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53252206 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคญั :  เศรษฐมติ ิ/ โรงเรียนสาธิต / มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  รัชตวิชช  มิตรอัครสิน : เศรษฐมติิโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
: ผศ. วาท่ี พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ.  118 หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษา 2) เพ่ือนําเสนอ
สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพื่อทราบทรรศนะของ
ผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนการวิจัยเชิง
พรรณนาโดยใชโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยวิเคราะหและผูเช่ียวชาญท่ีใหทรรศนะประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน และ
อดีตเจาหนาท่ีฝายบริหาร จํานวน 1 คน รวมท้ังหมด 5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนโปรแกรมสําเร็จรูป LINDO และแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สถิติท่ีใช คือ การหาคาเหมาะสุดของตัวแบบกําหนดการเชิงเสน และการวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือหา
ประโยชน ขอดี ขอเสียและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาหรือการประยุกตใชเศรษฐมิติเพื่อการบริหารการศึกษา 

สามารถแบงตามวัตถุประสงคของการใชออกเปน 3 แนวทางหลัก คือ การวัดคาความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรใน
เชิงปริมาณ  การพยากรณหรือคาดการณเหตุการณหรือสถานการณในอนาคต และ การนําเสนอ การสนับสนุน และ
การศึกษาผลกระทบของนโยบาย เมื่อพิจารณาจากการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา ปจจัยท่ีสงผลในการบริหารงาน คือ 1) ดาน
ทรัพยากรการเงิน 2) ดานทรัพยากรบุคคล 3) ดานทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 4) ดานทรัพยากรการบริหารจัดการ 
ซ่ึงสอดคลองกับการประยุกตใชเศรษฐมิติเพื่อการบริหารการศึกษา เมื่อนํามาหาความสัมพันธเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตาม
มุมมองทางเศรษฐศาสตรแลวนํามาสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนทางคณิตศาสตร และใชวิธีการทางสถิติวิเคราะห
โครงสรางระบบการบริหารจัดการ ทําใหพบจุดเดน จุดดอยของโครงสราง และสามารถพยากรณระบบโครงสรางตามนโยบาย
ในแบบตาง ๆ ได ทําใหการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. สาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ในปจจุบันโรงเรียน 
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายจายสูงกวารายได ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรตองมีแนวทางการบริหารงาน
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว คือ 1. การเพิ่มคาธรรมเนียมนักเรียน 2. การเพิ่มภาระงานสอนใหกับอาจารย และ 3. การเพิ่ม
คาธรรมเนียมนักเรียนและเพิ่มภาระงานใหกับอาจารยผูสอน โดยท่ีจํานวนนักเรียนยังคงเดิม จะทําใหโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  

3.  ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติท่ีนํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา เศรษฐมิติเปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงาน กําหนดนโยบายใหสอดคลอง
กับทรัพยากร โดยสามารถพยากรณแนวทางตามนโยบายตาง ๆ ได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน ทําให
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดําเนินงานตามปณิธานท่ีตั้งไวไดสําเร็จ 
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53252206 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD :  ECONOMETRICS / THE DEMONSTRATION SCHOOL / SILPAKORN UNIVERSITY 
 RATCHAWICH  MITAKKHARASIN : ECONOMETRICS IN THE DEMONSTRATION SCHOOL OF 
SILPAKORN UNIVERSITY. THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. AND 
ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D. 118 pp. 
 

 The proposes of this research were to determine ; 1) a substance of econometrics used in 
educational administration, 2) to present substance of econometrics used in educational administration of the 
Demonstration School of Silpakorn University and 3) the opinion of executives toward using econometrics in 
educational administration in the Demonstration School of Silpakorn University. This study was descriptive 
research which the Demonstration school of Silpakorn University was unit of analysis. The expert who were key 
informant composed of 3 school administrators, a former school administrator, and a former executive officer, 
total of 5 key informants. The instrument that used in the research was the instant program LINDO and the semi - 
structured interview. The statistics used to analyse the data were optimal solution and content analysis.  

The findings of this study were as follows : 
1. The substance of econometrics in educational administration or the application of econometrics to 

educational administration can be divided by purposes of using in 3 domains as follows : measuring the 
relationship of econometrics variables in volume, forecasting future events and presenting support and studying the effects 
of policies. Considering the management of the four divisions, therefore academic administration, budget management , 
personal management and general management, it is found that the impact factors in administration are financial resources, 
human resources, material resources and management. These impact factors are consistent with the application of 
econometrics to management education. When figuring out the correlation between quantitative and qualitative in 
perspective of econometrics then forming linear programming model and using of statistic method for analyzing structure of 
system management, advantages and disadvantages were found. This method can predict structure and system toward 
other policies and make more efficient in educational administration at school. 

2. The substance of econometrics that used in educational administration of the Demonstration School of 
Silpakorn University found that the Demonstration School of Silpakorn University has expenses more than income that has 
an effect on the ways of administration to adjust the problems. These problems can be solved by : 1. Increasing the fees of 
the students, 2. Adding the duties of the teachers and 3. Increasing the fees of the students and adding the duties of the 
teachers while a number of students were stable. Then, the Demonstration School of Silpakorn University had enough 
budgets to manage and develop for the school quality. 

3. For the opinion of executives toward using econometrics in educational administration in the Demonstration 
School of Silpakorn University, it found that the econometrics was the instrument that helped the executives to make a 
decision in administrating, specify a policy that conform to the resources. The policies could be forecasted the ways to 
happen for the most benefits in administration. Hence, the Demonstration School of Silpakorn University could be operated 
as the school will to success. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี 
ดร.นพดล  เจนอักษร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งอาจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระ
ประภา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ  ผูทรงคุณวุฒิ ที่
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตอง
และสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ  นางดวงนภา  ศรีนันทวงศ นายศุภกร  เจริญสุขประภา นายพลวัฒน  ดํารงกิจ
ภากร นางนวลศรี  เสาวภาคย และนางศรีอัมพร  ชัยบัณฑิตย ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการใหขอมูล เพ่ือเปน
เครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและ
ประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่
ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ ชาวบริหารการศึกษาทุกคนที่ให
คําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผูบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บ
ขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารยที่อบรมส่ังสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 การพัฒนาประเทศในชวงหาทศวรรษท่ีผานมานับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 กลาวไดวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกฝายในสังคมไทย
จากการที่จะตองปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยมีผลการพัฒนาทั้งท่ีประสบ
ผลสําเร็จ  ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเป ล่ียนแปลงที่ สํ าคัญทั้ งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู
พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง1 ดังนั้นการเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ี
สมดุลมีคุณภาพและย่ังยืนพรอมเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงตองใหความสําคัญตอการพัฒนา
คนใหเปนคนดี มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา การจัดการศึกษาตองมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โลกในยุคปจจุบันกําลังเผชิญกับกระแสของการแขงขันและความเปล่ียนแปลงท่ีนับวัน
จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่งในประชาคมโลกจึงไมสามารถที่
จะหลีกหนีภาวะและผลกระทบตาง ๆ ที่เปนผลจากการแขงขันและกระแสการเปล่ียนแปลงนี้ได เชน 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งผลกระทบดานตาง  ๆ นี้อาจกอใหเกิดปญหาและ
วิกฤตการณตาง ๆ ขึ้นมากมาย2  ซึ่งสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา ที่กลาวไวโดยสรุปวาการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ จะสงผลกระทบตอสังคมโลกและสังคมไทยในปจจุบันและอนาคตซึ่งจะ
เปนโลกแหงความรูและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ประชาชนทุกคน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงองคการตาง ๆ ยอมมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองคการของตน ไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางองคการ ปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ หรือการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีศักยภาพ

