๕๘

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

๕๙

( ตัวอย่างหน้าปก )
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร

จักรภัทร ตุงคํา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2557
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๖๐

( ตัวอย่างหน้าปก )
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการส่งเสริมอาชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

กรีฑา แก้วประดิษฐ์

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2557
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๖๑

( ตัวอย่างหน้าปกที่มียศ ฐานันดรศักดิ์ นําหน้าชื่อ )
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวน
ในสถานีตํารวจภูธร จังหวัดกําแพงเพชร

ร.ต.อ.ปัญญา พวงมาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2543
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๖๒

( ตัวอย่างสันปก )
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เรื่องการเขียนกลอน สํ าหรับนักเรียนช่ วงชั้นที่ 2

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ตามความยาวของสันปก)

ประภา ศูนย์ จนั ทร์ 2556

ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปี พ.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

๖๓

( ตัวอย่างหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ
พัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหลุม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย” เสนอโดย นางวรรณี สายด้วง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

.....................……………………………………….....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.........................……………………………...... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล)

.......................……………………………....... ประธานกรรมการที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข)

...............................…………………….......... กรรมการที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร)

......................………………………………....... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(อาจารย์ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์)

๖๔

( ตัวอย่างหน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุมัติให้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 1” เสนอโดย นางศิลาพร จําปารัตน์ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

...................……………………………………….....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

....................……………………………………. ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี)
......................……………………………......... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร)

………….........................…………............... กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข)

......................…………………………….......... กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์)

๖๕

( ตัวอย่างบทคัดย่อ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น )
544840132 : สาขาวิชา : การปกครองท้องถิ่น ; รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
คําสําคัญ
: คุณภาพชีวิตการทํางาน / องค์การบริหารส่วนตําบล
ฐิตารีย์ รุ่งสิทธิ์ธนโชติ : แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เขตอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ THE GUIDELINES TO DEVELOP THE
WORKING LIFE QUALITY OF PERSONNEL UNDER SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGPONE DISTRICT, PHETCHABUN
PROVINCE.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร 159 หน้า
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน องค์การ
บริหารส่วนตําบล เขตอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตําบล เขตอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 12 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การทํางานแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล
เขตอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีส่ ําคัญมีดังนี้
3.1 ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

๖๖
3.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จัดทําโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ออกมาให้ บริการ
ตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรนอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตด้านอื่น จัดทําแบบแผนการปฏิบัติงาน
นโยบายและปรัชญาที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนประสบความสําเร็จทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตด้านอื่นๆ

๖๗

( ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น )
544840132

: FIELD OF STUDY : LOCAL GOVERNMENT ; M.P.A. (LOCAL
GOVERNMENT)
KEYWORDS : WORKING LIFE QUALITY / SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION
THITAREE RUNG-SITTHANACHOT. THE GUIDELINES TO DEVELOP THE
WORKING LIFE QUALITY OF PERSONNEL UNDER SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGPONE DISTRICT,
PHETCHABUN PROVINCE
THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. PAJAREE POLPRASERT, Ph.D. AND
ASST. PROF. RATCHANEE NITHAKORN, Ph.D. 159 PP.

The purposes of this research were 1) to study working life quality of personnel
under Sub-district Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province, 2) to
compare working life quality of personnel under Sub-district Administrative Organization,
Wangpong District, Phetchabun Province classified by individual factors, 3) to find the guidelines
to develop working life quality of personnel under Sub-district Administrative Organization. To
deal with the first and the second objectives, the samples consisted of 113 staff in Sub-district
Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province. The research instrument
was a questionnaire. The data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean,
and standard deviation. To deal with the third objective, the respondents consisted of 12
persons related with working life quality of Sub-district Administrative Organization, Phetchabun
Province. The data were collected through the use of focus group discussion. The data were
analyzed using content analysis.
The research findings were as follows:
1. In general, working life quality of personnel under Sub-district Administrative
Organization, Wangpong District, Phetchabun Province was at the high level. When considering
each aspect, it was found that many of aspects were at the high level whereas working life
balance, sage and health support environment and fair and sufficient compensation were at
the moderate levels.
2. The personnel under Sub-district Administrative Organization with different
educational levels had different working life quality. There was no different when comparing
the personnel under Sub-district Administrative Organization in gender, age, status, job position,
working experience and salary.
3. The guidelines to develop working life quality of personnel under Sub-district
Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province were as follows:

