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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
ที่มีการกำหนดน้ำหนักปัจจัยแต่ละตัวขององค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานของการวิจัย 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามการจัดสรรงบประมาณแบบกำหนดน้ำหนัก
ส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอำเภอทั้ง 16 ท่าน และ 2)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
สำหรับการนำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบกำหนดน้ำหนักที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอด
ชีวิต เศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ควร
กำหนดให้ น้ำหนักของ หลักการงบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ หลักการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 28.33 หลักการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75 และ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 19.17 ตามลำดับ
คำสำคัญ: การกำหนดน้ำหนัก; การจัดสรรงบประมาณ; การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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Abstract
Objectives of this research were to suggest budget allocation by weighting
each element to promote non-education from the Office of the Non-Formal and
Informal Education Phra Nakhon Si Ayutthaya province. This research was mixed
method that consisted of 1. Survey Research, the questionnaire was used to
collect data from 16 respondents who were directors of Office of the Non-Formal
and Informal Education District for this study. 2. Focus Group Discussion was
employed for this step, the first draft for this suggestion was reconsidered by 3
experts that involved in non-education, informal education, economic fields as
well as the officer in charge of budget allocation from the Ministry of Education.
The findings revealed that the guidelines to improve budget allocation to
promote non-formal education should be weighted on the principle of
management 28.75 percent, of principles of budgeting, 28.33 percent, of principles
of management, 23.75 percent, principles of non-formal education. and 19.17
percent of principles of promotion of Non-Formal, Informal Educational Act
B.E.2551 from the National Education Policy, National Education Plan and the
national economic and social development plan respectively.
Keywords: The weighted factors; Budget allocation; Non-formal and informal
education

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปีพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ได้จำแนกการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เรื่อยมาถึง
ปัจจุบันคือฉบับที่ 11 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนเป็นหลัก โดยเฉพาะแผนฯ ฉบับที่ 11 และ 12
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ที่กล่าวไว้ว่า
“ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (สำนักนายกรัฐมนตรี , 2564) หน่วยงานที่จัดบริการ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และส่งเสริมบุคคลด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับกระทบ
หรื อ พลาดโอกาสทางการศึก ษามากที ่ส ุด คื อ สำนั ก งานส่ ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นหน่ว ยงานหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการการศึกษางบประมาณถือได้ว่าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สำคัญ จากการศึกษาของเขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์ (2560) และอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์ (2559)
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

133

พบว่า สภาพปัญหาโดยรวมของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของ
ประเทศไทยในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 เรียงลำดับตามรุนแรงของปัญหาพบว่า 1)
ความสอดคล้องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับนโยบายการศึกษา 2) ความเหมาะสมของ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพื่อการบริหารการศึกษา และ 4) ความตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นหนึ่งในจำนวน 77 จังหวัดของสำนักงานกศน.
ซึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งหมด 16
อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา พบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับจัดสรร
งบประมาณลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ทางสำนักงานกศน.จังหวัด พระนครศรี อยุธ ยาแก้ ไขปัญหาโดยเชิญผู้ อำนวยการศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ผอ.ศูนย์กศน. อำเภอ) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้มา นอกจากนี้ทางสำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยายัง
เคยได้ทำบันทึกแจ้งไปยัง สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติกลับมาแต่อย่างใด
จากงานวิจัยของเขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์ (2560) ได้เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทยว่า การจัดสรรงบประมาณที่สามารถกระจาย
ไปสู่ความต้องการของสำนักงานกศน.จังหวัดนั้นควรประกอบไปด้วย 4 หลักการ คือหลักการ
บริหารจัดการ หลักการงบประมาณ หลักการการศึกษานอกระบบ และพระราชบัญญัติ นโยบาย
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไรก็ดีทั้ง 4
หลัการนั้น ยังไม่ได้ร ะบุว่าหลักการใดควรให้สำคัญมากน้อยไปว่ากัน ซึ่งจากงานศึกษาของ
Anthony Atkinson (1995) เรื ่ อ งการจั ด สรรรายจ่ า ยงบประมาณของรั ฐ บาลการกระจาย
ผลประโยชน์ พบว่า การให้ความช่วยเหลือแบบรูปแบบเดียวกัน (uniform benefit) นั้นทุกภาค
ส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือประชาชนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น จึงควร
กำหนดความสำคัญไปยังปัจจัยที่มีผลกระทบและก่อประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนมากที่สุด
จากที่ได้กล่าวไปดังสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญหรือเน้นน้ำหนัก
ไปที่ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับการกระจายรายได้ของรัฐบาลไปยังประชาชนหรือผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จะตามมาภายหลัง จากการศึกษา
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกำหนดปัจจัยต่างๆ โดยพิจารณาทุกปัจจัยมีน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งความ
เป็นจริงแล้ว แต่ละจังหวัดหรือแต่ละอำเภอมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป หรือแม้ภายในจังหวั ด
เดียวกันแต่ละอำเภอก็มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข หรือแม้แต่การบริการศึกษาเองก็ตาม คำถามที่เกิดขึ้น
คือ ทางสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรจัดสรรอย่างไรให้เหมาะสมกับศูนย์กศน.
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อำเภอที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเข้าบริการต่างๆ ของภาครัฐที่แตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนำเสนอการจัดสรรงบประมาณในลักษณะที่มีการกำหนดน้ำหนักปัจจัยแต่ละตัว
ขององค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีคือ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ประชากร การศึกษานี้ใช้ศึกษากับสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทั้งสิ้น
16 ศูนย์กศน.อำเภอ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ผอ.กศน.อำเภอ) ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือการวิจ ัย แบบสอบถามเกี่ยวกับน้ำหนักจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบสอบถาม
ดังกล่าวได้มาจากการสังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2563
เมื่อได้รับข้อมูลจากการสำรวจผอ.กศน.อำเภอทั้ง 16 ท่าน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2: การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
จากนั้น ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ประมวลได้จากขั้นตอนที่ 1 นำเป็นร่างข้อเสนอแนะการกำหนด
น้ำหนักการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยามาจั ดการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เพื่อทำการ
ตรวจสอบอีกครั้ง และศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการนำร่างขอเสนอฯ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
การศึ ก ษาตลอดชี ว ิ ต เศรษฐศาสตร์ และผู ้ เ ชี ่ ย วชาญที ่ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ่เ กี ่ ย วกั บ การจั ดสรร
งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ งสิ้น 3 ท่าน
เมื่อทำการสนทนากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงอีกครั้งเพื่อนำเสนอไปยังสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
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ผลการวิจัย
จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ผอ. กศน.อำเภอ) ทั้ง 16 อำเภอ ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ และคำนวณ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรกำหนดให้ น้ำหนักของหลักการ
งบประมาณ อยู่ที่ร ้อยละ 28.75 รองลงมาคือ หลักการบริห ารจัดการ ร้อยละ 28.33 หลั ก
การศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พระราชบัญญัติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 19.17 ตามลำดับ มีรายละเอียดของแต่ละหลักการดังนี้
