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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาสภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ 2) พัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจาก 70 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (ศูนย์กศน.อาเภอ) ใน 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดลาปาง สระบุรี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง กรุงเทพมหานคร และนครนายก ซึ่งได้มาจากสุ่ม
ตัวอย่างแบบช่วงชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูล ทั่ว ไป สภาพการจัด สรรงบประมาณ และแนวทางการจั ดสรรงบประมาณ
ผลการวิจัยมีดังนี้



บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการการศึกษา
แขนงวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย
This article is part of the thesis entitled “The development of the budget allocation guidelines to promote
non-education in Thailand.”
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1. สภาพโดยรวมของการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทยในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกสภาพออกเป็น 4 ด้านพบว่า ปัญหาที่พบ
เรียงตามรุนแรงของสภาพปัญหาได้แก่ 1) ความสอดคล้องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับนโยบาย
การศึกษา 2) ความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) ความเพียงพอของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการบริหารการศึกษา และ 4) ความตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ตามลาดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของสภาพการจัดสรร จาแนก
เป็นรายจังหวัด ภาค และขนาดจัง หวัด ไม่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ควรประกอบไปด้วย 4 หลักการ
เรียงตามลาดับความเหมาะสมดังนี้ หลักการบริหารจัดการมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผน การ
ประสานงาน และการกาหนดเป้าหมาย หลักการงบประมาณมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ประชาธิปไตย และยุติธรรม หลักการการศึกษานอกระบบมี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความเสมอภาค และ
ความยื ด หยุ่ น และพระราชบั ญ ญั ติ นโยบายการศึ กษา และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ มี
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ในการจัดการศึกษา เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
ของรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบย่อยใน 4 หลักการ จาแนกเป็นรายจังหวัด ภาค และขนาดจังหวัด พบว่า
ขนาดของจังหวัดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 กล่าวคือ จังหวัดขนาดเล็กมี
ข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแตกต่างไปจากจังหวัดขนาดใหญ่และขนาดกลาง
คาสาคัญ : การศึกษานอกระบบ/ การจัดสรรงบประมาณ/ การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ
Abstract

