ ก ษาส านั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
และโรงเรี ยน ในอั ตราเท่ ากั น
โดยไม่คานึงถึงความทุรกันดาร
ของท าเลที่ ตั้ งโรงเรี ยน (PNI=
0.216)

3. งบลงทุน
(PNI = 0.193)
3) สภาพสังคม เอื้อต่อการ
จัดสรรงบประมาณค่าที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ให้ แ ก่
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา และ
โรงเรี ย น ในอั ต ราเท่ ากั น
โ ด ย ไ ม่ ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ทุรกันดาร (PNI= 0.217)

4. งบเงินอุดหนุน
(PNI = 0.140)
3) สภาพสังคม เอื้อต่อการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
รายบุ ค คลแต่ ล ะระดั บ
การศึกษาในอัตราแตกต่าง
กั น ตามความทุ ร กั น ดาร
ของท าเลที่ ตั้ ง และขนาด
โรงเรียน (PNI= 0.171)

จากตารางที่ 5.2 อธิบายสรุปได้ดังนี้
5.1.1.2.1 งบบุคลากร (PNI = 0.219) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์ หรือควรจะเป็น คือ 1) การเมืองและนโยบายของรัฐเอื้อต่อการ
จัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เท่ากัน
ในอัตราแตกต่างกันตามความดันทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.234) 2) ภาวะเศรษฐกิจ
เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เท่ากันตามอัตราเงินเดือนของแต่ละตาแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไม่คานึงถึง
ความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.231) และ 3) การเมืองและนโยบายของรัฐเอื้อต่อ
การจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เท่ากันตามอัตราเงินเดือนของแต่ละตาแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไม่คานึงถึงความ
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.228)
5.1.1.2.2 งบด าเนิ น งาน (PNI = 0.205) โดยประเด็ น ส าคั ญ ที่ ค วรพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์ หรือควรจะเป็น คือ 1) การเมืองและนโยบายของรัฐ
เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาในอัตราเท่ากัน โดยไม่
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คานึ งถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.230) 2) สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดสรร
งบประมาณค่ าตอบแทน ค่ าวั สดุ ค่ าใช้ สอย ค่ าสาธารณู ปโภคให้ แก่ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึง
ความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.217) และ 3) ภาวะเศรษฐกิจ เอื้อต่อการจัดสรร
งบประมาณค่ าตอบแทน ค่ าวั สดุ ค่ าใช้สอย ค่าสาธารณู ปโภค ให้ แก่ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึง
ความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.216)
5.1.1.2.3 งบลงทุน (PNI = 0.193) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์หรือควรจะเป็น คือ 1) การเมืองและนโยบายของรัฐ เอื้อต่อการจัดสรร
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้ง
สถานศึกษา (PNI = 0.224) 2) ภาวะเศรษฐกิจ เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา และ
สถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษา (PNI = 0.219)
และ 3) สภาพสังคม เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ในอัตราเท่ากัน โดย
ไม่คานึงถึงความทุรกันดาร (PNI = 0.217)
5.1.1.2.4 งบเงินอุดหนุน (PNI = 0.140) โดยประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณให้พึงประสงค์หรือควรจะเป็น คือ 1) การเมืองและนโยบายของรัฐ เอื้อต่อการ
จั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ นนั กเรี ยนรายบุ คคลแต่ ละระดั บการศึ กษาในอั ตราเท่ ากั น โดยไม่ ค านึ งถึ งความ
ทุรกันดารของทาเลที่ตั้งสถานศึกษาและขนาดสถานศึกษา (PNI = 0.173) 2) สภาวะเศรษฐกิจ เอื้อต่อ
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลแต่ละระดับการศึกษาในอัตราแตกต่างกัน ตามความทุรกันดาร
ของทาเลที่ตั้ง และขนาดสถานศึกษา (PNI = 0.172) และ 3) สภาพสังคม เอื้อต่อการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนรายบุคคลแต่ละระดับการศึกษาในอัตราแตกต่างกัน ตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งและ
ขนาดสถานศึกษา (PNI = 0.171)
5.1.1.3 จากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในสถานศึกษาเฉพาะผู้บริหาร ตามสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปาน
กลาง และควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ เฉพาะผู้บริหารโรงเรียนให้พึงประสงค์
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อยู่ ในระดับมาก เมื่อล าดับตามดัชนีความต้ องการจาเป็น (PNI modified) พบว่า ประเด็นที่ควรพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลาดับความต้องการจาเป็น คือ
5.1.1.3.1 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระตาม
จ านวนนั กเรี ยนในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรียนของ
นักเรียน (PNI =0.287)
5.1.1.3.2 สภาวะเศรษฐกิจ เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างกันในด้านความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียน (PNI =0.275)
5.1.1.3.3 การเมืองและนโยบายของรัฐ เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียน
การสอนให้กับกลุ่มสาระ ตามจานวนนักเรียนในอัตราแตกต่างกัน โดยคานึงถึงความแตกต่างในด้าน
ความสามารถในการเรียนของนักเรียน (PNI = 0.256)
5.1.2 วัต ถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม
5.1.2.1 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ของสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึ งประสงค์ สาหรั บ การจัด การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน งบบุค ลากร
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ได้ดังนี้
5.1.2.1.1 จุดแข็ง สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดใน
กลุ่มของงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณา
จัดสรรงบมาจากเหตุผล ความสาคัญ และความจาเป็นเร่งด่วนจากมากไปน้อย ภายใต้ข้อจากัดของ
งบประมาณในการบริหารประเทศ ซึง่ ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนดารงชีพหรือเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับที่ดี บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนมีความกระตือรือร้น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ให้กับการปฏิบัติงานได้เป็นมีประสิทธิภาพ ดังนั้นค่าตอบแทนทางการศึกษาที่สูงรวมถึงระบบสวัสดิการ
ภาครัฐต่างๆ ก่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
5.1.2.1.2 จุ ดอ่อน สรุปการวิเคราะห์ ได้ว่า การได้รับงบประมาณในงบบุคลากร
ที่มากที่สุด กลับไม่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเมื่อเทียบกับคุณภาพทางการศึก ษา ใน
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กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในการเพิ่มขึ้นเงินเดือนครูไม่ได้เพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่สอนและไม่ได้ปรับ
เพิ่มตามประสิทธิภาพทางผลการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งไม่มีการประเมินลดขั้นเงินเดือนหรือประเมิน
การให้ออกจากการเป็นครู กรณีที่การสอนขาดประสิทธิภาพนักเรียนขาดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไม่มี
การประเมินคงสภาพวิทยฐานะของครู และไม่มีงบพิเศษที่เป็นสิ่งจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้ครูมุ่งมั่นและ
ตั้งใจสอนให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
5.1.2.1.3 โอกาส สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า การพิจารณาเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
และเงินสวัสดิ การต่างๆ ของวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในอัตราสูง ทาให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ดีการมีระบบการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของครู จะเป็นการสร้างจิตสานึกและจรรยาบรรณของครูที่มีต่อนักเรียนให้มี
ผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษาอย่ ามี ประสิ ทธิ ภาพ และเปิ ดโอกาสให้ ครู ได้รั บการประเมินเพื่ อเลื่ อนขึ้ น
เงินเดือนอย่ างเป็นธรรม รวมไปถึงการนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสามารถเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถและใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนครู ได้ ในระดั บที่ เหมาะสม สั งคมไทยให้
ความส าคั ญกับบุ คลากรทางการศึ กษา โดยเฉพาะวิ ชาชี พครู ควรได้ รั บเงิ นเดื อนหรือค่ าตอบแทน
ในอัตราที่เหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดได้ว่าอยู่อันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สามารถทาให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สาหรับบุคลากร
5.1.2.1.4 ภาวะคุกคาม สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทาให้ครูขาดความรับผิดชอบต่อผู้เรียนและไม่สอดคล้องกับผลงาน มี
กรอบการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบบุคลากรไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างของต้นทุน ที่เป็นผลมาจาก
ขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา สังคมขาดช่องทางและกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนาเสนองบประมาณด้านงบบุคลากร
ในระดับนโยบาย นอกจากนี้เครื่องมือการพัฒนาตนเองในสถานศึกษา แม้จะมีกฎหมายบังคับให้มีการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและวัดผล
5.1.2.2 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ของสภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึงประสงค์ สาหรั บการจั ดการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน งบดาเนิ นงาน
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ได้ดังนี้
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5.1.2.2.1 จุ ดแข็ ง สรุ ปการวิเคราะห์ ได้ ว่ า งบด าเนิ นงานเป็ นงบที่ ได้ รั บ จั ดสรร
งบประมาณงบดาเนินงานเป็นประจาทุกปี ซึ่งโดยพิจารณาจากเหตุผล ความสาคัญ และความจาเป็น
เร่ งด่วนจากมากไปน้ อย ภายใต้ ข้อจ ากัดของงบประมาณในการบริหารประเทศ โดยงบดาเนินงาน
ที่จัดสรรให้ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภคให้กับสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
ในระดับการจัดการศึกษาทั่วประเทศ โดยคิดตามสัดส่วนจากขนาดของสถานศึกษา จานวนบุคลากรทาง
การศึกษาและจ านวนนั กเรี ยน ซึ่ งการจัดสรรงบดาเนิ นงานเป็นไปตามระบบตามหลั ก ธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเฉพาะเพื่อดาเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านงบดาเนินงานในแต่ละระดับตั้งแต่ในระดับ สพฐ., สพท. และสถานศึกษา
5.1.2.2.2 จุดอ่อน สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า มีกรอบการจัดสรรงบประมาณไม่ได้
พิจารณาถึงบริบท และคุณลักษณะจาเพาะของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ การขาดระบบการสร้าง
จิตสานึกต่อความรับผิดชอบทางสังคมเพื่อส่วนรวมของผู้มีอานาจในสถานศึกษา ขาดระบบหรือไม่มี
มาตรการที่ เ ป็ น ข้ อ บั ง คั บ ให้ ส ถานศึ ก ษาน าส่ ง สรุ ป ผลรายงานค่ า ใช้ จ่ า ย แผนประมาณการใช้
งบประมาณที่ต้องการหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้จ่ายและผลสรุปรูปแบบรายงานเกี่ยวกับเงินใช้
ไป เงินคงเหลือ เงินสารองเผื่อฉุกเฉิน และการไม่มีความกล้าของบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
รายงานข้อมูลอันเป็นความจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากอาจเกิดความกดดันจากผู้มีอานาจในระดับสูง
5.1.2.2.3 โอกาส สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า ได้รับการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณด้านงบดาเนินงานเป็นประจาทุกปี มีกระจายอานาจการ
บริหารจัดการมายังส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบดาเนินงานเป็นการเพิ่มผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าประสงค์
ตามที่สถานศึกษาต้องการ ซึง่ การจัดสรรงบประมาณด้านงบดาเนินงาน สังคมไทยตระหนักถึงการบริหาร
จัดการของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่งควรจะได้รับหรือเป็นฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ระบบ เช่น รัฐบาล เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน อีกทั้งสังคมไทยให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณด้านงบดาเนินงาน ควรจะได้รับในอัตราที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ขนาดของสถานศึกษา จานวนนักเรียน
เพราะหากดาเนินงานไม่เหมาะสมอาจเกิดข้อร้องเรียนหรือได้รับการคัดค้านจากสังคม
5.1.2.2.4 ภาวะคุกคาม สรุปการวิเคราะห์ ได้ว่า สภาพภูมิศาสตร์ด้านทาเลที่ตั้ ง
สถานศึกษาที่แตกต่างกันแต่ได้รับงบดาเนินงานเท่ากัน ไม่มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และต้นทุน มี
แต่การประเมินผลการใช้งบประมาณ อีกทั้งสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาแผนงบประมาณระยะ
ปานกลาง และไม่ได้จัดทาปฏิทินกระบวนการงบประมาณ และสังคมขาดช่องทางและกระบวนการของ
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การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
นาเสนองบประมาณด้านงบดาเนินงานในระดับนโยบาย
5.1.2.3 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุน วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ได้ดังนี้
5.1.2.3.1 จุดแข็ง สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า งบลงทุนเป็นงบที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็น
ประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากเหตุผล ความสาคัญ และความจาเป็นเร่งด่วนจากมากไปน้อย ภายใต้
ข้อจากัดของงบประมาณในการบริหารประเทศ มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเฉพาะเพื่อดาเนินการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนในแต่ละระดับตั้งแต่ในระดับ สพฐ., สพท. และสถานศึกษา ซึ่งงบลงทุนที่
จัดสรรให้สถานศึกษา ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในระดับการจัดการศึกษาทั่วประเทศ
โดยคิ ดตามสั ดส่ วนจากขนาดของสถานศึ กษา จ านวนบุ คลากรทางการศึกษาและจ านวนนั กเรี ยน
นอกจากนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดสรรงบประมาณด้านงบลงทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
และมีระบบตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงบลงทุนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทางยัน
ปลายทาง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.1.2.3.2 จุดอ่อน สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า สถานศึกษาบางพื้นที่ต้องยอมรับการ
จัดสรรงบลงทุนในปริมาณที่แตกต่างที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาที่ตั้งทาเล
การเข้าช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาจากสภาพปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรด้านการสอน และ
หากการไม่ส ามารถเข้ าควบคุ มสถานการณ์ ทางการเมือ ง เศรษฐกิ จและสั ง คมในปั จจุ บั นได้ข อง
ภาครัฐบาลผู้ทาหน้าที่ปกครองและดูแลประเทศ ได้ส่งผลทาให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอนมีความไม่เสถียร หรือขึ้นอยู่กับสภาวะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในช่วงนั้นๆ ที่ไม่มีความแน่ชัดอยู่ตลอดเวลา
5.1.2.3.3 โอกาส สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ ค่า
ครุ ภั ณฑ์ ข องสถานศึ ก ษาของรั ฐ บาล จะช่ ว ยให้ การก าหนดราคามี ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น
ทุกสถานศึกษาทั้งในเมืองและนอกเมือง รวมไปถึงเขตสถานศึกษาที่อยู่ในทาเลทุรกันดาร สังคมไทยให้
ความส าคัญและตระหนั กถึงการบริหารจัดการ การมีส่ วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจั ดสรรงบประมาณด้านงบลงทุน ควรจะได้รับในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมต่างๆ เช่น
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ความแตกต่ า งของลั กษณะพื้ น ที่ ขนาดของสถานศึ กษา จ านวนนั ก เรี ยน เพราะหากด าเนิ นงาน
ไม่เหมาะสมอาจเกิดข้อร้องเรียนหรือได้รับการคัดค้านจากสังคม นอกจากนี้หากรัฐบาลให้การสนับสนุน
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทั่วประเทศทราบถึงความต้องการในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่นอกเหนื อไปจากการศึกษาของโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ สถานศึกษาที่ร่วม
โครงการมีเงินทุนสารองนอกเหนือไปจากงบที่ต้นสังกัดจัดสรรให้
5.1.2.3.4 ภาวะคุกคาม สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า ความไม่เท่าเทียบกันของการพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถานศึกษาในเมืองกับสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอันส่งผล
ต่อค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินกระบวนงบประมาณ ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณโดยมักจะคิดว่า เป็นเรื่องของผู้บริหารสถานศึกษา และ
กรรมการบริหารสถานศึกษา และสังคมขาดช่องทางและกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนาเสนองบประมาณด้านงบ
ลงทุนในระดับนโยบาย
5.1.2.4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ได้ดังนี้
5.1.2.4.1 จุดแข็ง สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า งบเงินอุดหนุนเป็นงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเป็นประจาทุกปีและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเหตุผล ความสาคัญ และความจาเป็นเร่งด่วนจาก
มากไปน้ อย ภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณในการบริหารประเทศและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณด้านเงินอุดหนุนอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และมีผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนา ธรรมาภิบาล
ที่ตรวจสอบได้ในขอบข่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้สถานศึกษา ได้แก่ เงิน
อุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ในระดับ