หลักการที่ 1 : หลักการบริหารจัดการ ร้อยละ 28.33 องค์ประกอบย่อยที่ 1 การ
วางแผน ร้อยละ 11.92 การวางแผนครู/ จนท. ร้อยละ 3.27 การวางแผนนักศึก ษาและ
แนวโน้ม ร้อยละ 2.94 การวางแผนการอบรมของครู/ จนท. ร้อยละ 3.02 การวางแผนสิ่ง
อำนวยความสะดวกการเรียนการสอน ร้อยละ 2.69 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประสานงาน
ร้อยละ 10.08 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้รับทราบ ร้อยละ 3.00 มีการ
ประชุมภายในองค์กรอยู่เป็นประจำ ร้อยละ 3.92 มีการติดต่อกับสำนักงาน กศน.จังหวัด ร้อย
ละ 3.17 องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 6.33 เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร้อยละ 6.33
หลั ก การที ่ 2 : หลั ก การงบประมาณ ร้ อ ยละ 28.75 องค์ ป ระกอบย่ อ ยที ่ 1
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 11.58 การจัดสรรงบประมาณควรคำนึงผลการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย
เชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ร้อยละ 4.67 มีมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของ
งบประมาณ ร้อยละ 3.24 มีการตรวจสอบภายในองค์กรของกันเอง ร้อยละ 3.67 องค์ประกอบ
ย่อยที่ 2 ประชาธิปไตย ร้อยละ 8.33 นำข้อเสนอต่างๆ จากบุคลากรไปปรับปรุงเปลี่ ยนกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดความเหมาะสม ร้อยละ 4.13 เปิดโอกาสให้กศน.อำเภอมีส่วนร่วมได้
เสนอความคิดเห็นสภาพปัญหาของงบประมาณที่ประสบอยู่ ร้อยละ 4.20 องค์ประกอบย่อยที่ 3
ยุติธรรม ร้อยละ 8.84 คำนึงถึงสภาพความแตกต่างของสังคม ชุมชนและวัฒนธรรมที่กศน.นั้น
ตั้งอยู่ ร้อยละ 4.54 มีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกศน.นั้นๆ ร้อยละ
4.30
หลักการที่ 3 : หลักการการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75 องค์ประกอบย่อยที่ 1
ความเสมอภาค ร้อยละ 13.75 มีการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 6.71 คำนึงถึงการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ร้อยละ 7.04 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความยืดหยุ่น ร้อยละ 10.00 ควรจัดสรรงบประมาณให้มี
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการเรียนการสอน ร้อยละ 10.00
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หลักการที่ 4 : พ.ร.บ. นโยบายทางการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร้อยละ 19.17 องค์ป ระกอบย่อยที่ 1 การบริห ารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 10.83 และ องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมใน
การกำหนดงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการศึกษา ร้อยละ 8.34 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักที่เหมาะสมที่ใช้ในการจั ดสรร
งบประมาณเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ ของสำนั ก งานกศน. จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
รายการ
ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก
หลักการที่ 1 : หลักการบริหารจัดการ
28.33
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวางแผน
11.92
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประสานงาน
10.08
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย
6.33
หลักการที่ 2 : หลักการงบประมาณ
28.75
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ
11.58
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประชาธิปไตย
8.33
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ยุติธรรม
8.84
หลักการที่ 3 : หลักการการศึกษานอกระบบ
23.75
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความเสมอภาค
13.75
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความยืดหยุ่น
10.00
หลักการที่ 4 : พ.ร.บ. นโยบายทางการศึกษาและแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19.17
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
10.83
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ
8.34
จากนั้นผู้วิจัยได้นำน้ำหนักที่ได้จากการสำรวจ ขั้นตอนการวิจัยที่ 1 (ดังแสดงในตารางที่
1) มาขอความอนุ เ คราะห์ โ ดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารสนทนากลุ ่ ม (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านในสาขาที่เกี่ย วข้องกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งหลังจากการพิจารณาอีกครั้ง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสาม 3 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันกับน้ำหนักที่ได้รับการตอบรับกลับมาจากการสำรวจ
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อย่ า งไรก็ ด ี ในส่ ว นของหลั ก การที ่ 1: หลั ก การบริ ห ารจั ด การ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง นั ่ น คื อ
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประสานงาน จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10.08 เป็นร้อยละ 9.08 และนำ
น้ำหนักที่ลดลงนั้นไปเพิ่มยังองค์ประกอบที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย จากเดิมร้อยละ 6.33
เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 7.33 นั่นคือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนดเป้าหมาย มีการกำหนดวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า
บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่เริ่มแรกสุด และทราบ
ถึงปัญหาเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรมีโอกาสหรื อส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานตามสภาพ
ความเป็นจริง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ของน้ำหนักที่เหมาะสมที่ใช้ในการจัดสรร
งบประมาณเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ ของสำนั ก งานกศน. จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
หลักการที่ 1 : หลักการบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประสานงาน
9.08
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย
7.33
จากผลการสำรวจน้ำหนักของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ชองสำนั ก งานกศน.จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาประกอบกั บ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้แนะนำ ผู้วิจัยจึงได้นำมาวิเคราะห์ รวบรวมให้ได้
ข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจั ดสรรงบประมาณแบบกำหนดน้ำหนักจากสำนักงานกศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังศูนย์กศน.อำเภอ ดังนี้ หลักการที่ 1 : หลักการบริหารจัดการ ร้อย
ละ 28.33 องค์ป ระกอบย่อยที่ 1 การวางแผน ร้อยละ 11.92 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การ
ประสานงาน ร้อยละ 9.08 องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 7.33 หลักการ
ที่ 2 : หลักการงบประมาณ ร้อยละ 28.75 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ ร้อยละ 11.58
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประชาธิปไตย ร้อยละ 8.33 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ยุติธรรม ร้อยละ 8.84
หลักการที่ 3 : หลักการการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความเสมอ
ภาค ร้อยละ 13.75 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความยืดหยุ่น ร้อยละ 10.00 และ หลักการที่ 4 :
พ.ร.บ. นโยบายทางการศึกษาและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 19.17
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 10.83 และ องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณที่ใช้
เพื่อการจัดการศึกษา ร้อยละ 8.34 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของน้ำหนักที่เหมาะสมที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบของสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ปรับปรุง
แล้ว
รายการ
น้ำหนัก
หลักการที่ 1 : หลักการบริหารจัดการ
28.33
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวางแผน
11.92
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การประสานงาน
9.08
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย
7.33
หลักการที่ 2 : หลักการงบประมาณ
28.75
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ
11.58
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประชาธิปไตย
8.33
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ยุติธรรม
8.84
หลักการที่ 3 : หลักการการศึกษานอกระบบ
23.75
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความเสมอภาค
13.75
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความยืดหยุ่น
10.00
หลักการที่ 4 : พ.ร.บ. นโยบายทางการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
19.17
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได้
10.83
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ
8.34

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะการกำหนดน้ำหนักการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยของสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยัง
ศูนย์กศน.อำเภอทั้ง 16 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อนำเสนอ
รู ป แบบการจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะที ่ ม ี ก ารกำหนดน้ ำ หนั ก ปั จ จั ย แต่ ล ะตั ว ของ
องค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา ควรกำหนดให้ น้ำหนักของ หลักการงบประมาณ อยู่ ที่ร้อยละ 28.75
รองลงมาคือ หลักการบริหารจัดการ ร้อยละ 28.33 หลักการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 23.75
และความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร้อยละ 19.17 ตามลำดับ
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จากการวิ จ ั ย นี ้ พ บว่ า ในส่ ว นของหลั ก การของการบริ ห ารจั ด การ และหลั ก การ
งบประมาณนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีมี สัจจกมล (2552) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณจะต้อง
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผนและจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การ
อนุมัติงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงบประมาณ แต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกัน
ออกไป อย่างไรก็ดีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่สำคัญตาม