                                                 
 1สํานักนายกรัฐมนตรี , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559, ฉ.  
 2กระท รวงศึ กษ าธิ ก าร , การบ ริห ารสถานศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐานที่ เป น นิ ติ บุ ค ค ล 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 1. 
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สูงขึ้นเพ่ือสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืนและมีเสถียรภาพจนสามารถที่จะบรรเทาและ
เอาชนะวิกฤตการณตาง ๆ ใหผานพนไปไดดวยดี3 

ปจจุบันหลายประเทศที่เคยเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจไดประสบวิกฤตการณ ทาง
การเงิน ทําใหเกิดผลกระทบตาง ๆ อยางมาก ประเทศไทยตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  (พ.ศ. 
2555 - 2559) ประเทศไทยจะตองพรอมรับมือกับปญหาและผลกระทบตาง  ๆ ใหไดโดยสราง
ภูมิคุมกันตนเองทําใหองคการตาง ๆ ตองเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน4  โดยเนนพัฒนาที่คนใหมี
คุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดเนนวา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
ปจจุบัน การจัดการศึกษาของรัฐไดแบงระบบการศึกษาเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาของรัฐ ท้ังใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนนั้น มีสวนราชการท่ีรับผิดชอบหลายหนวยงานเปนตนวา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในสวนของมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนรับผิดชอบการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีระดับปริญญาตรีและ
ระดับสูงกวาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยถือวาไดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชนและประเทศชาติ 
มหาวิทยาลัยเปนองคกรหนึ่งในสังคมที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเปนองคกรสําคัญในชุมชนท่ีมีสวน
ใน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางตอเนื่อง5  

 จากการท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการยุบหนวยงานระดับกรมของ
กระทรวงศึกษาธิการเขาดวยกัน และยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยเขาไปอยูในกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับ โครงสรางการบริหารงานใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน โรงเรียนสาธิตซึ่งเปนสถาบันท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยจึงไดรับผลกระทบดังกลาวอยางหลีกเลี่ยง
ไมได โรงเรียนสาธิตจึงตองปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับและ  การบริหารงานใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการทําใหโรงเรียนสาธิตตองมีการวางแผนการ
บริหารงานในอนาคตอยางรัดกุม โดยท่ัวไปการบริหารงานจะตองมีปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการหรือ
เรียกวา ทรัพยากรการบริหาร (Administration Resources) คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) 
การบริหารงบประมาณ  (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ  (Material) การบริหารงานท่ัวไป 

                                                 
3กระทรวงศึกษาธิการ, รวมคําสั่งการมอบอํานาจจากกรมสามัญศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพการศาสนา,  2531), 1.  
4สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559, ก.  
 5ชิดชงค ส.นันทาเนตร, มหาวิทยาลัย (ในกํากับ) ของรัฐในฐานะองคกรการเรียนรู ใน 30 
ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ม.ป.ท., 2543), 46. 
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(Management) การบริหารคุณธรรมหรือจริยธรรม (Morality) และการใหบริการประชาชน 
(Machine) หรือเรียกสั้นวา 6 Ms ปจจัยทั้ง 6 ประการนับวาเปนปจจัยพ้ืนฐานท้ังนี้เพราะวาการ
บริหารทุกประเภทไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ตามจําเปนตองอาศัย เงิน วัสดุ และการจัดการ
องคการเปนองคประกอบที่ขาดเสียมิได แตปจจุบันไดมีพิจารณาขยายขอบเขตของปจจัยการบริการ
กวางขวางออกไปอีก เชน กรีนวูด (Greenwood) ไดเสนอความเห็นวา ปจจัยในการบริหารไมไดมี
เพียง 6 อยางเทานั้น แตอยางนอยควรมี 7 อยาง คือ คน เงิน พัสดุ อุปกรณ อํานาจหนาที่ เวลา 
กําลังใจในการทํางาน และความสะดวกตาง ๆ6  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหพรอมรับกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมจึงตองมีการคาดการณและวางแผนลวงหนาโดยเฉพาะปจจัยเรื่องเงิน
จะไดมีการกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โรงเรียนสาธิตของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานในโครงสรางการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร/ครุ
ศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี หนาที่หลักอยู 4 ประการใหญ  ๆ คือ 1) เปนสถานที่ฝกหัดการ
ปฏิบัติงานครู 2) เปนสถานที่สาธิตการจัดการศึกษาแนวใหม 3) เปนสถานท่ีคนควาวิจัยวิชาชีพครู
ชั้นสูง 4) เปนสถานท่ีใหการศึกษากุลบุตร กุลธิดาของชาติ7 จําเปนตองเตรียมการสําหรับการศึกษา
คนควาวิจัย ตลอดจนการทดลองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและกระบวนการวิชาชีพใหกาวหนายิ่งขึ้น  
  
ปญหาของการวิจัย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศ
ไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะ
เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให
กาวหนาตอไป เพ่ือประโยชนสุขที่ ยั่ งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาที่มีการนําระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานมาใชมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารระบบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สงผลใหตองจัดระเบียบราชการเปน 3 สวนคือ การบริหารราชการ
สวนกลาง การบริหารราชการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษาและการบริหารราชการในสถานศึกษามีการออก
กฎหมายทางการศึกษาและมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
ปฏิรูปกระบวนการผลิตและดานคุณภาพมีการประกอบใชพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

                                                 
  6มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, “ประสิทธิผลของการนํานโยบายปองปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ 
ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ: กรณีวิจัยปฏิบัติการเขตเลือกต้ัง ค. จังหวัด นครราชสีมา” (วิทยานิพนธพัฒนบริ
หารศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2536), 52.  
 7ไพฑูรย ลินลารัตน, โรงเรียนสาธิต:  จุดมุงหมาย บทบาท และทิศทาง (กรุงเทพฯ : คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 4 - 5. 
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ทางการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546 มีโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญา
ตรี 5 ป มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน มีคุณภาพ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประกันภายนอกชุมชน องคกร เอกชน และสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการจัดการศึกษาปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและการสื่อเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบและจัดการศึกษาใหกับ
ผูดอยโอกาสและคนพิการมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยการเตรียมความพรอมและ
ยกระดับทักษะฝมือคนไทยใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยในฐานะเปนสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงตองมีการบริหารการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพแตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยก็ยังมีปญหาการจัดการศึกษาท่ี
จะตองมีการปรับปรุง ดังที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปญหา และอุปสรรคการจัดและการบริหารงานใน
โรงเรียนสาธิตพบวา ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนสาธิตที่มีความสําคัญในระดับสูง 5 อันดับแรก
ตามความเห็นของกลุมตัวอยางที่สังกัดมหาวิทยาลัย ไดแก การขาดอัตรากําลัง อาจารยมีชั่วโมงสอน
มากเกินไป การเปล่ียนตัวผูบริหารบอยเกินไป ผูบริหารโรงเรียนขาดอํานาจอาจารยขาดความสามัคคี 
และโรงเรียนสาธิตไมมีสภาพเปนโรงเรียนตามปรัชญาของโรงเรียนสาธิต  นอกจากน้ันยังไดกลาวถึง
ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนสาธิตไมมีหลักสูตรเปนของตนเองทําใหเกิดปญหามาก8 
นอกจากน้ี ไดศึกษาการพัฒนาคณาจารยในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา อุปสรรคและปญหาในการพัฒนาคณาจารยที่สําคัญ คือ นโยบายในเรื่องการ
พัฒนาคณาจารยกําหนดไวไมชัดเจน และไมไดนํามาปฏิบัติอยางแทจริง นอกจากนั้นยังขาดแคลน
งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาคณาจารยอีกดวย9 นอกจากนี้ มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม 2545) ระบุวา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา 
ในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรใหเปนงบประมาณเพ่ือ
การศึกษา” ซึ่งมีการกําหนดใหรัฐตองรับผิดชอบและดําเนินการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษา
พ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังจัดสรรเงินใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับ
ผูเรียนที่ยากจนการจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพ่ืออุดมศึกษาจึงนับเปนองคประกอบสําคัญ
ประการหน่ึงที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ  จากแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่
ภาครัฐจัดสรรใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ และจัดสรรแยกตามหมวดรายจาย ในขณะที่แนวคิดการ
จัดสรรงบประมาณท่ีใชกับสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาลและจะใชเปนแนวทางการจัดสรร
งบประมาณอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ใหรัฐบาลจัดสรร
เงินงบประมาณแกระบบอุดมศึกษาของไทย โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) เพ่ือให