๖๘
3.1 For fair and sufficient compensation, it was found that salary structure
should be improved properly with economic states.
3.2 For safety environment and health promotion, it was found that a project
promoting annual health checkup should be presented to the administrators and coordinated
with the local hospitals to offer service accordingly at least once a year.
3.3 For working life balance, it was found that performance plan and policy
should focus on staffs’ success.
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( ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ )

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี ด้วยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ชัยรัตน์ บุมี ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ดร.ยุทธนา หงสไกร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งทําให้ผู้วิจัยได้รบั แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดร.ยุภาดี ปณะราช อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
แผนงาน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวังแขมวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา และนายสุธี สนิทพจน์ ผู้อาํ นวยการโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําต่างๆ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยา และพี่ ทีม่ ีส่วนในการช่วยเหลือ สนับสนุน
และให้กําลังใจมาโดยตลอด และสุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
จนวิทยานิพนธ์นี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
ความดีทั้งปวงอันเกิดขึ้น และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบให้แด่บุพการี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
จักรภัทร ตุงคํา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
รัฐบาลได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ว่า เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนให้ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา
จะเน้นการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน ให้การศึกษาสร้างคนสร้างความรู้ สูส่ ังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ” และหนึ่งในนโยบายนั้นคือ การจัดการศึกษา จะเน้นการกระจายอํานาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2)
การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และหมวด 8 มาตรา 60 และมาตรา 61 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(จักรกริช บุญเดช, 2548, หน้า76) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจ ในสาระสําคัญที่เป็นแนวคิด
วัตถุประสงค์ขอบข่ายภารกิจและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและผู้เกีย่ วข้องทั้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2-3)
จากสาระบัญญัติใน มาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 34(2) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โดยให้บัญญัติไว้ “สถานศึกษา”
หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัด
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การศึกษา และสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2549, หน้า 34) ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมี
ความเข้มแข็งในการดําเนินงานบริหารงานโรงเรียน (จักรกริช บุญเดช, 2548, หน้า 281)
การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น นิตบิ ุคคล
และในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา แนวทางที่กําลังเร่งดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้คือด้าน
งบประมาณต้องวางแผนจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – based Budgetingหรือ
PBB) โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2550,
หน้า 203) แทนการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นโครงการ การกําหนดนโยบายและแผนต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนโดยชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยงานปฏิบัติจะต้องดําเนินการบริหารจัดการที่
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานตามนโยบายการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา(จักรกริช บุญเดช, 2548, หน้า 281)
ตามนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา ดังกล่าว จึงได้ประกาศให้มี สถานศึกษา
ประเภทที่หนึ่งโดยกําหนดสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ไม่ต่ํากว่า 500 คนและมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน)ให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งนอกนั้นจัดเป็นสถานศึกษาประเภทที่สองปัจจุบัน
ในจังหวัดกําแพงเพชรมีสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง จํานวน 25 โรงเรียนโดยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มี 19 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
มี 6 โรงเรียนและให้มีเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง หมายความว่า สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง
ภายในหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่รวมกัน เพื่อให้มีการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในเรื่องที่ได้รับการกระจายอํานาจการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ หรือทีมงาน การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ได้รับการกระจายอํานาจด้านงบประมาณตามหลักการของ
การบริหารงานสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นก้อน
(Block Grant) ให้เป็นค่าใช้จา่ ยตามจํานวนนักเรียนโดยมีเป้าหมายที่จะให้การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณในสถานศึกษาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา อันเป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติและติดตามการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานการเงินในฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
(รุ่ง แก้วแดง, 2546, หน้า 45)
ปัญหาในการดําเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
มีปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวได้สําหรับในด้านความพร้อมของ
สถานศึกษานัน้ พบว่าต้องประสบปัญหามากในการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ
การจัดจ้างบุคลากรและการตัดสินใจทางการศึกษา บางสถานศึกษายังไม่พร้อมผู้บริหารและครูจํานวน
มากไม่เข้าใจและไม่เห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจ (อํานวยวงศ์สิงห์, 2552, หน้า 2) ดังนั้นการ
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ดําเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารความคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,หน้า 39)
แต่การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาหลังการกระจายอํานาจยังประสบปัญหาหลายปัญหา เช่น
ทักษะในการวางแผนงบประมาณ ความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และ
ประสบการณ์ในการวางแผนงบประมาณ (ปรีชา ศรีนวล, 2548, หน้า 111)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณ
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
ตามขอบข่าย วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารงบประมาณนิติบุคคลของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปัญหา
เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรและขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัด
กําแพงเพชรซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านงบประมาณเพือ่
รองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณ
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
โดยผู้วิจัยใช้แนวทางพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทํางบประมาณระบบใหม่ คือ ระบบมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 52)ซึ่งประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคํานวณต้นทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ
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4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
2.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
โดยแยกตามระดับชั้นเรียนที่เปิดทําการเรียนการสอนดังนี้ ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน
ระดับขยายโอกาส จํานวน 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 19 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 สภาพการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
3.2 ปัญหาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณ เพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรโดยผู้วิจัยใช้
แนวทางพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทํางบประมาณระบบใหม่ คือ ระบบมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7
ด้าน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 52) ซึ่งประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคํานวณต้นทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ในขั้นตอนของการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร มีแหล่งข้อมูลดังนี้ผใู้ ห้
ข้อมูล ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาประเภท
ที่หนึ่ง จํานวน 17 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้ได้แก่แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านงบประมาณเพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร

๗๙

( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบที่ 1 )
ตารางที่ 1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของความสามารถ
ในการปรับตัวของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายการ
1. ศึกษาธิการจังหวัดมีแนวทางที่จะพัฒนางานของ สํานัก
งานอธิการจังหวัดให้เหมาะสม
2. ศึกษาธิการจังหวัดยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ
3. ศึกษาธิการจังหวัดสามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ศึกษาธิการจังหวัดมีการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทีช่ ่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(n=320)
4.11

1.16

ระดับ
ประสิทธิผล
มาก

3.15

1.07

ปานกลาง

3.52

0.94

มาก

3.41

1.09

ปานกลาง

X

S.D.

หมายเหตุ ตัวอย่างตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีเส้นตั้ง ถ้านักศึกษาใช้ตารางนี้ต้องใช้ตลอด
ทั้งเล่ม

๘๐

( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล แบบที่ 2 )
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบของค่ามัชฌิมเลขคณิตของภาวะผู้นําของผู้บริหารการพยาบาลตามทัศนะ
ของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลทั่วไปในเขต 8

ภาวะผู้นํา
ภาวะผู้นํากรเปลี่ยนแปลง
- การสร้างบารมี
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นเชาว์ปัญญา
- การคํานึงถึงเอกบุคคล
ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน
- การให้รางวัลอย่างเหมาสม
- การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง
- การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม
ภาวะผู้นําแบบตามสบาย

พยาบาลวิชาชีพ
S.D.
X
0.55
2.53
0.53
2.60
0.60
2.53
0.58
2.48
0.60
2.39
0.35
1.91
0.61
2.60
0.50
2.25
0.70
1.24
1.03
0.75

พยาบาลเทคนิค
S.D.
X
0.56
2.41
0.55
2.49
0.62
2.38
0.60
2.35
0.64
2.24
0.43
1.82
0.65
2.12
0.56
2.08
0.75
1.4
1.01
0.70

t
2.05
1.83
2.15
1.85
2.11
2.24
1.91
2.77**
0.07
0.25

**หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

หมายเหตุ ตัวอย่างตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีเส้นตั้ง ถ้านักศึกษาใช้ตารางแบบนี้ ต้องใช้
ตลอดทั้งเล่ม

๘๑

( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ F – test )
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิตของความพึงพอใจในการทํางาน
ของผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONEWAY ANOVA)
แหล่งความแปรปรวน (SV)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
total
**หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

df
2
317
319

SS
3.7446
119.2903
123.0348

MS
1.8723
0.3763

F
4.97755**

๘๒

( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการทดสอบ
โดยใช้ F – test ว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ )
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิตของความพึงพอใจในการทํางาน
ของผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่างคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
หัวหน้าฝ่าย
*หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

X

3.66
3.78
3.91

ความแตกต่างระหว่าง X
เจ้าหน้าที่
ผช.ศธจ.
หัวหน้าฝ่าย
3.66
3.78
3.91
0.12
0.25*
0.13
-

๘๓

( ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย )

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ตําแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2557
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน

นายจักรภัทร ตุงคํา
19 กรกฎาคม 2513
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหัวรัง อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผาน้ําย้อย สปอ.เชียงกลาง สปจ.น่าน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ สปอ.แม่วงก์ สปจ.นครสวรรค์
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพท.กพ.2
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพท.กพ.2
ผู้อํานวยการชํานาญการโรงเรียนบ้านดอนขวาง
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนขวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