การจั ดการศึ กษาทั่ วประเทศ โดยคิ ดตามสั ดส่ ว นจากขนาดของสถานศึ กษา จ านวนบุ คลากรทาง
การศึกษา จานวนนักเรียน
5.1.2.4.2 จุดอ่อน สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า งบเงินอุดหนุนที่สถานศึกษารัฐได้รับ ไม่
ช่วยให้ความเหลื่อมล้าลดลงระหว่างสถานศึกษาเขตร่ารวยและยากจนเท่าที่ควร ไม่สอดคล้องกับ
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เป้าหมายในการผลิตสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้ และเป้าหมายในการผลิตนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ การ
มีข้อจ ากัดมิให้ ส ถานศึกษาจั ดเก็บ เงินเพื่อระดมทุนจากผู้ ปกครอง หรือกาหนดไว้ซึ่งจานวนเงินที่
สามารถรับเพิ่มได้จากผู้ปกครอง แต่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานต่างๆ ซึ่งการบริหารงบเงินอุดหนุน
ในบางครั้งต้องขึ้นอยู่กับความจาเป็น ณ ช่วงเวลาขณะนั้น
5.1.2.4.3 โอกาส สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า งบเงินอุดหนุนได้รับความสาคัญจากรัฐบาล
เห็นได้จากมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณด้านงบเงิน
อุดหนุนเป็นประจาทุกปีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณด้านงบเงินอุดหนุน ควร
จะได้รับในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ขนาดของ
สถานศึกษา จานวนนักเรียน เพราะหากดาเนินงานไม่เหมาะสมอาจเกิดข้อร้องเรียนหรือได้รับการคัดค้าน
จากสังคม แต่หากมีการแข่งขันทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์รางวัลมอบ
เงินอุดหนุนพิเศษที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัด และสังคมไทยตระหนักถึงการ
บริหารจัดการของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การจัดสรรงบประมาณด้านงบเงินอุดหนุน นั้นควรจะ
ได้รับหรือเป็นฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ เช่น รัฐบาล เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน
5.1.2.4.4 ภาวะคุกคาม สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับงบเงิน
อุดหนุน แต่น้อยกว่างบบุคลากร เพราะเป็นงบที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดในกลุ่มของงบประมาณการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความไม่ยุติธรรมในการได้รับเงินอุดหนุนในนักเรียนรายบุคคลที่มีสถานะเท่า
เทียมกัน แต่มีพื้นที่อาศัยต่างเขตกันก็ต้องได้รับเงินอุดหนุนเท่าเทียมกัน และไม่ได้จัดสรรงบเงินอุดหนุน
ที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน งบเงินอุดหนุนขาดความเอาใจใส่การเรียนรู้และผลลัพธ์
ทางการศึกษาของนักเรียนตามหลักความรับผิดชอบ อีกทั้งสังคมขาดช่องทางและกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนาเสนอ
งบประมาณด้านงบเงินอุดหนุนในระดับนโยบาย
5.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 เพื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ผลที่ ได้ รั บจากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่ า ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม โดยจาแนกตามรายงบประมาณ มีดังนี้
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5.1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านงบบุคลากร
5.1.3.1 งบบุคลากรกับการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา และ
ครูผู้สอน ประกอบด้วย
5.1.3.1.1 การปรับกฎเกณฑ์และระเบียบในการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษา และครูผู้สอน
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. ประเมินเงินเดือนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แท้จริง
2. ประเมินค่าวิทยฐานะอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพตามความรู้ความสามารถ
3. เปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมิน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
4. ดัชนีการขาดแคลนครูมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรงบบุคลากร
เพื่อกระจายบุคลากรครูไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. ครู มี ประสิ ทธิ ภาพทางการสอนที่ น าไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียน
2. ครูรักษามาตรฐานวิทยฐานะ และมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. ครูมีความตั้งใจที่จะสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเพื่อแสดง
ถึงความสามารถทางการสอน
4. ทาให้ทราบถึงความต้องการครูอย่างแท้จริง เพื่อสามารถกระจายครูไปสู่
พื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
5.1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านงบดาเนินงาน
5.1.3.2.1 งบด าเนิ น งานกั บ การพิ จ ารณางบด าเนิ น งานอย่ า งเสมอภาคและ
เป็นธรรม ประกอบด้วย
5.1.3.2.2 การปรับกฎเกณฑ์ในการพิจารณางบดาเนินงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. พิจารณาจัดสรรงบดาเนินงานให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดงบดาเนินงานให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลน
เพิ่มมากขึ้น
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3. นาดัชนีความพร้อมทรัพยากรการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร
งบดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. โรงเรี ยนในถิ่ น ทุ รกั นดารได้ รั บจั ดสรรงบด าเนิ นงานเพิ่ มมากขึ้ นอย่ าง
เหมาะสม
2. มีข้อกาหนดเพื่อเปรียบเทียบในการพิจารณางบดาเนินงานในสถานศึกษา
ถิ่นทุกรกันดารอย่างเหมาะสม
3. นาผลความสาเร็จที่ค้นพบในอดีตเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน เพื่อสรุป
การพิจารณาอนุมัติงบดาเนินงาน
5.1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านงบลงทุน
5.1.3.3.1 งบลงทุนกับการพิจารณางบลงทุนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ประกอบด้วย
5.1.3.3.1.1 การปรั บกฎเกณฑ์ในการพิจารณางบลงทุนอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. พิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดงบลงทุนให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเพิ่ม
มากขึ้น
3. นาดัช นีความพร้อมทรัพยากรการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดสรรงบลงทุน
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับจัดสรรงบลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสม
2. มีข้อกาหนดเพื่อเปรียบเทียบในการพิจารณางบดาเนินงานในสถานศึกษา
ถิ่นทุกรกันดารอย่างเหมาะสม
3. นาผลความสาเร็จที่ค้นพบในอดีตเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน เพื่อสรุป
การพิจารณาอนุมัติงบดาเนินงาน
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5.1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านงบเงินอุดหนุน
5.1.3.4.1 งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบประมาณคานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประกอบด้วย
5.1.3.4.1.1 การใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณคานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. พิจารณาเกณฑ์การบรรลุผลการเรียนขั้นต่า
2. การคานวณหาเงินอุดหนุนรายบุคคลขั้นต่าที่เหมาะสม (ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของครอบครัว)
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. ได้แหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้และเหมาะสาหรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณางบ
เงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษานั้นๆ และนักเรียนเป็นรายหัว
2. ได้จานวนเงินอุดหนุนรายหัวในจานวนขั้นต่าที่เหมาะสม
5.1.3.4.2 งบเงินอุดหนุนกับ การปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประกอบด้วย
5.1.3.4.2.1 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลเพิ่มขึ้น
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. น าจ านวนนั กเรี ยนที่ ผ่ านเกณฑ์ คะแนนขั้ นต่ ามาใช้ ในการพิจารณาจั ดสรร
งบประมาณ
2. เพิ่มสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ให้มากยิ่งขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนระบบความรับผิดชอบจากสายยาวให้สั้นลง
4. ปรับเปลี่ยนระบบที่เอื้อให้สถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันแข่งขันกันเพื่อความ
เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. ได้ จ านวนงบเงิ นอุ ดหนุ นรายหั วที่ ใช้ เกณฑ์ คะแนนขั้ นต่ าเป็ นตั วชี้ วั ดและ
พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุน
2. สถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการดาเนินงานทางการศึกษา
3. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานที่ แสดงถึงความรับผิดชอบ
งานในช่วงนั้นๆ เพื่อสามารถตรวจสอบภายหลังหรือติดตามผลการดาเนินการได้โดยง่าย
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4. สถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันได้พยายามแข่งขันกันอย่างยุติธรรมเพื่อมุ่งสร้าง
ผลลัพธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนประจักษ์ถึงประสิทธิภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริง และสถานศึกษา
ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างยุติธรรมตรวจสอบได้
5.1.3.4.3 งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มีความเป็นธรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
5.1.3.4.3.1 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนรัฐและเอกชนตาม
ความเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. พิจารณากฎเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนรัฐและ
เอกชนให้มีความเท่ากันอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. เกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามจานวนนักเรียนและขนาดสถานศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชน จากสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละรายบุคคล
5.1.3.4.4 งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษา (ผู้ปกครอง นักเรียน) ประกอบด้วย
5.1.3.4.4.1 ให้อิสระกับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของตน
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. ลดกฎระเบียบและหลั กเกณฑ์การควบคุมสถานศึกษาจากส่ ว นกลาง
เพื่อให้สายการบังคับบัญชาสั้นลง
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วน
เสนอแนะแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. มีผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการพิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนที่ตรวจสอบได้
ภายหลัง
2. มีการประชุมผู้ ปกครองของนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับ
สร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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5.1.3.4.5 งบเงิน อุดหนุนกับ การจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามหลั กความเป็นธรรม
ประกอบด้วย
5.1.3.4.5.1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้มีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้
3. พัฒนาสถานที่เรียนให้มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็ น
ความรู้และเป็นการสร้างสัมมาชีพในการดารงชีพในอนาคต
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้
3. มีสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ทั้ ง
สภาพแวดล้อมที่ดี อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เครื่องแบบนักเรียน
5.1.3.4.6 งบเงินอุดหนุนกับ การจัดสรรงบเงินอุดหนุนเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มที่ด้อย
โอกาส ประกอบด้วย
5.1.3.4.6.1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กยากจนหรือเด็กด้อย
โอกาส
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
2. เพิ่มเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนที่ยากจน
หรือด้อยโอกาสมากกว่าผู้เรียนปกติ
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3. หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ให้โรงเรียนจัดสถานที่และ
ระบบรองรับ
ตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จ มีดังนี้
1. เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อนาความรู้มาเป็นพื้นฐาน
การดารงชีวิต
2. เด็กที่ด้อยโอกาสหรือเด็กยากจน จะได้รับการพิจารณาเงินอุดหนุนรายหัว
เพิ่ม ทีช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และช่วยให้ไม่ต้องให้เด็กออกจากการเรียนกลางคัน
3. ทาให้เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการเรียนรู้ที่เป็น
พื้นฐานชีวิต และทาให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ช่วยลดช่องว่างทางการศึ กษาให้เด็กทุกสถานภาพ
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ผลสรุ ป สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการจั ด สรรงบประมาณ
การศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมภายใน
สรุปได้ว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมภายในให้มีความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม ให้กับการจัดสรรงบประมาณฯ โดยงบที่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรม เป็นอันดับแรกคือ งบเงินอุดหนุน (PNI= 0.250) รองลงมาคือ งบบุคลากร
(PNI= 0.251) งบลงทุน (PNI= 0.255) และ งบดาเนินงาน (PNI= 0.284) ทั้งนี้เพราะ งบเงินอุดหนุน
จัดอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภท หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแตกต่างกันและมีความเหลื่อมล้ากัน ระหว่างพื้นที่ทาเลสถานศึกษาในเมืองกับเขตถิ่น
ทุรกันดาร ซึ่งทาให้ เกิดช่องว่างและการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโคห์ น
(Cohn, 1982: 696) กล่าวว่าความเสมอภาคทางการศึกษาทางการศึกษาว่า นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมา
จากชนชั้น เผ่าพันธุ์ ลัทธิ หรือสถานะทางเศรษฐกิจใดๆ ในสังคมจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
ความเสมอภาคยังรวมถึงความเสมอภาคของทรัพยากรการศึกษา และ จอห์น ยินเจอร์ (John Yinger ,
2004) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความเสมอภาคต่อผู้เรียน หมายถึง สถานะรวย/จนของนักเรียน/นักศึกษาไม่
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ควรจะเป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดของการเล่าเรียน โดยสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ Witham Mark
(2000) ได้ศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาไปยังสถานศึกษาของรัฐของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาค
(Power Equalisation) : โดยวิธีการนี้หากเขตพื้นที่สามารถเพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บมาก ก็จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือมากตามไปด้วย ซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัยของสกนธ์ ชุมทัพ (2554) ได้ศึกษาวิจัยการติดตาม
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายต่อหัว สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาบางแห่งได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
5.2.2 ผลสรุปสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดสรรงบประมาณการศึกษา
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมภายนอก
สรุปได้ว่า ควรมี การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมภายนอกให้มี
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม ให้ กั บการจั ดสรรงบประมาณฯ โดยงบที่ ควรได้รั บการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมภายนอก ให้
มี ความเสมอภาคและความเป็ น ธรรม เป็ นอั นดั บแรกคื อ งบบุ คลากร (PNI= 0.219) รองลงมาคื อ
งบดาเนิ นงาน (PNI= 0.205) งบลงทุน (PNI= 0.193) และ งบเงินอุดหนุน (PNI= 0.140) ทั้งนี้เพราะ
งบบุคลากรเป็นงบประมาณที่ได้รับการให้ความสาคัญต่อบุคลากรทางการศึกษาและครูเป็นเรื่องที่ดีแต่
หากขาดกฎเกณฑ์ ห รื อ การประเมิ นที่ ท าให้ บุ คลากรทางการศึ ก ษาและครู ไม่ รั กษาหรื อคงสภาพ
ความสามารถให้มีมาตรฐานที่ต่อเนื่องจะยิ่งทาให้ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนถดถอยลงได้
ในขณะที่งบประมาณจั ดสรรงบอื่นๆ ได้แก่ งบดาเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ต่างได้รับ
ความสาคัญในระดับลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสมและความสาคัญ แต่ยังขาดการเอื้ออานวยจาก
ภาครัฐอย่างเต็มที่ที่อันเป็นผลมาจากระบบการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายคณะทางานตามยุคสมัยการ
ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Johns, Morphet and Alexander (1983: 237-242) นาเสนอ
ว่าการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา มีหลักในการพิจารณา คือ ความต้องการทางการศึกษา
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และความสามารถทางการเงินของท้องถิ่น ซึ่งศาสตราจารย์ จี อแลน ฮิครอด
(G.Alan Hilckrod) ได้ น าวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ม าใช้ ใ นการทดสอบเพื่ อ วั ด ระดั บ ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับประเทศไทย 2 วิธี คือ ความเสมอภาคในการงบประมาณ ใช้
หลักการความแปรปรวนที่ยอมรับ และ การลงทุนทางการศึกษาไม่ควรขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งของท้องถิ่น
ความเป็นธรรมจะไม่เกิดขึ้นหากท้องถิ่นที่มีรายได้มากลงทุนในการศึกษามากกว่าท้องถิ่นที่มีรายได้
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น้ อย โดยสอดคล้ องกับ ผลงานวิจั ย ของมู ล นิธิส ถาบันวิ จัยเพื่อ การพัฒ นาประเทศไทย (2556) ได้
ทาการศึกษา การจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ พบว่าใน
ปัจจุบันการจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังคงเป็นการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่
จ่ายไปยังฝั่งอุปทานมากกว่าด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบบุคลากรที่ไม่สัมพันธ์โดยตรงกับจานวน
นักเรียน งบประมาณที่จัดสรรในลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมด
5.2.3 ผลสรุปสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน เฉพาะผู้บริหารโรงเรียน
สรุปได้ว่า ประเด็นที่ควรพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1) สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนในอัตรา
เท่ากันโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรี ยนของนักเรียน ทั้งนี้เพราะ ในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่มีจานวนเท่ากัน บางครั้งอาจเกิดความเหลื่อมล้าที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างสภาพทาเลที่ตั้งสถานศึกษา จานวนนักเรียน และขนาดของสถานศึกษาที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่น แต่
ถ้าการจัดสรรงบประมาณมีการจาแนกจานวนงบประมาณที่สถานศึกษาควรได้รับตามกลุ่มสาระที่มีจานวน
นักเรียนเรียนอยู่จริง ณ ปัจจุบัน จะช่วยให้ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ
จอห์น ยินเจอร์ (John Yinger , 2004) กล่าวว่า ความเสมอภาคต่อผู้เรียน หมายถึง สถานะรวย/จนของ
นักเรียน/นักศึกษาไม่ควรจะเป็นอุปสรรคหรือข้อจากัดของการเล่าเรียน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ถาวร คูณิรัตน์ (2556) ได้ทาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณ มีความเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ความเข้าใจและทักษะสู่การปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ การตรวจสอบธรรมาภิบาลและระดับธรร
มาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียในสายทางแห่งความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย แต่ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
วิจัยในมิติความรับผิดชอบภาครัฐบาลนั้นควรกาหนดเป็นนโยบายคุณภาพที่สาคัญ สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ มีการพัฒนาและน าระบบบริ หารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิ บาลของผู้ มีส่ วนได้เสี ยใน
หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับ และควรประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้กับหน่วยงานที่สามารถพัฒนาหรือนาระบบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลได้ประสบ
ผลสาเร็จ 2) ทั้งนี้อาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมตามสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อเอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนในอัตรา
เท่ากัน โดยไม่คานึ งถึงความแตกต่างกันในด้านความสามารถในการเรียนของนักเรียน เนื่องจากการ
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คานึ งถึงความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมกันของการจั ดสรรงบประมาณกับกลุ่ มสาระตามจ านวน
นักเรียนในอัตราเท่ากัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างกันในด้านความสามารถในการเรียนของนักเรียน จะ
ท าให้ ส ถานศึ กษาสามารถเพิ่ มพู นรู ปแบบสื่ อการเรี ยนการสอนในกลุ่ มสาระที่ จ าเป็ นต้ องใช้ แบบ
เฉพาะเจาะจง และเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันในทุกกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนที่
เรียนจริง ณ ปัจจุบัน แต่การจัดสรรงบประมาณลักษณะเช่นนี้อาจมีข้อจากัดและกฎเกณฑ์ในการจัดสรร
จานวนงบประมาณที่ต้องอาศัยบริบททางสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
พจน์ สะเพียรชัย (2522: 11) กล่าวว่า รัฐจะต้องควบคุมและจัดระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคคลมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในสิทธิทางการศึกษา และมีความเสมอ
ภาคในคุ ณภาพของการศึ กษา และสอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ยของศราวุ ธ ป้ อมสิ นทรั พย์ (2542) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องความเสมอภาคของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2539-2542 ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการจัดสรรงบประมาณ
ทางการศึกษาในปีงบ ประมาณ 2539-2542 งบประมาณแผ่นดินด้านการศึกษาได้รับสูงเป็นอันดับหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ และมีสัดส่วนสูงขึ้นทุกปี แต่งบประมาณแผ่นดินที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับ
มีสัดส่วนลดลงทุกปีเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินด้านการศึกษา 3) นอกจากนี้ในอีกมุมหนึ่ง
ของการเมืองและนโยบายของรัฐ เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระ
ตามจานวนนักเรียนในอัตราแตกต่างกัน โดยคานึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรียนของ
นักเรียน เพื่อสร้างจุดมุ่งหมายต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างให้
เกิดชื่อเสี ยงระดับประเทศ ซึ่งการคานึงความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรียนของนักเรียน
ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันทางคุณภาพทางการศึกษาทางหนึ่ง ที่ยึดหลักเกณฑ์ตามคุณภาพทางการศึกษาที่
เกิดขึ้ นจริ งตรวจสอบได้และสามารถต่อยอดให้ กับการจั ดนโยบายของรัฐในเรื่ องเกี่ ยวกับการจั ดสรร
งบประมาณให้กับสถานศึกษากับกลุ่มสาระตามจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในกลุ่มสาระนั้น ให้
เกิดความกระตือรือร้นของสถานศึกษาที่เป็นสถานบั นสร้างผลผลิตของประเทศชาติอย่างมีศักยภาพใน
อนาคตต่ อไป สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของDuncombe and Yinger (1999); Reschovsky and Imazeki
(2000) ;Bifulco (2005) กล่าวว่า การวัดความเป็นธรรมแนวตั้งและแนวนอนสามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุก
สภาวะ แต่ต้องอาศัยข้อมูลที่มีความเหมาะสมเที่ยงธรรมด้วยเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เฟื่ องอรุ ณ ปรี ดี ดิ ล ก (2549) ได้ ท าการศึ กษาความเป็ นธรรมในการจั ดสรรทรั พยากรการเงิ นใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2546 ผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ขอบเขตจากัดของการ
วิจัยและภายใต้ช่วงระยะเวลาการจัดสรรทรัพยากรการเงินให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระหว่างปี
พ.ศ.2540-2546 นั้น มีความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบรวมทุกสถาบันและเมื่อ
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เปรียบเทียบแยก 3 สังกัด และพิจารณางบประมาณแผ่นดินโดยรวมทุกประเภทงบประมาณและทุก
หมวดรายจ่ ายกับจ านวนนั กศึกษาระดับปริ ญญาตรีของทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พบว่า การจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิ นโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระดับปริ ญญาตรียังไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
5.2.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมของสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงบบุคลากรกับการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษา และครูผู้สอน ได้แก่ การปรับกฎเกณฑ์และระเบียบในการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษา และครู ผู้ สอน มีแนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความส าเร็จ ดังนี้ 1) ประเมินเงินเดือนใน
ปั จจุ บั นให้ สอดคล้ องกั บความรู้ ความสามารถที่ แท้ จริ ง : ครู มี ประสิ ทธิ ภาพทางการสอนที่ น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน 2) ประเมินค่าวิทยฐานะอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพตามความรู้
ความสามารถ : ครู รักษามาตรฐานวิทยฐานะ และมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 3) ปรับเปลี่ ยน
ตัวชี้วัดการประเมิน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก : ครูมีความตั้งใจที่จะสอนให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเพื่อแสดงถึงความสามารถทางการสอน และ 4) นาดัชนีการขาดแคลนครูมา
เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรงบบุคลากรเพื่อกระจายบุคลากรครูไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน : ทาให้ทราบ
ถึงความต้องการครูอย่างแท้จริง เพื่อสามารถกระจายครูไปสู่พื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดทายุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ เรื่องการปฏิรูประบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้นและวิทย
ฐานะมีดังนี้ 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่สอดคล้องกับผลงานปัจจุบัน 2. การประเมินเพื่อให้ผลตอบแทน
ควรจะมีด้านความรู้เนื้อหาวิชา ด้านวิธีการการจัดการเรียนการสอนและด้านผลงานซึ่งวัดด้วยพัฒนาการ
ผลการเรียนของผู้เรียน 3. วัฒนธรรมการประเมินโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่จริงจังกับการ
ประเมิน แม้จะออกแบบระบบให้ดีอย่างไร ถ้าผู้ประเมินไม่มีคุณภาพผลการประเมินก็จะไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง นอกจากนี้ผลงานวิจัยของสานักนโยบายและแผนการศึกษา (2549) ได้ทาการรายงานการ
วิจัยสูตรการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษารูปแบบใหม่ ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะว่า งบเงินเดือนครู