                                                 
8ประยูร อาษานาม, ปญหาและอุปสรรคการจัดและบริหารโรงเรียนสาธิต  (ขอนแกน: 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), 27. 
9ชูชัย รัตนภิญโญพงษ , การศึกษาการพัฒนาคณาจารยในโรงเรียนมัธยมสาธิต  สังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), บทคัดยอ. 
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มหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเงินของตนเอง ซึ่งในระบบการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยตาง ๆ แบบใหมนั้น จําเปนที่หนวยงานจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ
จะตองใชหลักการที่เหมาะสมเพ่ือเสนอตอรัฐบาลในการอุดหนุนเงินงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยใด 
พรอมท้ังวิธีการและรูปแบบที่จะเปนที่ยอมรับและใหความเปนธรรมแกมหาวิทยาลัยตาง  ๆ รวมทั้ง
ผูเรียนเองท่ีจําเปนตองมีสวนแบกรับภาระทางดานการศึกษาของตนเองในเวลาเดียวกัน ขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการศึกษาจึงเปนแนวทางสําคัญในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐตอไป 10 อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติจริงนั้นการดําเนินมาตรการหรือโครงการเหลานี้ยังมีความลักลั่น เชน รัฐบาลยังไมได
จัดสรรงบใหโรงเรียนเหลาน้ีอยางเพียงพอท่ีจะจัดการศึกษาฟรีไดจริง และในทางพฤตินัยรัฐบาลเองก็
ยอมรับขอเท็จจริงประการน้ี โดยอนุญาตใหโรงเรียนของรัฐ “ระดมทรัพยากร” เพ่ือมาสมทบกับเงิน
อุดหนุนจากงบประมาณได สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนระดับตาง ๆ ในลักษณะของการเหมาจายรายหัว แตงบของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งรวมงบเหมาจายรายหัวน้ันไมไดตางไปจากงบเดิมมากนัก11  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
ก็เชนเดียวกัน นอกจากจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของโรงเรียนแลวยังไดจัดการเรียนการสอน
ตามจุดมุงหมายของการกอตั้งโรงเรียนตามหลักทฤษฎีทางวิชาการเพื่อใหสมกับที่ไดชื่อวาเปนโรงเรียน
สาธิต การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการใน
การจัดการศึกษามาโดยตลอดเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตามถึงแมวาโรงเรียนสาธิตจะได
พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการศึกษาใหทันสมัยอยูตลอด แตการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตก็ยังตองมีการปรับปรุงการจัดการศึกษา  การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โรงเรียนสาธิตจําเปนตองมีกําลังเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจการ
โรงเรียนตามปกติและกิจการที่เนื่องมาจากการเปนโรงเรียนสาธิต ดวยเหตุที่โรงเรียนสาธิตมีบทบาท
มากกวาโรงเรียนปกติ ฉะนั้นงบประมาณท่ีตองใชสําหรับโรงเรียนสาธิตยอมจะมากกวางบประมาณ
สําหรับโรงเรียนปกติ นอกจากนี้การศึกษาคนควาทดลองภายในโรงเรียนสาธิตก็เปนเหตุใหมีความ
จําเปนที่จะตองใชเงินในการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการศึกษาคนควาทดลอง
และตองการงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของคณะศึกษาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่ไดกลาวมา
จะเห็นไดวา  การจัดการเงินใหคลองตัวและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของอาจารยในหนาที่สําคัญทั้งสอง
ดานจึงเปนสิ่งจําเปน แตเนื่องดวยโรงเรียนสาธิตนั้นมีหองเรียน 15 หอง หองเรียนละ 40 คน จะทําให

                                                 
10รายงานฉบับสมบูรณ, “โครงการศึกษาเร่ืองการวิจัยและพัฒนาตนทุนมาตรฐานตอหนวย

ระดับอุดมศึกษา เสนอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.)” (ศูนยนวัตกรรมนโยบาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2553), บทคัดยอ. 

11สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, การประเมินนโยบายสาธารณะดานสังคมดวย
วิธีการเศรษฐมิติ (กรุงเทพฯ, 2550), 190 - 191. 
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รับนักเรียนไดในจํานวน 600 คนทําใหงบประมาณท่ีจํากัดจากรัฐที่จัดสรรตามจํานวนนักเรียน คา
สาธารณูปโภคเพียงเล็กนอยและเงินเดือนอาจารยขาราชการซ่ึงไมเพียงพอกับคาใชจาย ทางโรงเรียน
สาธิตจึงไดเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเพ่ือนํามาเปนคาใชจายใหสวนของคาจางอาจารย 
บุคลากรในสวนที่ขาดแคลน รวมถึงคาใชจายในดานอ่ืน  ๆ อีกดวย12 และจากการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ
เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นตอผูเรียนอาจจะเปนปญหาในดานการบริหาร
จัดการถาไมมีการวางแผนการบริหารงานงบประมาณสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ัง
ในปจจุบันรวมไปถึงการเตรียมความพรอมตอผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต 

จากปญหาดังกลาวขางตนพบวาเกิดจากปจจัยในการบริหารการศึกษาที่สําคัญคือ เงิน
และงบประมาณ ขอมูลขางตนจะเปนขอมูลชวยใหสามารถวางแผนและแกปญหาการจัดการศึกษาใน
ดานงบประมาณของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ยังตองอาศัย ขอมูล
จากผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาหลายๆทานมาประกอบกัน เพ่ือหาแนวทางในการวางแผน  การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายและปรัชญา
ของโรงเรียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐมิติของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตและพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนสาธิต ให มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและคณะศึกษาศาสตร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยและความสําคัญของการวิจัยดังกลาวขางตน
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไว ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 
2. เพ่ือนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. เพ่ือทราบทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 

                                                 
12โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, “รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2553”, 2533. ฉบับอัดสําเนา. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอคําถาม  สําหรับการ

วิจัยไวดังนี้ 
1. สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาเปนอยางไร 
2. สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเปนอยางไร 
3. ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถามของการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานสําหรับ
การวิจัยไว ดังนี้ 

1. สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาเปนการใชหลักการทาง 
เศรษฐศาสตรมาสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผล แลวนําผลท่ีไดมาพยากรณเพ่ือ
เปนแนวทางในการบริหารการศึกษา 

2. สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและใช
สถิติวิเคราะหผล แลวนําผลที่ไดมาพยากรณเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนทรรศนะเชิงบวกที่เห็นประโยชนของการนําเศรษฐมิติมาใช
ในการบริหารการศึกษา 
 
ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุป 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคิดของแดเนียล  แคทซ และโร
เบิรต แอล คาหน (Daniel Katz and Robert L. Kahn)  ที่ไดกลาวไววาองคการเปนระบบ ๆ หนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบหรือสวนสําคัญคือ  ปจจัยนําเขา  (Input)  กระบวนการ (Process)และ
ผลผลิต (Output)  ซึ่งองคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จะขาดส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
มิได และจะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร เมื่อสวนหนึ่ งมีปญหาสวนอ่ืนก็จ ะหยุดชะงักไปดวย                     
ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะตองมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ                   
ที่จะทําใหระบบยืนยาวอยูได นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  (Context)                 
โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสภาพแวดลอมและระบบจะสรางผลผลิตใหกับสภาพแวดลอม13    