The aims of this research were 1) to study the situation of budget allocation to
promote non-formal education and 2) to develop the guidelines for the budget allocation to
promote non-formal education in Thailand. 70 districts of the office of non-formal education
and informal education from 7 provinces namely Lampang, Saraburi, Roi-et, Ubonratchathani,
Ranong Bangkok and Nakhonnayok were selected to study by Stratified random sampling. This
study employed a questionnaire that consisted of 3 parts, part one personal data, part two the
situation of budget allocation to promote non-formal education and part three the guidelines
for the budget allocation to promote non-formal education. The findings were as follows:
1. The results of overall situation assessment of budget allocation to promote nonformal education in Thailand during fiscal year 2013-15 was in a moderate level. The issues in
budget allocation were categorized and ranked by the level of severity as follows; First, The
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congruency of Educational policy and received budget Second, Impropriate of regulation for
budget disbursement. Third, Inadequate budget for educational administration. and Forth,
Punctuality of budget received respectively. The difference in average budget allocation
problem by province, region and size of province were not statistically significant at .05.
2. The guidelines to improve the budget allocation to promote non-formal education
should consist of 4 principles namely 1) Principles of budget management that have 3
elements i.e. Planning, Coordinating and Targeting 2) Principles of budgeting that have 3
elements i.e. Efficiency, Democracy and Equity. 3) Principles of Non-formal education have 2
elements i.e. Equality and Flexibility and 4) Principles of Promotion of Non-Formal, Informal
Educational act B.E.2551 (2008) National Education Policy, National Education Plan and The
national economic and social development plan have 2 elements i.e. effective budget
execution for non-formal educational administration and accountability and the participation
of stakeholder for non-formal educational administration. The difference in average the
guidelines for budget allocation by size of province was statistically significant at .05.
Keywords : education, non-formal/ budget allocation/ the budget allocation to promote nonformal education in Thailand.
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปี พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้จาแนกรูปแบบการศึกษา
ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน 2)
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ (สานักงานเลขาสภาการศึกษา. 2556, หน้า 1-3)
การศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมด ทุกเพศ ทุกวัย ต่ าง
อาชีพ ต่างความสนใจ ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษามาเลย หรือผู้ที่
ได้รับการศึกษามาเพียงเล็กน้อย หรือผู้ที่ต้องการได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นกิจกรรมการศึกษานอกระบบจึง
ต้องจัดให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การอ่า นออกเขียนได้ การให้ความรู้พื้นฐาน จนถึงการให้ความรู้
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ทั่วไปที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (สุมาลี สังข์ศรี. 2555, หน้า 293) หลักการการศึกษานอกระบบคือ การเน้นความ
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เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง ส่งเสริมการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กฎเกณฑ์และข้อระเบียบต่างๆ ต้องยืดหยุ่น จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันให้สัมพันธ์กับชีวิต การศึกษาในหลากหลายรูปแบบ คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาอีกด้วย (สนอง โลหิตวิเศษ. 2544, หน้า 45)
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ดังนี้ 1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 2) การศึกษานอกระบบประเภท
การศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึก ษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน ในปีพ.ศ.2553 ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมดังนี้ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการตามพระราชดาริ และการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ นอกจากสองกิจกรรมหลัก
ดังกล่าวแล้วนั้น ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับประชาชนในเขตพื้นที่ราบ และประชาชนชาวเขา
ที่อาศัยในบริเวณภาคเหนือ (ศศช.) อีกด้วย (คัมภีร์ กศน. 2551, หน้า 4)
งบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ ในการจัดการศึกษา รัฐบาลใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาหรือเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ นอกจากการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้วนั้น ยังต้องการแก้ไขปัญหาการกระจายของสังคมอีกด้วย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. 2552,
หน้า 532-533) กระบวนการจัดทางบประมาณประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณ การ
อนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ (พูนศรี สงวนชีพ และ เฉลิมพล ศรีหงส์ .
2542, หน้า 289) ป๋วย อึ้งภากรณ์ (อ้างในภูมิ โชคเหมาะ. 2543, หน้า 36) ได้เสนอหลักการที่ดีของงบประมาณ
ว่าควรประกอบได้ด้วย 1. หลักมองการณ์ไกล (Foresight) 2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) 3. หลักดุลย
ภาพ (Balance) 4. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) 5. หลักยุติธรรม (Equity) และ 6. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)
รายรับของรัฐบาลมาจากภาษีอาการที่เก็บ ได้จากประชาชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ผ่านการทา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการศึกษานอกเหนือจากการได้รับความช่วยเหลือของรัฐบาลจากภาษีอาการ
แล้วนั้น ยังมีการศึกษาต่างๆ ที่ได้เสนอทางเลือกอืนที่นอกเหนือจากภาษีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย เช่น องค์การ
เพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development
:OECD) (1998, p 45) ได้ศึกษาหาวิธี แนวทางหรือทางเลือกต่างๆ ในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมเรียนรู้
ตลอดชีวิตจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งใช้แนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริ มการศึกษาของผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน
โดยการให้ของขวัญ หรือเงินรางวัลในรูปแบบต่างๆให้ภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน หรือการศึกษาของ UNESCO. (2015, online) ได้ศึกษาวิธีการจัดหารายได้เพื่อจัดการศึกษา เช่น
ประเทศอินเดียได้กาหนดให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดยพิจารณาจากยอดขายที่มีมูลค่า 81 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้แก่รัฐบาลเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือการเก็บภาษีบาป (Sin tax) ได้แก่
การเก็บภาษีจากสลากกินแบ่งของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ การจาหน่ายสินค้าจาพวก สุรา ยาสูบ ของเกาหลีใต้
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โดยกาหนดราคาให้สูงขึ้นเพื่อนารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสู่รัฐบาลเพื่อใช้จัดการศึกษาและยังช่วยลดพฤติกรรมที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ
2551-2555 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18.7 ของรายจ่ายด้านอื่นๆ ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556, หน้า 21) งบประมาณด้านจ่าย
ทางด้านการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่า อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อจาแนก
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาของประเทศไทยในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 พบว่า สัดส่วน
งบประมาณของการศึกษาในระบบมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งหมด รองลงมา
คือ การศึกษานอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 2.98 และการศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละ 0.97 ตามลาดับ (สานัก
งบประมาณ. 2559, ออนไลน์) สาหรับสัดส่วนของงบประมาณเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยรวมกันเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของประเทศ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558
พบว่า คิดเป็นร้อยละ 0.60 โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 0.46 ส่วนอีกร้อยละ
0.14 เป็นงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
(GDP) คิดเป็นร้อยละ 0.12 จาแนกเป็นการศึกษานอกระบบ ร้อยละ 0.09 การศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 0.03
จากการประชุม CONFINTEA VI โดย UNESCO. (2009, p99) เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่
ในที่ประชุมได้มีข้อตกลงกันที่จะให้ความสาคัญแก่การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งได้เสนอผลการสารวจ
งบประมาณทางด้านการศึกษาทั้งหมดของประเทศต่างๆ และได้เสนอว่างบประมาณเพื่อการศึกษาทั้งหมดของ
ประเทศควรจะอยู่ที่ร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และเพื่อความเป็นธรรมควรจัดสรร
เท่ากันคือ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาในระบบอยู่ที่ร้อยละ 3 ส่วนอีกร้อยละ 3 นั้นใช้สาหรับการศึกษา
ผู้ใหญ่
จากการศึกษาเอกสารงบประมาณในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า การศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีปัญหาดังนี้คือ 1) ปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาในการลงทุนทางด้านการศึกษาปัจจุบันยังประสบปัญหาคุณภาพที่ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง
และเท่าเทียม โดยสามารถพิจารณาได้จากโอกาสทางการศึกษาที่เมื่อถึงวัยเรียนต้องสามารถเข้าเรียนได้จริงตาม
เกณฑ์อายุที่ควรจะเป็น และเมื่อเข้าเรียนแล้วก็ไม่สามารถเรียนได้จ นจบการศึกษาภาคบังคับ (อรทัย ทองฤกษ์
ฤทธิ์. 2559, หน้า 59) 2) ปัญหาเกี่ยวกับอานาจในการเสนอของบประมาณ สานักงาน กศน. ไม่มีอานาจในการ
เสนอของงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีนั้นมาจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหัวหน้า
งานจัดสรรมาให้ ทาให้ไม่เอื้อต่อภารกิจการดาเนินงานของสานักงาน กศน.ที่มีปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมี
กระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย และมีพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร (สุรพล นิติไกรพจน์. 2556, หน้า 45) 3) ปัญหาคุณภาพการศึกษา พิจารณาจากอัตราการสาเร็จ
การศึ ก ษายั ง อยู่ ในระดั บ ต่ า จากการรายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี ของกลุ่ ม ติ ด ตามประเมิ น ผลและ
สารสนเทศ กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน. พบว่าสัดส่วนของผู้สาเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ
เทียบกับจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนยังอยู่ในระดับต่าในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2551 2552 และ 2553 โดย
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เฉลี่ยของทุกระดับอยู่ที่ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (สานักงาน กศน. 2558)
ค่า นิ ย มหรือทัศนคติที่ ไ ม่ ดีต่ อ การเรีย น กศน. คุณภาพของนั กศึกษาเมื่ อเข้า ศึกษาต่ อในระดั บอุม ศึกษาของ
การศึกษาในระบบยังไม่ เป็นที่ยอมรับ การโยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มเป้า หมายนักศึกษากศน.ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องทางการศึกษา (จรวยพร ธรณินทร์ . 2557: ออนไลน์) และ 4) ปัญหาการบริหารจัดการ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสัมภาษณ์ พบว่า งบประมาณที่ใช้จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ กล่าวคือ มีครูเป็นจานวนมากแต่งบประมาณที่ได้รับมาในจานวนเท่าเดิม ทาง
สานักงาน กศน.จังหวัดจึงให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (ศูนย์ กศน. อาเภอ) เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ถ้าต้องการได้รับเงินจานวนเท่า
เดิมจะต้องมีจานวนนักศึกษา 60 คนต่อครู 1 คน ครูจาเป็นต้องหานักศึกษามาเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือไม่ก็ต้องลดจานวนครู เพื่อให้เพียงพอกับที่ได้รับการจัดสรร โดยใช้ครูคนเดียวแต่รับผิดชอบงาน 2 ตาบล ทาง
สานักงาน กศน.จังหวัดได้เคยแจ้งไปยังสานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ (ขนิษฐา
สืบรักษาตระกูล. 2557: สัมภาษณ์)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของประเทศไทย โดย
สานักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ หลักการ
การศึ ก ษานอกระบบ หลั ก งบประมาณ หลั ก การบริ ห ารจั ด การ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นที่จะศึกษาสภาพการจัดสรรงบประมาณการศึกษานอก
ระบบของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีสภาพเป็นเช่นไร และควรมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