ต้องรวมอยู่ในสูตรการจัดสรรงบประมาณ กล่าวคือ งบเงินเดือนไม่ควรจะอยู่ที่ส่วนกลางแต่ควรจะมีการ
จัดสรรลงไปให้โรงเรียนโดยตรงพร้อมกับงบส่วนอื่นที่ไม่ใช่งบเงินเดือน
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5.2.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงบดาเนินงานกับการพิจารณางบดาเนินงานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ได้แก่ ปรับกฎเกณฑ์ในการพิจารณางบดาเนินงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
มีแนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้ 1) การพิจารณาจัดสรรงบดาเนินงานให้กับโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารเพิ่มมากขึ้น : โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับจัดสรรงบดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสม
2) เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดงบดาเนินงานให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น : มีข้อกาหนด
เพื่อเปรียบเทียบในการพิจารณางบดาเนินงานในสถานศึกษาถิ่นทุกรกันดารอย่างเหมาะสม และ 3) นา
ดั ช นี ค วามพร้ อมทรั พ ยากรการเรี ยนมาเป็ นเกณฑ์ พิ จารณาในการจั ดสรรงบด าเนิ นงาน : น าผล
ความสาเร็จที่ค้นพบในอดีตเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน เพื่อสรุปการพิจารณาอนุมัติงบดาเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการ
จัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ เรื่องความเป็นธรรมของระบบ
การศึกษาไทย สังคมและระบบการศึกษาไทยกล่าวว่า สังคมและระบบการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้า
ค่อนข้างมาก โดยพื้นทีที่ยากจนมักขาดแคลนทางการศึกษา ซึ่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาคุณภาพต่า
จากดั ชนี การขาดแคลนครู และความพร้ อมด้ านทรั พยากรการเรี ยนของสถานบั นส่ งเสริ มการสอน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จะเห็นได้ชัดเจนว่าดัชนีการขาดแคลนครูของกทม. และเขตปริมณฑล (0.27)
ภาคใต้ และภาคตะวันออก (0.38) อยู่ในระดับต่าว่าดัชนีของภาคเหนือตอนบนและตอนล่ าง (0.67,
0.75) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง (0.89, 0.96) อย่างชัดเจน ในขณะที่ดัชนีความ
พร้อมด้านทรัพยากรการเรียนของกทม. และของปริมณฑล (0.19) และภาคตะวันออก (0.38) อยู่ใน
ระดับที่สูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น ภาคเหนือตอนบน (-0.69) ภาคตะวันตก (-067) และ ภาคใต้ (-0.54)
รวมถึงผลงานวิจั ยของส านั กนโยบายและแผนการศึกษา (2549) ได้ทาการรายงานการวิจัยสู ตรการ
จัดสรรงบประมาณทางการศึกษารูปแบบใหม่ ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเพิ่ม
งบประมาณในส่วนที่ไม่ใช่งบเงินเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับโรงเรียนในระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสารวจยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการให้งบดาเนินการที่ไม่ใช่งบเงินเดือน
เป็นสัดส่วนน้อยเกินไป
5.2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงบลงทุนกับการพิจารณางบลงทุนอย่างเสมอภาค
และเป็ น ธรรม ได้ แก่ การปรั บ กฎเกณฑ์ ในการพิ จ ารณางบลงทุ น อย่ า งเสมอภาคและเป็ นธรรม
มีแนวทางปฏิบั ติและตัวชี วัด/ผลความส าเร็ จ ดั งนี้ 1) การพิจารณาจัดสรรงบลงทุนให้ กับโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารเพิ่มมากขึ้น : โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับจัดสรรงบลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสม
2) เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดงบลงทุนให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น : มีข้อกาหนดเพื่อ
เปรียบเทียบในการพิจารณางบดาเนินงานในสถานศึกษาถิ่นทุกรกันดารอย่างเหมาะสม และ 3) นาดัชนี
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ความพร้อมทรัพยากรการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรงบลงทุน : นาผลความสาเร็จที่ค้นพบ
ในอดี ตเปรี ยบเที ยบกับสภาพปั จจุ บัน เพื่อสรุ ปการพิจารณาอนุ มั ติงบด าเนินงาน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ สถาบั นวิ จั ยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย (2556) ได้ ท าการศึ กษาเรื่ องการจั ดท า
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ เรื่องการเสวนาการปฏิรูประบบพัฒนา
ครูและระบบประเมินคุณภาพครู กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพครูมีดังนี้ 1. ปัญหาความไม่สอดคล้อง
ระหว่างระบบการผลิตและระบบการใช้และการไม่สามารถดึงดูดและคัดเลือกนักเรียนเก่งได้ 2. ปัญหา
นโยบายการคืนอัตราครูเกษียณ 3. ปัญหาคุณภาพระบบการผลิตครู 4. ปัญหาการคัดเลือกเพื่อบรรจุครู
และ เรื่ องการปฏิรู ประบบประเมิ นเพื่ อเลื่ อนขั้นและวิ ทยฐานะมีดั งนี้ 1. การเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนไม่
สอดคล้องกับผลงานปัจจุบันมีกฎระเบียบว่าจะมีเพียงครูร้อยละ 15 ในแต่ละโรงเรียนเท่านั้นที่จะได้รับ
เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น และโรงเรียนเพิ่มเงินได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือนและภายใต้งบประมาณที่
ได้รับ 2. การประเมินเพื่อให้ผลตอบแทนควรจะมีด้านความรู้เนื้อหาวิชา ด้านวิธีการการจัดการเรียนการ
สอนและด้านผลงานซึ่งวัดด้วยพัฒนาการผลการเรียนของผู้ เรียน 3. วัฒนธรรมการประเมินโดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่จริงจังกับการประเมิน แม้จะออกแบบระบบให้ดีอย่างไร ถ้าผู้ประเมินไม่มี
คุณภาพผลการประเมินก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และ 4. การสอบโอเน็ตมาใช้วัดผลงานครู
เนื่องจากความไร้ คุณภาพของข้อสอบโอเน็ต นอกจากนั้นวิจารณ์ถึงแบบจาลองพัฒนาการคะแนนที่
เพิ่มขึ้นว่า ยังมีจุดด้อยกล่าวคือ ระดับคะแนนที่สูงของนักเรียนเก่งเพิ่มยากว่านักเรียนกลุ่มอื่น ภายใต้
แบบจาลองพัฒนาการคะแนนที่เพิ่มขึ้น ครูที่สอนนักเรียนเก่งจะเสียเปรียบ เนื่องจากการประเมินผลงาน
ของครูด้วยพัฒนาการผลเรียนของนักเรียนมีจุดอ่อนอยู่ที่นักเรียนเก่งอาจมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นได้ไม่มาก
ดังนั้นครูที่สอนที่นักเรียนเก่งมักจะไม่ผ่านการประเมิน
5.2.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย 1. งบเงินอุดหนุนกับ
การจัดสรรงบประมาณคานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้แก่ 1) การใช้สู ตรการจัดสรรงบประมาณ
คานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล มีแนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้ 1.1) พิจารณาเกณฑ์
การบรรลุผลการเรียนขั้นต่า : ได้แหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้และเหมาะสาหรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณางบ
เงินอุดหนุ นให้ กับสถานศึกษานั้ นๆ และนักเรียนเป็นรายหั ว และ 1.2) การคานวณหาเงินอุดหนุ น
รายบุคคลขั้นต่าที่เหมาะสม (ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว) : ได้จานวนเงินอุดหนุนรายหัว
ในจ านวนขั้นต่าที่เหมาะสม 2. งบเงินอุดหนุนกับการปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล
ได้ แก่ 2) การจั ดสรรงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นรายบุ คคลเพิ่ มขึ้ น มี แนวทางปฏิ บั ติ และตั วชี วั ด/ผล
ความส าเร็ จ ดั งนี้ 2.1) น าจ านวนนั กเรี ยนที่ ผ่ านเกณฑ์ คะแนนขั้ นต่ ามาใช้ ในการพิ จารณาจั ดสรร
งบประมาณ : ได้จานวนงบเงินอุดหนุนรายหัวที่ใช้เกณฑ์คะแนนขั้นต่าเป็นตัวชี้วัดและพิจารณาจัดสรรงบ
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เงินอุดหนุน 2.2) เพิ่มสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ให้มากยิ่งขึ้น : สถานศึกษาได้รับเงิน
อุดหนุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการดาเนินงานทางการศึกษา 2.3) ปรับเปลี่ยนระบบความรับผิดชอบจากสาย
ยาวให้สั้นลง : ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบงานในช่วงนั้นๆ
เพื่อสามารถตรวจสอบภายหลังหรือติดตามผลการดาเนินการได้โดยง่าย และ 2.4) ปรับเปลี่ยนระบบที่
เอื้อให้สถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันแข่งขันกันเพื่อความเป็นเลิศ : สถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันได้
พยายามแข่งขันกันอย่างยุติธรรมเพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนประจักษ์ถึงประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง และสถานศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างยุติธรรมตรวจสอบ
ได้ 3. งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มีความเป็นธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ 3.1) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียม มี
แนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้ 1) พิจารณากฎเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนราย
บุ คคลโรงเรี ยนรั ฐและเอกชนให้ มีความเท่ากันอย่างเหมาะสม : เกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามจานวน
นั กเรี ยนและขนาดสถานศึ กษาทั้ งรั ฐและเอกชน จากสภาพเศรษฐกิจของผู้ ปกครองนักเรี ยนแต่ ละ
รายบุคคล 4. งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา
(ผู้ปกครอง นักเรียน) ได้แก่ 4.1) ให้อิสระกับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของตน มีแนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้ 1) ลดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
การควบคุมสถานศึกษาจากส่วนกลางเพื่อให้สายการบังคับบัญชา สั้นลง : มีผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการ
พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนที่ตรวจสอบได้ภายหลัง และ 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้โรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนเสนอแนะแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา : มีการประชุมผู้ปกครอง
ของนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สาหรับสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 5. งบเงิน
อุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามหลักความเป็นธรรม ได้แก่ 5.1) เพิ่มโอกาสและความเท่า
เทียมกันของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติและตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม :
เด็กที่มี ความบกพร่ องด้านการเรี ยนรู้ ได้ รับโอกาสทางการศึ กษา เพื่อเป็ นความรู้และเป็นการสร้ าง
สัมมาชีพในการดารงชีพในอนาคต 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องด้านการเรี ยนรู้ : มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เรี ยนรู้ และ 3) พัฒนาสถานที่เรี ยนให้มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ : มี
สถานศึกษาที่เหมาะสมต่อเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี อุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ เครื่องแบบนักเรียน 6. งบเงินอุดหนุนกับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มที่ด้อย
โอกาส ได้แก่ 6.1) เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส มีแนวทางปฏิบัติ
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และตัวชีวัด/ผลความสาเร็จ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม : เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อนาความรู้มาเป็นพื้นฐาน
การด ารงชี วิ ต 2) เพิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น ทั้ ง เงิ น อุ ด หนุ นรายหั ว ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนที่ยากจน
หรือด้อยโอกาสมากกว่าผู้เรียนปกติ : เด็กที่ด้อยโอกาสหรือเด็กยากจน จะได้รับการพิจารณาเงินอุดหนุน
รายหั วเพิ่ม ที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ ปกครอง และช่วยให้ไม่ต้องให้เด็กออกจากการเรียนกลางคัน และ
3) หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ให้โรงเรียนจัดสถานที่และระบบรองรับ : ทาให้เด็กที่มี
ฐานะยากจนและด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานชีวิต และทาให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิด
กับเด็ก ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เด็กทุกสถานภาพได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดทา
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ กล่าวว่าปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง
ของระบบการเงินของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยก็คือมูลค่าเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายหัวเด็ก
นักเรี ยนต่าเกินไปและไม่ส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่าง โรงเรียนสั งกัดของ สพฐ. และ
โรงเรียนเอกชน โดยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานรายหัวเด็กนักเรียนต่า
กว่าต้นทุนรวมในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนแต่ละคน เนื่องจากเงินอุดหนุนดังกล่าว ครอบคลุมเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของโรงเรียนเท่านั้น โดยไม่รวมเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครู และงบลงทุนของ
โรงเรียน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดาเนินงานดังกล่าวคานวณมาตั้งแต่ปี 2548 ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น และใน
ผลงานวิ จั ยของ Jay G.Chambers. (1997) ได้ ท าการศึ กษา Geographic Variations in Public
School’s Costs หรือ ผลการศึกษาต้นทุนของโรงเรียนรัฐที่แปรผันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แสดง
ให้ เห็ นถึ งความแตกต่ างในการเข้ าถึ งทรั พยากรและบริ การทางการศึ กษาของมลรั ฐต่ างๆ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของการใช้จ่ายที่คิดจากตัวเงินกับมูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่าย โดยปรับค่าต้นทุนสามารถ
นามาประยุกต์ในการประเมินระดับความไม่เท่าเทียมกัน ในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา ของสหรัฐฯ
ได้ดังนี้ 1) การแปรผันของต้นทุน และ 2) การแปรผันของค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ดี จากผลการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ในภาพรวมเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ แก่ งบบุ คลากร งบด าเนิ น งาน งบลงทุ นและงบเงิ นอุ ดหนุ น กล่ าวคื อ ในกระบวนการจั ดสรร
งบประมาณทางการศึกษา สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งจากสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก
รวมถึ งเฉพาะผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น ต่ างมี ปั จจั ยที่ ท าให้ การจั ดสรรงบประมาณทางการศึ กษามี ความ
เหลื่อมล้าเกิดขึ้นระหว่างชนชั้นทางสังคมที่สื่อถึงฐานะความร่ารวยและฐานะความยากจนในทุกพื้นที่ ไม่
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เว้นแม้แต่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต่างก็มีความเหลื่อมล้ากับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเกตและพบว่า การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย รัฐบาลได้มุ่งให้
ความสาคัญในการจัดสรรงบบุคลากรมากที่สุดในกลุ่มงบประมาณอื่นๆ (มากกว่างบดาเนินงาน งบลงทุน,
และงบเงินอุดหนุ น) โดยอาจเป็ นเพราะ พื้นฐานการพัฒนาที่สาคัญยิ่งนั้นคือ การพัฒนา “คน” ให้ มี
ศักยภาพเสียก่อน จากนั้นเมื่อ “คน” มีศักยภาพจักนาไปสู่การพัฒนาในบริบทต่างๆ ในสังคมได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการพั ฒ นา “คน” ให้ มี ศั ก ยภาพได้ ดี นั้ น คื อ การศึ ก ษา ซึ่ ง พึ ง เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามมาตรา
60 ว่าด้วย ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ และกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
โดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา นอกจากนี้ยังพบว่า มีการจัดสรรงบประมาณในงบดาเนินงาน
งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เป็ นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง หากแต่สัดส่วนการจัดสรรจานวนมูลค่า
(ตัวเงิน) ที่ได้รับไม่มีความเท่าเทียมกัน และที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดงานในแต่ละ
งบประมาณดังกล่าวมีข้อจากัดที่เป็นกรอบแนวคิดทาให้ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เท่าเทียมกัน โดย
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2557) กล่ าวว่า “...งบประมาณส่ วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งสถานศึกษามากกว่า
งบอุดหนุนรายหัว ที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ...” หมายถึง การจัดสรรงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษามากกว่า การพิจารณาปัจจัยโดยรอบของตัวนักเรียน ทาให้
เกิดช่องว่างแสดงความเหลื่อมล้าในทางสังคมภาพรวม เช่น สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ และอยู่ในพื้นที่
เศรษฐกิจได้รับจานวนงบประมาณที่สูงกว่า สถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ในขณะที่
สถานศึกษาที่มีขนาดเล็กอาจมีความต้องการจาเป็นใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นต้น ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) กล่าวว่า “...ความ
เสมอภาคทางการศึกษาต้องครอบคลุมถึงคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การ
ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน และการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เรียน...” อีกทั้งในคราวจัด
ประชุมสัมมนากลุ่ มกับผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลพบว่า มีข้อเสนอแนะถึงการจัดสรร
งบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาค ว่า “...การทาให้เกิดความเสมอภาค สิ่งสาคัญคือ การมีฐานข้อมูล
จาเป็นที่ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งจานวนประชากร รายได้ ภูมิศาสตร์ สังคม ซึ่งละแต่ละภาคไม่มีการนามาใช้
ประกอบพิ จารณาจั ดท างบประมาณที่ เกี่ ยวข้ องกั บการศึ กษา...การด าเนิ นการของรั บ และสภาพ
เศรษฐกิจโลกไม่เอื้อต่อการใช้จ่ายของประเทศ...เงินทุนปัจจัยพื้นฐานควรจัดสรรให้กับเด็กยากจนเป็น
อันดับแรก...”