                                                 
 13Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 
2nd Ed. (New York : Jonh Wiley & Son, 1978), 20. 
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 โรงเรียนสาธิตมีหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับเยาวชนของชาติ โดยมี
ลักษณะการจัดการเชิงระบบ14  ปจจัยนําเขา (Input)  ในระบบการศึกษา คือ นโยบายทางการศึกษา  
ผูบริหารและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและอ่ืน ๆ ผานเขาสูกระบวนการ (Process) ไดแก                   
1) การบริหาร ซึ่งประกอบดวยงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 2) การ
เรียน การสอน 3) การนิเทศ  ผลผลิต (Output) ที่ได คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน องคประกอบท้ังหลายเหลานี้มีผลกระทบตอเนื่องกันและยังมี
ปจจัยที่เปนบริบท (Context)  ซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพของสถานศึกษาท้ังทางตรงและทางออมไดแก 
สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคมและนําขอมูลจากผลผลิตที่ไดเปนขอมูลยอนกลับ  (Feedback) เพ่ือ
นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เปนตน สาระเศรษฐมิติใน
มุมมองของทาดาโอะ มิยากาวะ  คือวิชาเศรษฐศาสตรแขนงหนึ่ งที่ เนนหนักถึงเรื่องการวัด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจจากขอมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือสําคัญ 15 Samualson 
กลาววา เศรษฐมิติ หมายถึง การวิเคราะหทางปริมาณเกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมทาง
เศรษฐศาสตร โดยอาศัยทฤษฎีและขอมูลที่สังเกตได แลวนํามาอธิบายความสัมพันธโดยวิธีวินิจฉัยที่
เหมาะสม สวน Soldberger กลาววา เศรษฐมิติ หมายถึง สังคมศาสตรซึ่งใชเปนเครื่องมือทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร คณิตศาสตร สถิติรวมกันในการวิเคราะหปรากฏการณตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร16 และ
สุภา ทองคง กลาววา การวิเคราะหตัวแบบคณิตศาสตรควรวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ
ซึ่งแบงออกเปน 7 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหและกําหนดปญหา การพัฒนาตัวแบบ การรวบรวมขอมูล 
การคํานวณหาผลลัพธ การทดสอบผลลัพธ การวิเคราะหผลลัพธและการนําผลลัพธไปใช17 ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 14กระทรวงศึ กษ าธิ ก าร , การบ ริห ารสถานศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐานที่ เป นนิ ติ บุ ค คล                    
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33 - 38. 
 

15ทาดาโอะ มิยากาวะ, เศรษฐมิติเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรูแจง, 1986),  
2 - 3. 

16บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, “เศรษฐมิติ 1” (เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐมิติ 1 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), 2.  

17สุภา ทองคง, การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น), 
2551. 
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แผนภูมิที่  1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา      : Daniel Katz and Robert L Kahn, The Social Psychology of 
Organizations (New York : John Wiley & Son, 1987), 20. 
           : กระทรวงศึกษาธิการ , การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้ นฐาน ท่ี เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33 - 38. 
 : สุภา ทองคง, การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน  (กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล เอ็ด
ดูเคชั่น), 2551. 
 : บัณฑิต ชัยวิชญชาติ , “เศรษฐมิติ 1” (เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐมิติ 1 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), 2.  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการทราบถึงสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร
การศึกษา โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเงิน/งบประมาณ สารสนเทศ ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของ
โรงเรียนสาธิต เพ่ือสรางตัวแบบทางเศรษฐมิติ  โดยใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน  (Linear 
Programming Model)  ซึ่งแบงออกเปน 3 แบบ คือ ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียม ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอน และตัวแบบกําหนดการ
เชิงเสนแบบเพ่ิมเงินคาธรรมเนียมและเพิ่มภาระงานของอาจารยผูสอน แลวนําขอมูลที่ ไดมา
คํานวณหาผลลัพธ และนําเสนอผลลัพธที่ไดตอผูบริหาร เพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารการศึกษาดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 2 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Output) 

- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 

ฯลฯ 

การบริหาร 
 

- เศรษฐมิต ิ
 

การจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ 

 

- สถานศึกษามีความสามารถใน
การจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 

บริบท (context) 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและอื่น ๆ 

ขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) 

   ส
ำนกัหอ
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1. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน 
แบบเพิ่มเงินคาธรรมเนียม 
 

2. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน
แบบเพิ่มภาระงานอาจารย
ผูสอน 

3. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน
แบบเพิ่มเงินคาธรรมเนยีมและ
เพิ่มภาระงานของอาจารยผูสอน 

 

เศรษฐมิต ิ
 

 

 
การบริหาร โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
  
  
  
  
    

      
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
 
ที่มา : สุภา ทองคง, การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน  (กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล เอ็ด
ดูเคชั่น), 2551.  
 : กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :    
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33 - 38 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันดังนี้ 

1. เศรษฐมิติ หมายถึง การวิเคราะหทางปริมาณโดยใชหลักทางเศรษฐศาสตรมาสราง
ตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผลแลวนําขอมูลที่ไดมาอธิบายความสัม พันธเพ่ือ
ประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งแบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 

     1.1. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพิ่มเงินคาธรรมเนียม 
     1.2. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพิ่มภาระงานอาจารยผูสอน 
     1.3. ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนและเพ่ิมเงิน

คาธรรมเนียม 
 
 

   ส
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2. โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมัธยมศึกษาซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร  สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 เปนมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่องเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการสราง
แบบจาํลองเศรษฐมิติ โดยลําดับเนื้อหา ดังนี้  

เศรษฐมิติ 
ที่มาและความสําคัญ 

ในอดีตการคิดวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรมีการนําความรูทางสถิติมาประยุกตใช
เพียงเล็กนอย ตอมาดวยการคิดริเริ่มของเซอร วิลเลียม พริตตี้ (Sir William Petty) ไดนําเอาวิชา
คณิตศาสตรเขามาวิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตร รวมถึงการพัฒนาทางดานทฤษฎีทางสถิติและ
การพัฒนาทางดานการเก็บรวบรวมขอมูล  ทําใหเกิดการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐศาสตรมากมาย การพยายามแปลงทฤษฎีเศรษฐศาสตรออกมาในรูปคณิตศาสตร เพ่ือหากฎ
ตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตรนั้น ไดเริ่มมีมาต้ังแตชวงแรกของศตวรรษที่ 19 “การคนควาทฤษฎีความมั่ง
คั่งในเชิงคณิตศาสตร” ของนักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศสที่ชื่อครูโนต ( A. A. Cournot) นับเปน
ผลงานชิ้นแรกที่ไดนําเอาแคลคูลัสเขามาใชกับเศรษฐศาสตรอยางไดผล สิ่งนี้มีอิทธิพลอยางใหญหลวง
ตอนักเศรษฐศาสตรในยุคตอมาเปนจํานวนมาก จึงถือไดวาเปนตนตอวิวัฒนาการของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรในเชิงคณิตศาสตร ทฤษฎี เศรษฐศาสตรในลักษณะดังกลาวนี้ เดิม เรียกกันวา 
“เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร” แตมาในปจจุบันเนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวนใหญตางประยุกต
เอาคณิตศาสตรเขามาใชไมมากก็นอย การใชคําวา เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร ในความหมายที่เนน
ถึงการประยุกตคณิตศาสตรมาใชกับเศรษฐศาสตรจึงไมคอยเดนชัดเหมือนแตกอน ในทํานองเดียวกัน
คําวา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร หรือ ตัวแบบ  ก็ใชกันในลักษณะที่สื่อความหมายเทากับทฤษฎี
เศรษฐศาสตรในเชิงคณิตศาสตร เพราะระหวางเศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรกับเศรษฐศาสตรที่ไมใช
คณิตศาสตรนั้นตางก็มีหลักการพ้ืนฐานไมตางกัน   ความจริงปรากฏวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรเดิมทีเคย
กลาวไวเปนคําพูดนั้น มาภายหลังก็ไดถูกดัดแปลงออกมาในรูปคณิตศาสตรเปนจํานวนมาก หนาที่ของ
เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร คือ การสรางตัวแบบคณิตศาสตรแลวลองทําการคํานวณดู เพ่ือหาคาท่ี
เหมาะสมสําหรับตัวแบบคณิตศาสตร เพ่ือสรุปตามความหมายในเชิงคณิตศาสตร หลังจากนั้นมาสรุป
ตามความหมายเชิงเศรษฐศาสตร  สิ่งเหลานี้เรียกวา การหาคาเหมาะสมสุดสําหรับตัวแบบ ถาหยุด
เพียงการสรางตัวแบบเทากับเปนเพียงการเขียนทฤษฎีดวยภาษาคณิตศาสตรเทานั้น ดังนั้น
เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรเปนการรวม การสรางและการหาคาเหมาะสมสุดสําหรับตัวแบบเขา
ดวยกัน ในการคนควาแบบเศรษฐมิติ สิ่งที่ตองทําประการแรกคือ การสรางตัวแบบเก่ียวกับ
ปรากฏการณเศรษฐกิจที่ตองการศึกษา แมวาตัวแบบที่ใชในเศรษฐมิติไมจําเปนวาจะตองแกไดในแง
เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรเสมอไป แตมีอยูบอยครั้งที่ตัวแบบสามารถแกไดในลักษณะดังกลาว ซึ่ง