อย่างไร เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วให้ดีเพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบสภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 เพื่อนาไปปรับปรุงและพิจารณาหาแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณ
2. ได้ แ นวทางในการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบของประเทศไทย
ซึ่งสานักงาน กศน.จังหวัดอื่นๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดสรรงบประมาณไปยังศูนย์ กศน.อาเภอ ได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการศึกษานี้จะเลือกตัวแทนตามขนาดการแบ่ง ของสานักงาน กศน.จังหวัด
และการกระจายตัวของศูนย์ กศน.อาเภอด้วย รวมทั้งสิ้น 70 ศูนย์กศน.อาเภอ ประกอบไปด้วยสานักงาน กศน.
จัง หวั ด ขนาดใหญ่ ได้ แก่ ส านั กงาน กศน.จั ง หวั ด อุบ ลราชธานี และส านั กงาน กศน.จั ง หวั ด ร้อยเอ็ด จ านวน
31 อ าเภอ จั ง หวั ด ขนาดกลางได้ แ ก่ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ล าปาง และส านั กงาน กศน.จั ง หวั ด สระบุ รี
รวม 25 อาเภอ และจังหวัดขนาดเล็กคือ สานักงาน กศน.จังหวัดระนอง และสานักงาน กศน.จังหวัดนครนายก 9
อาเภอ รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ศึกษากับศูนย์ กศน.เขต
ในจังหวัดกรุงเทพอีก 5 เขตด้วย การศึกษานี้จะศึกษากับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เดียวเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งบประมาณที่ศึกษาจะพิจารณาเฉพาะงบประมาณที่ได้รับมาจากรัฐบาลจัดสรรไปยังสานักงาน กศน.
จังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น ไม่นับรวมรายได้อื่นๆ การจัดสรรงบประมาณนั้นศึกษาจากงบประมาณที่
สานักงาน กศน.จังหวัดได้รับมาแล้ว จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว จัดสรรต่อไปยังศูนย์ กศน.
อาเภอ/ เขตต่อไป ซึ่งศึกษาเฉพาะในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนคาถาม 38 ข้อ มี 4 ด้านคือ ด้านที่ 1) ความ
ตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับ ด้านที่ 2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ ด้านที่ 3) ความเหมาะสม
ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ และด้านที่ 4) ความสอดคล้องของงบประมาณที่ได้รั บการ
จัดสรรกับนโยบายทางการศึกษา และตอนที่ 3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
จานวนคาถาม 75 ข้อ มี 4 หลักการคือ หลักการที่ 1) หลักการการศึกษานอกระบบ มี 5 องค์ประกอบย่อย ใน
องค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดของแนวทางการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 9 ข้อ หลักการที่ 2) หลักการบริหาร
จัดการมี 6 องค์ประกอบย่อย ในองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดทั้งหมด 40 ข้อ หลักการที่ 3) พ.ร.บ. นโยบาย
การศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี 3 องค์ประกอบย่อย ในองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียด
ของแนวทางการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 7 ข้อ และหลักการที่ 4) หลักการงบประมาณ มี 6 องค์ประกอบย่อย
ในองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดของแนวทางการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 19 ข้อ แบบสอบถามดังกล่าวผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน โดยใช้ข้อคาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) อยู่ที่ระดับ 0.57 - 1.00 แล้วนาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้ วยวิ ธีการหาสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่า 0.986 นอกจากนี้ ยังได้
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจานวน 19 คน แบ่งเป็นผู้อานวยการ กศน.จังหวัด 6 คน และผู้อานวยการกศน.อาเภอ
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13 คน ใน 3 ประเด็นคือ 1) สภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษั้น
พื้นฐาน 2) วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ 3) ข้อเสนอแนะ ตามลาดับ
สาหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก
สภาพการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากผลการศึกษาในตอนที่ 2 และหลักการทั้ง 4 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักการ
บริห ารจั ด การ หลั กการงบประมาณ หลั ก การศึ กษานอกระบบบ และพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ง ชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เสนอนั้นได้โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งผู้อานวยการกศน.จังหวัด และผู้อานวยการศูนย์กศน.อาเภอ/
เขตจานวน 6 ท่านโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับมาคานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อพิจารณา
ระดับสภาพการจัดสรรงบประมาณ ระดับความเหมาะสมของแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และได้ตรวจสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาและความเหมาะสมของแนวทางการจัดสรรงบประมาณทางสถิติ
ระหว่างจังหวัด ภาค และขนาดของจังหวัด โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
ณ ระดับความเชื่อมั่น .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สภาพการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ในช่ว งระหว่าง
ปีงบประมาณ 2556- 2558 พบว่า ระดับปัญหาการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.06 จากระดับคะแนนความรุนแรงมากที่สุดคือ 5.00) เมื่อจาแนกปัญหาออกเป็น 4 ด้านพบว่า ปัญหาที่พบเรียง
ตามคะแนน ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับนโยบายการศึกษา 2) ความ
เหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) ความพอเพียงของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพื่อการบริหารการศึกษา 4) ความตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามลาดับ
ในส่วนของปัญหาย่อยในแต่ละด้านของการจัดสรรงบประมาณพบว่า 1) ด้านความสอดคล้องของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับนโยบายการศึกษา ปัญหาย่อยที่พบได้แก่ 1.1 ความมีอิสระของสถานศึกษาใน
การใช้จ่ายงบประมาณ และ 1.2 ปัญหางบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 2) ด้านความ
เหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาย่อยที่พบได้แก่ 2.1 ความยืดหยุ่นของกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของงบประมาณ 2.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 2.3 ปัญหา
ความยุ่งยากในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3) ด้านความเพียงพอของบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ 3.1