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ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม สาหรั บการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) งบบุคลากรกับการพิจารณาค่าตอบแทน
บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน 2) งบดาเนินงานกับการพิจารณางบดาเนินงานอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม 3) งบลงทุนกับการพิจารณางบลงทุนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และ 4) งบเงินอุดหนุน
ได้แก่ 4.1 การจั ดสรรงบประมาณคานวณเงินอุดหนุนรายบุ คคล 4.2 การปรับเพิ่มงบประมาณเงิ น
อุดหนุนรายบุคคล 4.3 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้มีความเป็นธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 4.4
การจั ดสรรงบเงินอุดหนุนคานึงถึงผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา (ผู้ ปกครอง นักเรียน) 4.5 การ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนตามหลักความเป็นธรรม และ 4.6 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มที่
ด้อยโอกาส ซึ่งได้เป็นไปตามแนวคิดของเซอร์โตและปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991: 17) กล่าวว่า “...
ยุทธศาสตร์ เป็นวิธีวางแผนขององค์กรที่คาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จที่เป็นผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์
...” นั้นคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคาม และนาไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ต้องการ คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ประเด็นข้างต้นรวมถึงมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของเลวิน (Lewin, 1985: 4423-4425) กล่าวว่า “...ความเป็นธรรมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
2 Domain คื อ 1) ความเป็ น ธรรมในแนวนอน หมายถึ ง การจั ดสรรให้ กั บเขตพื้ นที่ ห รื อผู้ เรี ยนที่
เหมือนกัน ในจานวนที่เท่ากัน และ 2) ความเป็นธรรมในแนวตั้ง หมายถึง ความเป็นธรรมในการกระจาย
ความช่วย เหลือทางการเงินไปสู่นักเรียนที่มีความแตกต่างกันบนพื้นฐานความต้องการการศึกษา หรือ
ภูมิภาคที่อาศัยอยู่...” นั้นคือ การกาหนดแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด/ผลความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามยุทธศาสตร์ฯ 5 ประเด็นข้างต้นอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย
5.3.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงปริมาณ
5.3.1.1 ด้ านงบด าเนิ นงาน ควรจั ดสรรงบประมาณค่ าตอบแทน ค่ าวั ส ดุ ค่ าใช้ ส อย
ค่าสาธารณู ปโภค ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาและโรงเรียน ในอัตราแตกต่างกัน ตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียน
5.3.1.2 งบประมาณด้านงบเงินอุดหนุน ควรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลแต่ละ
ระดับการศึกษาในอัตราเท่ากันโดยไม่คานึงถึงความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียนและขนาดโรงเรียน
5.3.1.3 งบประมาณด้านงบลงทุน ควรจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียน
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5.3.1.4 งบประมาณด้านงบบุคลากร ควรควรจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิทางการศึกษา
เท่ากัน ในอัตราแตกต่างกันตามความทุรกันดารของทาเลที่ตั้งโรงเรียน
5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงคุณภาพ
5.3.2.1 งบประมาณด้านงบบุคลากร ควรปรับกฎเกณฑ์และระเบียบในการพิจารณา
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน
5.3.2.2 งบประมาณด้านงบดาเนินงาน ควรปรับกฎเกณฑ์ในการพิจารณางบดาเนินงาน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
5.3.2.3 ด้านงบลงทุน ควรปรับกฎเกณฑ์ในการพิ จารณางบลงทุนอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม
5.3.2.4 งบประมาณด้านงบเงินอุดหนุน 1. ควรการใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณคานวณ
เงินอุดหนุนรายบุคคล 2. ควรการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลเพิ่มขึ้น 3. ควรการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียม 4. ควรให้อิสระกับโรงเรียน ผู้ปกครอง
และนักเรียนในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตน 5. ควรเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กที่มี
ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ และ 6. ควรเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กยากจนหรือเด็กด้อย
โอกาส
5.3.2.5 การปรั บปรุ งนโยบาย กฎหมาย กฎระเบี ยบ การพั ฒนาคุ ณภาพการจั ดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ควรการปฏิรูประบบการเงินเพื่ อการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ควรการ
พัฒนาหลักสูตรสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ควรพัฒนาระบบการวัด
และการประเมินผลการเรียน 4. ควรกระจายความเจริญการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ถิ่นทุรกันดาร
5. ควรพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. ควรจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารด้านงบประมาณ
5.3.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
5.3.3.1 ควรศึกษาถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาพื้นฐานด้าน
บุคลากร เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ และเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5.3.3.2 ควรศึ กษาถึ งยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณในการจั ดการศึ กษาพื้ นฐาน
ด้านงบเงินอุดหนุ น เพื่ อสร้ างแนวทางและเกณฑ์ ในการปฏิบั ติ ให้ เกิ ดความเสมอภาคและเป็นธรรม
ในทุกมิติ
5.3.3.3 ควรศึกษาถึงการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษเพื่อตอบสนองต่อตามความต้องการ
การจัดการศึกษาที่แตกต่าง เช่น โรงเรียนตามบ้าน โรงเรียนการศึกษาพิเศษสาหรับผู้พิการทั้งทางด้าน
ร่ างกายและสติปั ญญา โรงเรี ยนตามเขตแนวชายแดน โรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธรรม ตามแนวทางส านั ก
พระพุทธศาสนา

รายการอ้างอิง
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1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
1.1 ดร.ชนาธิป หุ้ยแป รองผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
1.2 น.ส.ลิลิน ทรงผาสุก หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 1
1.3 น.ส.สุกัญญา ว่องปรัชญา หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 2
1.4 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 3
1.5 น.ส.กฤษณา สว่างแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
1.6 นางเบญจวรรณ ดวงใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1.7 น.ส.พรรณภา ชุติพันธ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์โดยการประชุม
กลุ่ม (Focus Group)
2.1 นายวันชัย ธงชัย รองผู้อานวยการสานักคลังและสินทรัพย์
2.2 ว่าที่ ร.ต. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
2.3 นางอรฤดี พู ล ศรี ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
2.4 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการ
พิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2.5 นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2.6 นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา
2.7 นายณัฐกิจ บัวขม ผู้อานวยการโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
2.8 นายอานวย พุทธมี ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท
2.9 นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2.10 นายวัลลภ สร้อยสลับ นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ สานักการคลังและ
สินทรัพย์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาวสมฤดี ลีลากิจทรัพย์ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์
เดอี วิ ท ยาลั ย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2525 ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2530 และศึกษาต่อ
ระดับ ปริ ญญาโท สาขาการตลาด คณะบริห ารธุรกิจ จากมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เมื่อปี
พ.ศ.2537 ต่อมาเข้ารั บ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิช า
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้จัดการอาวุโสด้านตัวแทนสินเชื่อ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
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