12 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

 

ไดกลายเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาเศรษฐมิติ ดวยเหตุนี้ เองเศรษฐมิติกับเศรษฐศาสตรเชิง
คณิตศาสตรจึงมีความสัมพันธในลักษณะที่ตัดกันไมขาด18 
 
นิยามและความหมายเศรษฐมิติ 

ขอมูลจําพวก ราคา ปริมาณสินคา รายได คาจาง ฯลฯ ที่กลาวถึงในวิชาเศรษฐศาสตร
สวนใหญจะเปนตัวแปรอยูในรูปเชิงปริมาณ โดยหลักการแลวตัวแปรเหลานี้สามารถวัดเปนตัวเลขได 
ดังนั้นจึงมีวิธีวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบใหมเกิดขึ้น  โดยเนนทางดานเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) โดยเฉพาะในชวง 50 ปที่ผานมา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรสวนใหญสรางขึ้นในรูป
คณิตศาสตร พรอมกับนําวิธีทางสถิติมาเปนเคร่ืองมือสําหรับวัดและหาความสัมพันธของตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร พรอมกับทดสอบความสมเหตุสมผลของทฤษฎีนั้นวาสอดคลอง หรืออธิบายสภาพของ
ความเปนจริงไดมากนอยเพียงใด การนําคณิตศาสตรกับสถิติมาใชในการวิเคราะหเศรษฐศาสตร
เรียกวา “เศรษฐมิติ” (Econometrics) ตามนัยดังกลาว เราใหคํานิยามของเศรษฐมิติวา เปนแขนง
หนึ่งของเศรษฐศาสตร ที่เนนเร่ืองการวัดความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ปรากฏตามสภาพ
ความเปนจริงโดยอาศัยคณิตศาสตรและวิธีทางสถิติเปนเครื่องมือในการวิเคราะห การวิเคราะห
ดังกลาว ทําใหเราทราบทิศทางความสัมพันธของตัวแปรของเรื่องที่เราตองการศึกษา และยังสามารถ
บอกถึงคาท่ีแนนอนได ยกตัวอยางเชน ในการศึกษาถึงเรื่องความยืดหยุนทางดานราคาของสินคา ถา
ไมมีการนําเศรษฐมิติมาใชเราอาจบอกไดแตเพียงวาความยืดหยุนอาจมีคามาก  (Elastic) หรือมีคา
นอย (Inelastic) แตถานําเอาเศรษฐมิติมาใชเราสามารถบอกไดแนนอนวาความยืดหยุนมีคาเปน
เทาใด จากคําอธิบายที่กลาวมา จะเห็นไดวานักเศรษฐศาสตรหลายทานไดใหความหมายของเศรษฐ
มิติไวหลายความหมาย อยางเชน ซามูเอลซัน (Paul Anthony Samuelson) ไดกลาววา เศรษฐมิติ 
หมายถึง การวิเคราะหทางปริมาณเกี่ยวกับปรากฏการณหรือพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร โดยอาศัย
ทฤษฎีและขอมูลที่สังเกตไดแลวนํามาอธิบายความสัมพันธโดยวิธีวินิจฉัยที่เหมาะสม โซลดเบอรเกอร  
(Soldberger) ไดกล าววา เศรษฐมิติ  หมายถึง สังคมศาสตรซึ่ งใช เปน เค ร่ืองมือทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร คณิตศาสตร สถิติ รวมกันในการวิเคราะหปรากฏการณตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร19 และ
ทาดาโอะ มิยากาวะ ไดกลาววา เศรษฐมิติ หมายถึง วิชาเศรษฐศาสตรแขนงหน่ึงที่เนนหนักถึงเรื่อง
การวัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจจากขอมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติเปนเคร่ืองมือสําคัญ20 ดังน้ัน
พอจะสรุปไดวา เศรษฐมิติ หมายถึง การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชหลักทางเศรษฐศาสตรมาสรางตัว
แบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผลแลวนําขอมูลที่ไดมาอธิบายความสัมพันธ  
 

 

                                                 
18ทาดาโอะ มิยากาวะ, เศรษฐมิติเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรูแจง, 1986), 5. 
19บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, “เศรษฐมิติ 1” (เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐมิติ 1 ภาควิชา

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), 2. 
20ทาดาโอะ มิยากาวะ, เศรษฐมิติเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรูแจง, 1986),  

2 - 3. 
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แนวคิดทางเศรษฐมิติ 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกในชวงทศวรรษ 1930 ไดกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอยาง

รุนแรง การวางงานมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน บุคคลท่ีกาวเขามามีบทบาทสําคัญในการเสนอแนวคิดในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจในชวงนั้นคือ เคนส (John Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษใน
ป 1936 เคนสไดเสนอผลงานสําคัญซ่ึงถือวาเปนจุดเปล่ียนของประวัติศาสตรความคิดทางดาน
เศรษฐศาสตรนั่นคือหนังสือ “ทฤษฎีทั่วไป” (General Theory of Employment, Interest and 
Money) เขาชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีแนวโนมกอใหเกิดปญหาการวางงานและมองวาการ
ใชจายรวมหรืออุปสงครวมท้ังหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (Aggregate Demand) เปนตัวสําคัญ
ในการกําหนดระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เคนสใหความสําคัญอยางมากกับบทบาทของรัฐโดย
ถือวาการใชจายของรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบเศรษฐกิจฟนตัว  เขาเสนอวารัฐบาลมี
คาใชจายเปนจํานวนมากเพ่ือสรางงานใหแกผูวางงาน เพ่ิมงบประมาณรายจายโดยการอนุมัติเงิน
ชวยเหลือในรูปของรัฐสวัสดิการตาง ๆ เชน การใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การจัดใหมี
การศึกษาภาคบังคับ การใหสวัสดิการแกผูวางงาน คนชรา จัดหางบประมาณกอสรางสาธารณูปโภค
ตลอดจนการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร เปนตน แนวคิดของเคนสในการใชนโยบายการคลัง
เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจไดกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ประชาธิปไตยอยางเห็นไดชัด ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของรัฐ
สวัสดิการที่สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายใตกรอบโครงสรางของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการดานอุปสงคมวลรวมซ่ึงดําเนินการผานนโยบายการคลัง
ตามแนวคิดของเคนส โดยการเพ่ิมการใชจายที่แทจริงของรัฐบาลจะสงผลใหเกิดอุปสงคเพ่ิมขึ้นใน
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะกระตุนใหระดับราคาเพ่ิมสูงขึ้น การสูงขึ้นของระดับราคาจะกอใหเกิดอุปสงคใน
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น มีการเสนอคาจางท่ีเปนตัวเงินที่เพ่ิมสูงขึ้น การจางงานดุลยภาพจะเพ่ิมขึ้น ผลลัพธ
คือ ระดับราคาสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น ระดับการผลิต ระดับการจางงาน และ
อัตราคาจางเปนตัวเงินจะเพ่ิมสูงขึ้น  

เศรษฐมิติมีองคประกอบที่ สํ าคัญ  3 ประการดวยกันคือ ประการที่  1 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรที่แสดงในรูปของตัวแบบเศรษฐศาสตร ประการท่ี 2 ขอเท็จจริงซ่ึงแฝงอยูในขอมูลทาง
เศรษฐกิจ และประการท่ี 3 คือ วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของทฤษฎีสถิติ แผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที ่3   แผนภูมิของเศรษฐมิติ 
ที่มา  : ทาดาโอะ มิยากาวะ, เศรษฐมิติเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรูแจง 1986), 3. 