ความเพีย งพอของสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ห้องเรียน ที่จ อดรถ ห้องน้ า ฯลฯ เมื่ อเที ยบกับ จานวน
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นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 3.2 สภาพความพร้อมใช้งานของสิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าว เช่น ความสะอาด
ความปลอดภัย 3.3 ปัญหาเรื่องความไม่พอเพียงของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า 3.4 ความ
เพียงพอและความทันสมัย หรือความพร้อมในการใช้งานของห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งสืบค้นข้อมูลกับ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ 4) ด้านความตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปัญหาย่อย
ที่พบได้แก่ 4.1 ไม่ได้รับการจัดสรรตรงตามระยะเวลาที่กาหนด และ 4.2 ความตรงต่อเวลาในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนของวิทยากร (รายละเอียดในตาราง 1)
เมื่อพิจารณาปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจาแนกตามรายจังหวัด รายภาค และขนาดของจังหวัด พบว่าปัญหาที่พบนั้น มีความสอดคล้องกกับสภาพ
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม และเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยด้วยตาราง One
way ANOVA โดยใช้ค่า F-test ไม่พบความแตกต่างรายจังหวัด รายภาค และขนาดจังหวัด ยกเว้นในส่วนของ
ปัญหาย่อยของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับนโยบายทางการศึกษา
ระหว่าง กทม. กับภาคใต้ กล่าวคือระดับปัญหาของกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ ยที่สูงกว่าภาคใต้อย่างมีนั ย
ความสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05
นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่า ผลการสัมภาษณ์สอดคล้องกับ ผลการสารวจ ซึ่งได้เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบดังนี้ 1) สานักงานกศน.กระทรวงศึกษาธิการ
(ส่วนกลาง) ควรให้จัดงบประมาณโดยจาแนกลงมาเป็นก้อน (Lump Sum) ว่าส่วนใดเป็นของสานักงานกศน.
จังหวัด และส่วนของกศน.ศูนย์ของอาเภอ เพื่อที่จะได้ขจัดปัญหาการได้รับงบประมาณไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และ
ปัญหาความล่าช้าที่ทางศูนย์กศน.อาเภอได้รับงบประมาณจากสานักงานกศน.จังหวัด 2) สานักงานกศน.
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) ควรให้สานักงานกศน.จังหวัด และศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต มีส่วนร่วมในการ
กาหนดงบประมาณด้วย มิใช่ว่างบประมาณที่ได้รับมานั้นมาจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง)
แต่เพียงอย่ งเดี ยวเท่า นั้น และ 3) กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับในการเบิกจ่ ายงบประมาณในส่ วนของงบลงทุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้
สถานศึกษาได้มีอานาจในการตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่านี้
ตาราง 1 สภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รายการ
N = 70
ระดับ
ปัญหา
X
S.D.
ความตรงต่อเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
3.21 1.128 ปานกลาง
ความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงินเดือนครู
2.80 1.566 ปานกลาง
ความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง
2.87 1.464 ปานกลาง
ความตรงต่อเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
3.21 1.190 ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความตรงต่อเวลาของงบประมาณทีไ่ ด้รบั
3.02 1.337 ปานกลาง
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ตาราง 1 สภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ต่อ)
รายการ
N = 70
ระดับ
ปัญหา
X
S.D.
ความเพียงพอของบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
เพื่อใช้ในค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า
3.37 1.342 ปานกลาง
เพื่อใช้ในค่าเดินทางไปราชการของครูและเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
3.04 1.185 ปานกลาง
ความเพียงพอของจานวนครูต่อนักศึกษา
3.00 1.129 ปานกลาง
ความเพียงพอของแบบเรียน
2.94 1.141 ปานกลาง
ความพร้อมใช้งานได้จริงของแบบเรียน
2.99 1.097 ปานกลาง
ความเพียงพอของห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งสืบค้นข้อมูลกับน 3.33 1.086 ปานกลาง
ศ.
ความทันสมัยของห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งสืบค้นข้อมูล
3.37 1.038 ปานกลาง
สภาพความพร้อมใช้งานห้องสมุด คอมพิวเตอร์ แหล่งสืบค้นข้อมูล
3.34 1.089 ปานกลาง
ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ กับจานวนนักศึกษาที่
3.39 .921 ปานกลาง
สภาพความพร้อมใช้งาน เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ
3.26 .879 ปานกลาง
ค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจาแนกระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
3.09 .959 ปานกลาง
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.06 .976 ปานกลาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.04 .970 ปานกลาง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับ
2.87 1.076 ปานกลาง
ครู
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับ
2.86 1.040 ปานกลาง
จนท.
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความเพียงพอของบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร
3.13 1.063 ปานกลาง
ความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรมีกาหนดหลักการ ข้อบังคับ ชัดเจน
3.10 1.253 ปานกลาง
มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทุกครั้งที่มีการเปลีย่ น
3.10 1.218 ปานกลาง
กฎระเบียบ
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รายการ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของงบประมาณมีความยืดหยุน่
ความยุ่งยากของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเบิกจ่าย
มีการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่ดูแลการเบิกจ่าย
มีการรับฟังความคิดเห็น/ ปัญหาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรพิจารณาจากความเหมาะสม
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดของสถานศึกษา
ความทุรกันดาร
ความแตกต่างทางด้านสภาพเศรษฐกิจ
การดาเนินงานของแต่ละสถานศึกษา
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความสอดคล้องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับนโยบายการศึกษา
งบประมาณทีไ่ ด้รับมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
งบประมาณทีไ่ ด้รับทาให้สถานศึกษามีความอิสระในการตัดสินใจใช้
จ่าย
งบประมาณทีไ่ ด้รับสามารถดาเนินตามนโยบายต่อการจัดการเรียนการ
สอน
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความสอดคล้องของงบประมาณทีไ่ ด้รับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยของสภาพการจัดสรรงบประมาณ

N = 70
X
3.34
3.24
3.19
3.13
3.19

ระดับ
ปัญหา

S.D.
1.250
1.221
1.195
1.250
1.254

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.87 1.203
2.77 1.066
2.70 1.159
2.44 1.112
2.67 1.100
2.76 1.148
3.21 1.318
3.00 1.297
2.99 1.194

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.13
3.36

1.048
1.168

ปานกลาง
ปานกลาง

3.11

1.123

ปานกลาง

3.20 1.113
3.06 1.156

ปานกลาง
ปานกลาง

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานกศน.จังหวัดไปยั งศูนย์กศน.อาเภอ/เขต ควรพิจารณาหลักการทั้ง 4 หลักการเรียงตามลาดับ
คะแนนความเหมาะสม ดังนี้
หลักการบริหารจัดการมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การวางแผน มีรายละเอียดดังนี้คือ ควรมีการ
วางแผนจานวนครู วางแผนการอบรมเพื่อพัฒนาครู วางแผนจานวนนักศึกษาที่ทาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา วางแผนแนวโน้มจานวนนักศึกษา วางแผนภาระงานของครู วางแผนการอบรมเพื่อพัฒนาของ
เจ้าหน้าที่ วางแผนภาระงานของเจ้าหน้าที่ และการวางแผนจานวนเจ้าหน้าที่ 2) การประสานงาน มีรายละเอียด
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คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณให้บุคคลภายในองค์ กรได้รับทราบ มีการประชุมภายในองค์กรอยู่
เป็นประจา มีการติดต่อกับชุมชน และมีการติดต่อกับสานักงาน กศน.จังหวัด และ 3) การกาหนดเป้าหมาย
ประกอบไปด้วยรายละเอียด เปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์กรของศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต ได้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมาย มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของผลผลิตที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร
หลักการงบประมาณมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ การจัดสรร
งบประมาณควรคานึงผลการดาเนินงาน เช่น เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา มีการแจ้งข่าว/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้งบประมาณให้ทราบเป็นประจา มีมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณ
ที่ได้ รับ การจัด สรรมาและใช้ประโยชน์ ได้ อย่ างเต็ม ที่ และมีการตรวจสอบภายในองค์กรของกัน เอง 2)
ประชาธิ ปไตย มี รายละเอีย ดดั ง นี้ น าข้อเสนอต่ างๆ ไปปรับ ปรุง เปลี่ ย นกฎ ระเบีย บ ข้อบั งคับ ให้เกิดความ
เหมาะสม เปิดโอกาสให้ศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต มีส่วนร่วม ได้เสนอความคิดเห็นสภาพปัญหาของงบประมาณที่
ประสบอยู่ และ 3) ยุติธรรม ประกอบไปด้วยรายละเอียด คานึงถึง สภาพความแตกต่างของสังคม ชุมชนและ
วัฒนธรรมที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ มีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษานั้นๆ
คานึงถึงการให้ความร่วมมือของชุมชนที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ คานึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคานึงถึงความ
แตกต่างของผลการดาเนินงานที่ ผ่านมา เช่นผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน
คานึงถึงความแตกต่างของระดับการศึกษาของนักศึกษา เช่นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามลาดับ
หลักการการศึกษานอกระบบมี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ความเสมอภาค ประกอบไปด้ว ย
รายละเอี ย ด มี ก ารจั ด การศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ แ ก่ ผู้ เ รี ย นไม่ ว่ า จะเป็ น
เพศ ศาสนา ความแตกต่างทางสังคมอื่นๆ คานึงถึงการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และ 2) ความยืดหยุ่น ประกอบไปด้วยรายละเอียด ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
พระราชบั ญญัติ การศึกษาแห่ง ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบ ประกอบไปด้ ว ยรายละเอีย ด มีการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี การชี้ แ จง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจาทุกปีงบประมาณ และ 2) การมีส่วน
ร่ว มของภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในการจั ด การศึก ษา ประกอบไปด้ ว ยรายละเอี ย ด การมี ส่ ว นร่ ว มของสถานศึ ก ษา
(เช่นผู้อานวยการ ครู และเจ้าหน้าที่) ในการกาหนดงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียนก่อให้เกิดความผูกพัน
และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณให้มีการให้ความ
ช่วยเหลือ ศึกษางานจากชุมชน ควรจัดสรรงบประมาณโดยชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่สถานศึกษานั้น
ตั้งอยู่ เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนนดงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการศึกษา ตามลาดับ (รายละเอียดใน
ตาราง 2)
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยใน 4 หลักการ จาแนกเป็นรายจังหวัด ภาค และขนาดจังหวัด พบว่าขนาดของจังหวัดมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 กล่าวคือ จังหวัดขนาดเล็กมีข้อเสนอแนะในรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบแตกต่างไปจากจังหวัดขนาดใหญ่และขนาดกลาง จังหวัดของขนาดเล็กต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณ และต้องการให้สานักงาน กศน.จังหวัดจัดสรรงบประมาณยังศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต อย่าง
เป็นธรรมโดยคานึงถึงความแตกต่างของบริบทที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ด้วย (รายละเอียดในตาราง 3)
ตาราง 2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการ
N = 70
ระดับ
X
S.D. ความเหมาะสม
หลักการบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 : การวางแผน (Planning)
4.23 .783
มากที่สุด
วางแผนจานวนครู
4.14 .873
มาก
วางแผนการอบรมเพื่อพัฒนาครู
4.09 .880
มาก