หลักการงบประมาณนั่นคือ 1.วางแผนงบประมาณ 2.การบริห ารงบประมาณ 3.การอนุมัติ
งบประมาณ และ 4.ประเมินผลงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามหลักการงบประมาณ
สำหรับประเด็นของการกำหนดน้ำหนักหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Naruemol Intasuwan (1998) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง Deprivation Index and its
implication on the public health for the low-income people โดยจัดทำดัชนีชี้วัดความ
ยากจนของแต่ละจังหวัดเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการกระจายงบประมาณของรัฐบาลที่ได้รับการ
จัดสรรไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม
กันและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้เท่ากันแต่ต้องพิจารณาจาก
ปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย และงานวิจัย Anthony Atkinson (1995) นั่นคือ การกระจายผลประโยชน์
(Benefit incidence) ของรัฐบาลไม่ควรกระจายผลประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นแบบเหมือนกัน
หมดทั้งประเทศ (Uniformity) ควรเน้นการเติบโตโดยการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาลที่
สนับสนุนภาคการผลิตเป็นสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่ว่า รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลนั้นจะต้องพิจารณาถึงความต้องการหรือสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความแตกต่าง
กั น ออกไป เพื ่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท ั ่ ว ทุ ก สาขา ทั ้ ง ภาคเอกชนและประชาชนจะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากผลทวีคูณของรัฐบาล (Trickle-down effect) ไปด้วยกัน

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอแนะการกำหนดน้ำหนักการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัย
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
จากรูปภาพที่ 1 การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษา ไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นอุดมศึกษา หรือแม้แต่การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม วิธีการจัดสรรจากเดิม คือพิจารณาแต่เพียงจำนวนผู้เรียน
เท่านั้น และมีลักษณะเป็นเหมือนกันหมดทั้งประเทศ (Uniformity) ไม่สามารถสะท้อนความ
ต้องการที่แท้จริง ดังนั้น ภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลมีอยู่อย่างจำกัด การจัดสรรงบประโยชน์
ควรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถจัดสรรให้ตรงกับผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง วิธีใน
การพิจ ารณาการจัดสรรบประมาณเพื ่อ การจัด การบริห ารการศึ กษานั้น ควรพิจารณาจาก
หลักการ และในหลักการยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบย่อย
เองก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันในการใช้พิจารณางบประมาณด้วย โดยกำหนดน้ำหนักกับหลักการที่ 1
คือ หลักการบริหารจัดการ ร้อยละ 28.33 ของงบประมาณทั้งหมด แยกเป็ นองค์ประกอบย่อย
ดังนี้คือ 1.1) การวางแผน ร้อยละ 11.92 1.2) การประสานงาน ร้อยละ 10.08 1.3) การกำหนด
เป้าหมาย ร้อยละ 6.33 หลักการที่ 2 หลักการงบประมาณ ร้อยละ 28.75 ของงบประมาณ
ทั้งหมด แยกเป็นองค์ประกอบย่อยคือ 2.1) ประสิทธิภาพ ร้อยละ 11.58 2.2) ประชาธิปไตย
ร้อยละ 8.33 2.3) ยุติธรรม ร้อยละ 8.84 หลักการที่ 3 หลักการการศึกษานอกระบบ ร้อยะละ
23.75 ของงบประมาณทั้งหมด แยกเป็นองค์ประกอบย่อย 3.1) ความเสมอภาค ร้อยละ 13.75
3.2) ความยืดหยุ่น ร้อยละ 10.00 และหลักการที่ 4 พ.ร.บ. นโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ร้อยละ 19.17 จำแนกเป็น 4.1) การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ
ได้ ร้อยละ 10.83 และ 4.2) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ร้อยละ 8.34 ตามลำดับ เพื่อลด
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ความสูญเสียในการจัดสรรที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพิ่มความความเท่าเทียม (Equality) และความ
เสมอภาค (Equity)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานกศน.จังหวัดที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ ควร
จัดสรรโดยมีการกำหนดให้น้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันดังที่ได้เสนอไปในข้างต้น มิใช่
จัดสรรให้เท่ากันทุกปัจจัยเพื่อสะท้อนกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นจริง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีการจัดประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้อำนวยการกศน. ครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
เป็นประจำ และเปิดโอกาสให้ช่วยกันเสนอทางออกสำหรับการจัดสรรงประมาณให้ส ะท้อนกับ
สภาพความเป็นจริงของแต่ละกศน.อำเภอที่แตกต่างกันไป
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษานำร่ อ ง (Pilot study) ของสำนั ก งานกศน.จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ควรขยายขอบเขตไปสำนักงานกศน.จังหวัดต่างๆ เพราะในแต่ล ะ
จังหวัดตามแต่ละภูมิภาคนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่า จะเป็นสภาพสังคม เศรษฐกิจ จำนวน
ประชากร ฯลฯ
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