ขั้นตอนของเศรษฐมิติเมื่อดูจากการทํางานแลวสามารถแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอนคือ 1) 
การสรางและกําหนดตัวแบบคณิตศาสตร คือ การแสดงทฤษฎีเศรษฐศาสตรออกมาในรูปคณิตศาสตร 
2) การประมาณคา ซึ่งเปนปญหาของการใชขอมูลวาจะใชอยางไรจึงจะประมาณคาตาง ๆ ในสมการ
ของตัวแบบออกมาเปนตัวเลข โดยพยายามใหมีความนาเชื่อถือสูงสุดเทาท่ีจะทําได 3) การทดสอบตัว
แบบคณิตศาสตร คือ การใชหลักเกณฑบางประการทดสอบดูวาตัวแบบคณิตศาสตรที่สรางขึ้นและ
ประมาณคาออกมาแลวนั้นประสบความสําเร็จหรือไม หลักเกณฑที่วานี้มีมากมายหลายชนิดดวยกัน
และ 4) การพยากรณกับการทดลอง คือ การพยากรณความเคล่ือนไหวในอนาคตของตัวแปรท่ีถูก
กําหนดในตัวแบบคณิตศาสตร โดยอาศัยการพิจารณาความเคล่ือนไหวในอดีต และความเคลื่อนไหว
ของตัวแปรที่ถูกกําหนดนอกตัวแบบ สาระของเศรษฐมิติ เมื่อดูจากการทํางานแลวสามารถแบงออกได
เปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางและกําหนดตัวแบบ  2) การประมาณคา  3) การทดสอบตัวแบบ 
และ  4) การพยากรณกับการทดลอง 
 การสรางตัวแบบ ดังที่ไดอธิบายไปแลววา คือ การแสดงทฤษฎีเศรษฐศาสตรออกมาในรูป
คณิตศาสตร กลาวคือ การเขียนความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของปรากฏการณ
เศรษฐกิจที่เรากําลังสนใจออกมาในรูปสมการคณิตศาสตร และเมื่อคิดเผื่อถึงงานในขั้นตอนไป ก็
จําเปนตองกําหนดตัวแบบใหละเอียดพอสําหรับการประมาณคา ตอไปเปนเร่ืองการประมาณคา 
(Estimation) ซึ่งเปนปญหาของการใชขอมูลวาจะใชอยางไรจึงจะประมาณคาตาง ๆ ในสมการของตัว
แบบออกมาเปนตัวเลขโดยพยายามใหมีความนาเชื่อถือสูงที่สุดเทาที่จะทําได ในจุดนี้ก็นับวาเปน
ปญหาหนัก เพราะถาลักษณะของตัวแบบหรือขอมูลแตกตางกัน วิธีการประมาณคาก็จะเปลี่ยนแปลง

ตัวแบบเศรษฐมิต ิ

ทฤษฎี ขอเท็จจริงทาง

ตัวแบบเศรษฐศาสตร ขอมูล 

การวิเคราะหโครงสราง การพยากรณ การประเมินและกําหนด

เครื่องมือเศรษฐมมิติ 

ทฤษฎีสถิต ิ
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ไปดวย ขั้นที่ 3 เปนเรื่องการทดสอบ คือ การใชหลักเกณฑบางประการทดสอบดูวา ตัวแบบที่สรางขึ้น
และประมาณคาออกมาแลวนั้น ประสบความสําเร็จหรือไม หลักเกณฑที่วานี้มีมากมายหลายชนิด
ดวยกัน แตที่นิยมใชกันคือดูวา เครื่องหมายของพารามิเตอรที่ประมาณคาออกมาไดนั้น สอดคลองกับ
ทฤษฎี เศรษฐศาสตรหรือไม  นี่ เรียกวา เกณฑทางดานเครื่องหมาย (เชน  ในสมการอุปสงค 
q a bp b  ซึ่งเปนสัมประสิทธิ์ของราคา p  ควรมีคาเปนลบ) การพิจารณาเกณฑทางดาน
นัยสําคัญ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีคนพบมานั้นมีอยูจริง ๆ ไมใช
เกิดขึ้นโดยความบังเอิญจากขอมูลชุดท่ีเราใช และการพิจารณาเกณฑทางดานความใกลเคียง คือ การ
ดูวาสมการน้ันสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของขอมูลจริง ๆ ไดดีเพียงไร สิ่งนี้ตัดสินโดยดูจากขนาด
ของสัมประสิทธิ์การกําหนด (Coefficient of Determination) หรือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Coefficient of Correlation) ขั้นสุดทายเปนเรื่องการพยากรณ คือ การพยากรณความเคลื่อนไหว
ในอนาคตของตัวแปรที่ถูกกําหนดในตัวแบบ โดยอาศัยการพิจารณาความเคลื่อนไหวในอดีต และ
ความเคลื่อนไหวของตัวแปรที่ถูกกําหนดนอกตัวแบบ ยิ่งกวานั้นไมใชเปนเพียงการพยากรณวา “คงจะ
เปนยังง้ันยังง้ี” เทานั้น แตยังสามารถทําการทดลองในลักษณะท่ีวาเมื่อลองเปลี่ยนคาตัวแปรเชิง
นโยบาย หรือเปลี่ยนคาพารามิเตอรในตัวแบบแลว จะเกิดอะไรขึ้นบาง การทดลองกับตัวแบบเชนนี้
เรียกวา การซิมิวเลชั่น (Simulation) ซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมทดลองกันอยางแพรหลาย 

จะเห็น ไดวา  เศรษฐมิติมีองคประกอบ ท่ีสํ าคัญ  3 ประการ คือ  1) ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรที่แสดงอยูในรูปคณิตศาสตร ซึ่งมักจะเรียกวา “ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร” (Economic 
Models) 2) ทฤษฎีทางสถิติ และ 3) ขอเท็จจริงซึ่งแฝงอยูในขอมูลทางเศรษฐกิจ 