วางแผนจานวนนักศึกษาที่ทาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
4.09 .906
มาก
วางแผนแนวโน้มจานวนนักศึกษา
4.07 906
มาก
วางแผนภาระงานของครู
4.07 .973
มาก
วางแผนการอบรมเพื่อพัฒนาของเจ้าหน้าที่
4.07 .906
มาก
วางแผนภาระงานของเจ้าหน้าที่
4.01 .925
มาก
วางแผนจานวนเจ้าหน้าที่
4.00 .917
มาก
องค์ประกอบที่ 2 : การประสานงาน (Coordinating)
4.20 .734
มาก
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณให้บุคคลภายในองค์ได้รับทราบ 4.21 .797
มากที่สุด
มีการประชุมภายในองค์กรอยู่เป็นประจา
4.19 .797
มาก
มีการติดต่อกับชุมชน
4.13 .833
มาก
มีการติดต่อกับสานักงาน กศน.จังหวัด
3.49 1.176
มาก
องค์ประกอบที่ 3 : การกาหนดเป้าหมาย (Targeting)
4.20 .861
มาก
เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย
4.29 .837
มากที่สุด
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของผลผลิตที่
4.26 .928
มากที่สุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
4.14 .889
มาก
องค์ประกอบที่ 4 : การรายงานผลการดาเนินงาน (Reporting)
4.13 .850
มาก
องค์ประกอบที่ 5 : การควบคุม/ ดูแล (Controlling)
4.10 .819
มาก
องค์ประกอบที่ 6 : การจัดการองค์การ (Organizing)
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหลักการบริหารจัดการ
4.17 .823
มาก
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ตาราง 2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
หลักการงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 : หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
4.29 .824
มากที่สุด
คานึงผลการดาเนินงาน เช่น เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และ
4.21 .797
มากที่สุด
เวลา
มีการแจ้งข่าว/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้งบประมาณให้ทราบเป็นประจา 4.14 .804
มาก
มีการมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร 4.13 .883
มาก
มาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
มีการตรวจสอบภายในองค์กรของกันเอง
4.09 .847
มาก
องค์ประกอบที่ 2 : หลักประชาธิปไตย (Democracy)
4.17 .780
มาก
นาข้อเสนอต่างๆ ไปปรับปรุงเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดความ
4.26 .793
มากที่สุด
เหมาะสม
เปิดโอกาสให้กศน.อาเภอมีส่วนร่วมได้เสนอความคิดเห็น สภาพปัญหาของ
4.21 .866
มากที่สุด
งบประมาณทีป่ ระสบอยู่
องค์ประกอบที่ 3 : หลักยุติธรรม (Equity)
4.14 .815
มาก
คานึงถึงสภาพความแตกต่างของสังคม ชุมชน วัฒนธรรมที่สถานศึกษานั้น
4.26 .811
มากที่สุด
ตั้งอยู่
มีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษานัน้ ๆ
4.26 .811
มากที่สุด
คานึงถึงการให้ความร่วมมือของ ชุมชนที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
4.20 .754
มาก
คานึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคานึงถึงความแตกต่างของผลการ
4.20 .809
มาก
ดาเนินงานที่ผา่ นมา เช่นผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
และเชิงต้นทุน
คานึงถึงความแตกต่างของระดับการศึกษาของนักศึกษา เช่นระดับ
4.17 .742
มาก
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.13 .797
มาก
องค์ประกอบที่ 4 : หลักดุลยภาพ (Balance)
4.06 .796
มาก
องค์ประกอบที่ 5 : หลักมองการณ์ไกล (Foresight)
4.06 .883
มาก
องค์ประกอบที่ 6 : หลักสารัตถประโยชน์ (Utility)
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหลักการงบประมาณ
4.14 0.816
มาก
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ตาราง 2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
หลักการการศึกษานอกระบบ
องค์ประกอบที่ 1 : ความเสมอภาค
4.19 .767
มาก
มีการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่
4.40 .769
มากที่สุด
ผู้เรียนไม่ว่า จะเป็น เพศ ศาสนา ความแตกต่างทางสังคมอื่นๆ
คานึงถึงการทีผ่ ู้เรียนได้รบั โอกาสการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
4.29 .783
มากที่สุด
ทั่วถึง
องค์ประกอบที่ 2 : ความยืดหยุ่น
4.17 .916
มาก
ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการเรียนการสอน
4.17 .770
มากที่สุด
เปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.14 .839
มาก
องค์ประกอบที่ 3 : โอกาสทางการศึกษา
4.13 .931
มาก
องค์ประกอบที่ 4 : มีรูปหลากที่หลากหลาย
4.03 .978
มาก
องค์ประกอบที่ 5 : เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหลักการการศึกษานอกระบบ
4.13 .886
มาก
พ.ร.บ. นโยบายการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 4.10 .937
มาก
และสามารถตรวจสอบ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
4.19 .856
มาก
มีการชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ 4.07 .857
มาก
เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 2 : การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ในการจัดการศึกษา
4.03 .884
มาก
จัดสรรงบประมาณโดยสถานศึกษา (เช่นผอ. ครู นักศึกษา) เข้ามาเพื่อมี
4.10 .854
มาก
ส่วนร่วมในการกาหนนดงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเป็นการ
4.00 .816
มาก
ส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียนก่อให้เกิดความผูกพัน และ
ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณให้มีการให้ความช่วยเหลือ ศึกษางานจากชุมชน
3.94 .899
มาก
ควรจัดสรรงบประมาณโดยชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่
3.83 .900
มาก
สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนนดงบประมาณที่ใช้
เพื่อการจัดการศึกษา
4.10 .887
มาก
องค์ประกอบที่ 3 : เป็นกระบวนการการศึกษาตลอดชีวิต
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยพรบ. นโยบายการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
4.08 .902
มาก
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4.14

.848

มาก

ตาราง 3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนก
ตามขนาดของจังหวัด
รายการ
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ANOVA
N=36
N=25
N=9
X S.D. X S.D. X S.D. F
sig
พรบ. นโยบายการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฯ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ ในการจัด
4.2 0.73 3.9 0.95 3.4 1.01 3.52 .035
การศึกษา
5
2
2
4
4
4
1
*
หลักการงบประมาณ
หลักประชาธิปไตย (Democracy)
4.3 0.64 4.0 0.81 3.5 0.88 4.87 .011
9
5
8
2
6
2
2
*
หลักยุติธรรม (Equity)
4.3 0.75 4.0 0.78 3.5 0.88 3.79 .028
3
6
4
0
6
2
1
*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของ
ประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. สภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556- 2558 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
สภาพปัญหาจาแนกเป็นรายด้านพบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานั้นไม่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่
ได้ รับ มอบหมาย กล่า วคือ ภาระงานมี เป็ นจ านวนมากเมื่ อเที ยบกับงบประมาณที่ไ ด้รับ มามี อยู่ อย่า งจากัด
ศูนย์กศน.อาเภอจะต้องมีการบริหารจัดการให้เพียงพอ บางภาระงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะทากิจกรรมร่วมกับ
ศูนย์กศน.อาเภอที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจได้สาเร็จ อย่างไรก็ดี การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
นั้น ศู น ย์กศน.อาเภอขาดอิส ระในการใช้ จ่ ายงบประมาณที่ ไ ด้ รับ ประกอบกับ ปัญ หาเรื่องกฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบครุภัณฑ์ และใช้ระยะเวลานานในการ
เบิกจ่าย ศูนย์กศน.อาเภอส่วนใหญ่มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่
เพียงพอ ได้แก่ ห้องเรียน ที่จอดรถ ห้องน้า ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งสืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และปัญหาเรื่องความตรงต่อเวลาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของวิทยากร
จากสภาพปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด ภาค หรือขนาดของจังหวัดที่ศูนย์กศน.อาเภอ
นั้นตั้งอยู่ก็ดีต่างก็ประสบกับสภาพการจัดสรรงบประมาณที่ไม่แตกต่างกัน สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ศูนย์กศน.อาเภอ
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ประสบปัญหาดังกล่าวในข้างต้น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น มาจากส่วนกลางนั่นคือ สานักงาน
ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จัด สรรงบประมาณมายังส านั กงานกศน. (ส่ วนกลาง) จากส่ว นกลาง เมื่ อรับ มอบ
งบประมาณมานั้น ก็จัดสรรต่อไปยังสานักงานกศน.จังหวัด และศูนย์กศน.อาเภอตามลาดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณคานึงถึงจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนเท่านั้น ทาให้เกิดปัญหา
ของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอานาจ
ในการจัดสรรงบประมาณได้มาในลักษณะเดียวกัน (Uniformity) ทาให้ไม่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล นิติไกรพจน์ (2556, หน้า 45) เรื่องวิจัยแนวทางและความเป็นไปได้
ในการปรับเปลี่ยนภารกิจ บทบาท และอานาจหน้าที่ ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) ให้สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งพบว่า สานัก กศน.
ว่าไม่มีอานาจในการเสนอของบประมาณ เพราะในแต่ละปีนั้นงบประมาณได้มาจากสานักงานปลัด กระทรวงซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ทาให้ไม่เอื้อต่อภารกิจการดาเนินงานของสานักงาน กศน.ที่มีปริมาณงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นและมีกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย และมี
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ขณะเดียวกันก็คงต้องรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานักงานกศน.จังหวัด ควร
พิจารณาหลักการต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปยังศูนย์กศน.อาเภอ/เขต ดังนี้
2.1 หลักการบริหารจัดการมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผนครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การจัดสรรงบประมาณมายังศูนย์กศน.อาเภอ ควรพิจารณาจานวนครู
เจ้าหน้าที่เทียบกับจานวนนักศึกษาที่ลงะเทียบเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูและเจ้าหน้าที่ การประสานงาน มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณให้บุคคลภายในองค์ได้รับทราบ มี
การประชุมภายในองค์กรอยู่เป็นประจา มีการติดต่อกับชุมชน และมีการติดต่อกับสานักงาน กศน.จังหวัด การ
กาหนดเป้าหมาย มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของผลผลิตที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร
2.2 หลักการงบประมาณมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณควร
คานึงผลการดาเนินงานของศูนย์กศน.อาเภอ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ มี มาตรการในการ
ป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ประชาธิปไตย ควรให้เปิด
โอกาสให้ศูนย์กศน.อาเภอมีส่วนร่วมได้เสนอความคิดเห็นสภาพปัญหาของงบประมาณที่ประสบอยู่ และในส่วน
ของศูนย์กศน.อาเภอเองนั้นก็ควรเปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนในการกาหนด ใช้
จ่ายงบประมาณด้วย ยุติธรรม การจัดสรรงบประมาณจากสานักงานกศน.จังหวัดไปยังศูนย์กศน.อาเภอควร
คานึงถึงสภาพความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นที่ตั้ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความร่วมมือของชุมชนที่สถานศึกษา
นั้นตั้งอยู่
2.3 หลักการศึกษานอกระบบมี 2 องค์ประกอบย่อย ความเสมอภาค กล่าวคืองบประมาณที่
จัดสรรไปจะต้องสามารถใช้ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะ
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เป็น เพศ ศาสนา ความแตกต่างทางสังคมอื่นๆ คานึงถึงการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง และควรจัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละศูนย์กศน.อาเภอ
2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรมี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การ
บริหารจัดการงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และมีการชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจาทุกปีงบประมาณเป็นระยะ การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
อื่นๆ ในการจัดการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา/ ศูนย์กศน.อาเภอ/เขต (เช่นผู้อานวยการ ครู และเจ้าหน้าที่) และ
ชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณให้มีการให้ความ
ช่วยเหลือ ศึกษางานจากชุมชน ควรจัดสรรงบประมาณโดยชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่สถานศึกษานั้น
ตั้งอยู่ เข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนนดงบประมาณที่ใช้เพื่อการจัดการศึกษา
จากการเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ศูนย์กศน.อาเภอที่ได้เสนอมานั้น สะท้อนให้เห็น
ว่า การกาหนดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการกาหนดจาก
สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารงานแบบจากบนลงล่าง (Top-down Management) ทาให้
สานักงานกศน.จังหวัด ตลอดจนศู นย์กศน.อาเภอขาดการมีส่วนร่วม จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถ
สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังควรให้ความสาคัญต่อ ขนาดของจังหวัด ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณด้วย โดยเฉพาะจังหวัดขนาดเล็ก ควรพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
เสนอปัญหาที่ประสบอยู่ และคานึงถึงความแตกต่างของบริบทที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การมีส่วนร่วมในการกาหนดงบประมาณของสานักงานกศน.จังหวัด และศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสสานักงานกศน.จังหวัดได้มีการนาเสนอ
สภาพการจัดสรรที่ประสบอยู่ แนวทางที่ควรจะเป็นในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกางลงไปยังจังหวัด
เช่ นเดี ยวกัน สานักงานกศน.จั งหวั ดก็ ต้องเปิ ดโอกาสให้ศูน ย์ กศน.อาเภอ/ เขต ทั้ง ในส่ วนของผู้ อานวยการ
ครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เสนอแนะสภาพปัญหาและแนวทางสาหรับการจัดสรรงบประมาณลงไปยังอาเภอด้วย
2. การพิจารณางบประมาณควรพิจารณาถึง หลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หลักการบริหารจัดการ
หลั ก งบประมาณ หลั ก แนวคิ ด การศึ ก ษานอกระบบ ตลอดจนพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชาติ และความแตกต่ างกัน ของปัจ จั ย ต่า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น ขนาดจัง หวั ด สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม และความร่วมมือของชุมชนที่ศูนย์กศน.อาเภอ/ เขตนั้นตั้งอยู่
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3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ศูนย์กศน.อาเภอมีอานาจและอิสระในการ
ตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากขึ้น
4. การศึกษานอกระบบนั้นเป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้เป็น แล้ว
ดังนั้นจึงควรศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะให้ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าวรับผิดชอบรายจ่ายด้วยตนเอง ส่วนที่เหลือ
จะได้จัดสรรรไปยังผู้ที่ขาดโอกาสอย่างแท้จริงต่อไป
5. ความเป็นไปได้ในการแยกงบประมาณระหว่างสานักงานกศน.จังหวัดและศูนย์กศน.อาเภอ/
เขต เนื่องจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณลักษณะเป็นเงินก้อน (Lump-sum) มายัง
สานักงานกศน.จังหวัด บางครั้งเกิดปัญหาการใช้งบประมาณระหว่างสานักงานกศน.จังหวัดกับศูนย์ก ศน.อาเภอ/
เขต เพราะสานักงานกศน.จังหวัดไม่มีนักศึกษาเป็นของตนเอง จึงต้องกันเงินส่วนหนึ่งจากศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต
เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ ทาให้ศูนย์กศน.อาเภอ/ เขตได้รับงบประมาณจริงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสาหรับ
การจัดบริการการศึกษาได้ ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงควรที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
แยกงบประมาณระหว่างสานักงานกศน.จังหวัด และศูนย์กศน.อาเภอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
นอกเหนือไปจากการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนั้น ศูนย์กศน.อาเภอ/ เขต ยังมี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักอย่างอื่นอีกด้วย ดังนั้น งานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาการจัดสรรงบประมาณกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจน
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
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