 
ตัวแบบทางเศรษฐมิติ 

เศรษฐมิติมีบทบาทในการเพ่ิมแกนสารใหกับสมมติฐาน (hypothesis) ของปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจ (หรือที่เรียกวา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร) โดยการทดสอบกับขอมูลความเปนจริง ดังนั้น ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร ถาสรางใหอยูในรูปตัวแบบคณิตศาสตรได ก็สามารถใชเปนกรอบสําหรับการวิเคราะห
ในเชิงเศรษฐมิติได  ซึ่งทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวนใหญสามารถเขียนออกมาในรูปคณิตศาสตร 
เพราะฉะนั้นถาตัวแปรทางคณิตศาสตรเหลานี้วัดกันไดจริง ๆ แลวจะสามารถนําวิธีการทางเศรษฐมิติ
เขาไปใชได ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในลักษณะนี้ เดิมทีเรียกกันวา เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร 
(Mathematical Economics)_ซึ่ งในปจจุบันทฤษฎี เศรษฐศาสตรสวนใหญ ตางประยุกต เอา
คณิตศาสตรเขามาใชไมมากก็นอย การใชคําวา เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร จะหมายถึงการ
ประยุกตคณิตศาสตรกับเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหรวมกัน ในทํานองเดียวกันคําวา ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร หรือ ตัวแบบ ก็ใชกันในลักษณะท่ีสื่อความหมายเทากับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในเชิง
คณิตศาสตร สิ่งนี้ไมใชเรื่องแปลก เพราะวาระหวางเศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรกับเศรษฐศาสตรที่ไม
ใชคณิตศาสตรนั้นตางก็มีหลักการพื้นฐานแบบเดียวกัน ในชวงหลังทฤษฎีเศรษฐศาสตรเดิมทีเคยกลาว
ไวเปนคําพูดน้ันไดถูกดัดแปลงออกมาในรูปคณิตศาสตรเปนจํานวนมาก เราสามารถแบงตัวแบบ
ออกเปนประเภทตาง ๆ ไดโดยมีวิธีการแบงประเภทหลายแบบ ขึ้นอยูกับผูแบงวาจะเนนที่จุดใด เชน 
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1. แบงประเภทตัวแบบตามลักษณะของขอมูลนําเขา (Input) จะแบงเปน 2 ประเภท คือ  
ตัวแบบที่ใชขอมูลนําเขาที่มีลักษณะคงท่ี (Deterministic Model) เชน ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน 
(Linear Programming Model) ตัวแบบการขนสง (Transportion Model) ตัวแบบปริมาณสั่ง
ประหยัดสุด (EQD Model) เปนตน ตัวแบบที่ใชขอมูลนําเขาท่ีมีลักษณะไมคงที่ (Probabilistic 
Model) เชน ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model) ตัวแบบขายงานเพิรต (PERT Network 
Model) เปนตน 

2. แบงประเภทตัวแบบตามลักษณะผลลัพธ จะแบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่ใหผล 
ลัพธที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Model) คือ ตัวแบบที่ใหผลลัพธที่เปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
โดยใหกําไรรวมสูงสุด ตนทุนต่ําสุด คาใชจายต่ําสุด หรือความเส่ียงตํ่าสุด เชน ตัวแบบกําหนดการเชิง
เสน ตัวแบบการขนสง ตัวแบบปริมาณส่ังประหยัดสุด เปนตน ตัวแบบท่ีใหผลลัพธเปนการคาดการณ 
(Prediction Model) เชน ตัวแบบการถดถอย (Regression Model) ตัวแบบอนุกรมเวลา (Time 
Series Model) ตัวแบบการจําลองสถานการณ (Simulation Model) เปนตน 

3. แบงประเภทตัวแบบตามลักษณะการเขียนตัวแบบ จะแบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวแบบ 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Model) ใชตัวอักษรประกอบกับแผนภาพตาง ๆ สวนใหญเปนตัวแบบ
ทางการจัดการ เชน ตัวแบบไดมอนด (Diamond Model) ตัวแบบเซเวนเอส (Seven S Model) ตัว
แบบพอรเตอรส 5 ฟอรซ (Porter’s 5 Forces Model) เปนตน ตัวแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Model) เปนตัวแบบท่ีใชตัวเลขและสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน ตัว
แบบแถวคอย (Waiting Line Model) เปนตน 

4. แบงประเภทตัวแบบตามลักษณะของตัวแบบ จะแบงเปน 3 ประเภท คือ ตัวแบบรูป 
จําลอง (Physical Model) เนนทางดานกายภาพของสิ่งที่ตองการแสดง โดยลดขนาดลงตาม
อัตราสวนที่กําหนด เชน แบบจําลองของอาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต เครื่องใชตาง ๆ เปนตน 
ตัวแบบรูปภาพ (Schematic Model) ใชภาพและกราฟตาง ๆ ไดแก กราฟวงกลม กราฟแทง กราฟ
เสนแทนขอมูลที่ตองการแสดง เชน โครงสรางองคการ (Organization Chart) แนวโนมยอดขาย 
คุณวุฒิของบุคลากรในองคการ เปนตน และตัวแบบคณิตศาสตร (Mathematic Model) มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับตัวแบบเชิงปริมาณ คือ ใชตัวเลข ตัวแปร และสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน ตัวแบบ
กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบแถวคอย เปนตน  
 ปญหาดานการจัดสรรทรัพยากร เชน วัตถุดิบ แรงงาน เงิน เครื่องจักร เวลา สถานท่ี เปนตน 
มักจะเกิดข้ึนเสมอ ๆ เพราะทรัพยากรดังกลาวมีอยูอยางจํากัด จึงจําเปนตองจัดสรรทรัพยากรเหลานี้
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนสามารถนําไปประยุกตใชกับปญหาในการจัดสรร
ทรัพยากรไดเปนอยางดี ทั้งน้ี ปญหาที่จะใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสนวิเคราะหแกไขจะตองเปน
ปญหาที่มีลักษณะดังตอไปนี้ มีเปาหมายในการหาคาสูงสุดหรือตํ่าสุด เชน ตองการจัดสรรวัตถุดิบ ใน
การผลิตสินคา เพ่ือใหไดกําไรรวมสูงที่สุด ตองการมอบหมายใหผูจัดการรับผิดชอบโครงการตาง ๆ 
เพ่ือใหมีคาใชจายในการดําเนินการต่ําที่สุด ตองการจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนรวมแลว
สูงที่สุด ตองการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือเลือกสื่อโฆษณาท่ีดีที่สุด เปนตน มีเงื่อนไขหรือขอจํากัด
ของปญหาซึ่งเปนปจจัยกําหนดคาเปาหมาย เปนปญหาที่มีทางเลือกที่เปนไปไดมากมาย เปาหมาย
และเงื่อนไขของปญหาสามารถเขียนใหอยูในรูปสมการเสนตรง 
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 ถึงแมวาปญหาลักษณะดังกลาวจะสามารถใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจ วางแผน หรือแกปญหาไดก็ตาม แตเมื่อจะนําตัวแบบกําหนดการเชิงเสนมาใชจําเปนตอง
ตรวจสอบสมมติฐานของตัวแบบกําหนดการเชิงเสน เพ่ือความมั่นใจวาลักษณะของปญหาและความ
ตองการหรือเปาหมายในการตัดสินใจสอดคลองกับตัวแบบท่ีจะนํามาใชอยางแทจริง สมมติฐานของ
ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน ไดแก 1. ความแนนอน (Certainty) ขอมูลนําเขาตาง ๆ ตองทราบอยาง
แนนอน เชน จํานวนทรัพยากรที่มีอยู จํานวนการใชทรัพยากรในการผลิตสินคา กําไรตอหนวย ตนทุน
ตอหนวย ฯลฯ ซึ่งในความเปนจริงแลวขอมูลบางอยางไดมาจากการคาดคะเนหรือเปนตัวเลข
โดยประมาณซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได 2. มีความเปนสัดสวน (Proportionality) การมีความเปนสัดสวน 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรจะมีผลกระทบที่แนนอนท้ังในฟงกชันจุดประสงคและในอสมการ
ขอจํากัด 3. มีความสัมพันธเปนเสนตรง (Linear Relationship) ฟงกชันจุดประสงคและอสมการ
ขอจํากัดสามารถสรางเปนฟงกชันทางคณิตศาสตรไดดวยการนํามาบวกลบกัน ซึ่งฟงกชันทาง
คณิตศาสตรตองมีลักษณะเปนเสนตรง กลาวคือ ตัวแปรยกกําลังหนึ่งบวกหรือลบกัน 4. ตัวแปรมีคา
ตอเนื่อง (Continuous Variable) ตัวแปรทุกตัวในตัวแบบกําหนดการเชิงเสนสามารถมีคาเปน
เศษสวนหรือทศนิยมได ในกรณีที่ตองการคําตอบคาตัวแปรตาง ๆ เปนจํานวนเต็มก็อาจทําไดโดยการ
ปดเศษ หรือใชตัวแบบเชิงปริมาณตัวแบบอ่ืนที่คลายคลึงกัน เรียกวา ตัวแบบกําหนดการเลขจํานวน
เต็ม (Integer Programming Model) 5. ตัวแปรมีคาไมติดลบ (Nonnegative) ตัวแปรทุกตัวในตัว
แบบกําหนดการเชิงเสนตองมีคาไมต่ํากวาศูนย 6. ปญหามีวัตถุประสงคเดียว  (One Objective) ตัว
แบบกําหนดการเชิงเสนมีวัตถุประสงคที่ตองการหาคาสูงสุดหรือหาคาต่ําสุด โดยจะมีเพียง
วัตถุประสงคเดียวเทานั้น21 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตัวแบบกําหนดการเชิงเสน ซึ่งเปนตัวแบบ
ทางคณิตศาสตรที่สรางข้ึน เพ่ือแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งหมดกับจุดประสงค โดย
ทุกฟงกชันในตัวแบบจะตองมีความสัมพันธกันแบบเสนตรง การใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสนในการ
แกปญหา มีขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ การสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนและการแกปญหาตัว
แบบกําหนดการเชิงเสน ซ่ึงการสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) การกําหนดตัวแปรตัดสินใจมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนสวนประกอบในสมการตาง ๆ ทั้งฟงกชันจุดประสงคและสมการ
ขอจํากัด ในปญหาหนึ่ง ๆ อาจจะกําหนดตัวแปรไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับความตองการของผูสราง
ตัวแบบวาตองการใหตัวแบบคํานวณหาอะไร ดังนั้น อาจกลาวไดวาตัวแปรที่ตองตัดสินใจคือสิ่งท่ีเรา
ตองการหาผลลัพธ เชน X1 , X2 , X3 ,…, Xn หรือ A , B , C ,… เปนตน  
 2. การสรางฟงกชันจุดประสงค (Objective Function) ฟงกชันจุดประสงค เปนสมการ
เสนตรงที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ กับเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยฟงกชันจุดประสงคของ
ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนจะอยูในรูปการหาคาสูงสุด (Maximize) หรือการหาคาต่ําสุด (Minimize) 
เพียงเปาหมายเดียว ตัวอยางเชน กําไรสูงสุด ผลตอบแทนท่ีมากที่สุดและตนทุนที่ต่ําท่ีสุด เปนตน 
รูปแบบของฟงกชันจุดประสงค (Z) เปนดังนี้ 

                                                 
21สุทธิมา ชํานาญเวช, การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 

(กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, 2551), 20 – 22. 
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กําไรสูงสุดหรือตนทุนต่ําสุด Z = c1X1 + c2X2 + c3X3 +…+ cnXn 
 เมื่อ Z    เปนคาของเปาหมาย 
  X1 , X2 , X3 ,…, Xn เปนตัวแปรตัดสินใจ 

c1 , c2 , c3 ,…, cn เปนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัดสินใจ X1 , X2 , 
X3 ,…, Xn ในฟงกชันจุดประสงค 

 3. การสรางสมการหรืออสมการขอจํากัด (Functional Constraints) สมการหรืออสมการ
ขอจํากัดเปนสมการหรืออสมการเสนตรงที่บอกใหทราบถึงอัตราการใชทรัพยากรและจํานวน
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง รูปแบบของสมการหรืออสมการขอจํากัด เปนดังนี้ 

  a11X1 + a12X2 + a13X3 +…+ a1nXn ≤ , ≥ , =  b1 

  a21X1 + a22X2 + a23X3 +…+ a2nXn ≤ , ≥ , = b2 
  am1X1 + am2X2 + am3X3 +…+ amnXn ≤ , ≥ , =  bm 

a11 , a12 , a13 ,…, a1n เปนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัดสินใจ X1 , X2 , X3 ,…, Xn

ในสมการหรืออสมการขอจํากัดที่ 1 a21 , a22 , a23 ,…, a2n เปนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัดสินใจ X1 
, X2 , X3 ,…, Xnในสมการหรืออสมการขอจํากัดที่  2 และ am1 , am2 , am3 ,…, amn เป นค า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัดสินใจ X1 , X2 , X3 ,…, Xn ในสมการหรืออสมการขอจํากัดที่ m 

b1 , b2 , … , bm เปนคาคงที่ทางขวามือของสมการหรืออสมการขอจํากัดที่ 
1,2,…,m 
 4. การกําหนดขอจํากัดของตัวแปร (Restriction) กําหนดใหตัวแปรทุกตัวมากกวาหรือ
เทากับศูนย นั่นคือ X1 , X2 , X3 ,…, Xn  ≥  0 

สรุปรูปแบบมาตรฐานของกําหนดการเชิงเสน 
maximize (or minimize) Z = C1X1 + C2X2 + … + CnXn 
subject to : 

   a11X1 + a12X2 + … + a1nXn   (≤, ≥, =) b1 
   a21X1 + a22X2 + … + a2nXn   (≤, ≥, =) b2  

       .          .                  .                    . 
       .          .                  .                    . 
       .          .                  .                    . 
    am1X1 + am2X2 + … + amnXn (≤, ≥, =) bm  
    Xj  ≥  0 
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ทฤษฎีทางสถิต ิ
เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรพิจารณาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ซึ่งวิเคราะหถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตาง ๆ นั่นคือหมายความวา ถาใหปริมาณตาง ๆ ทางเศรษฐกิจเปนตัวแปร ตัวแบบ
เศรษฐศาสตรกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานี้ออกมาในรูปสมการคณิตศาสตร หนาที่ของ
เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร คือ การสรางตัวแบบคณิตศาสตรแลวทําการคํานวณ เพ่ือหาขอสรุปที่มี
ความหมายสําคัญในเชิงคณิตศาสตร สิ่งนี้เรียกวา การแกตัวแบบเชิงคณิตศาสตร แตถาหยุดอยูแคการ
สรางตัวแบบ (Model Building) ก็เทากับเปนเพียงการเขียนทฤษฎีดวยภาษาคณิตศาสตรเทานั้น 
ดังนั้น เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรรวมถึงการสรางและการแกตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเขาดวยกัน ใน
การคนควาแบบเศรษฐมิติ สิ่งท่ีตองทําประการแรกคือ การสรางตัวแบบเก่ียวกับปรากฏการณ
เศรษฐกิจที่ตองการศึกษา แมวาตัวแบบท่ีใชในเศรษฐมิติไมจําเปนวาจะตองแกไดในแงเศรษฐศาสตร
เชิงคณิตศาสตรเสมอไป แตมีอยูบอยครั้งที่ตัวแบบซึ่งสามารถแกไดในลักษณะดังกลาว ซ่ึงไดกลายเปน
จุดเริ่มตนของการศึกษาแบบเศรษฐมิติ ดวยเหตุนี้เองเศรษฐมิติกับเศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตรจึงมี
ความสัมพันธในลักษณะที่ตัดกันไมขาด บทบาทของสถิติในเศรษฐมิติ คือ การเสนอทฤษฎีพ้ืนฐาน
สําหรับการวัดในเชิงสถิติ พอเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสรางและการกําหนดตัวแบบแลว ตอไปก็ถึงขั้น
ของการคํานวณวัดคาในตัวแบบ ซึ่งตองเลือกเก็บขอมูลสถิติที่สอดคลองกับตัวแปร ในบางกรณีก็ตอง
เปลี่ยนแปลงกอน แลวจึงจะนําไปใชกับวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือวัดคาความสัมพันธตาง ๆ ในตัวแบบ
ออกมา การรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนวัตถุดิบของการคนควาแบบเศรษฐมิตินั้นได มีการใชวิธีสุม
ตัวอยางของวิชาสถิติอยางแพรหลาย นอกจากน้ัน วิชาสถิติยังสอนวิธีประเมินความนาเชื่อถือของ
ขอมูลอีกดวย แตนักเศรษฐมิติจะไมไปกาวกายกับเรื่องของการรวบรวมขอมูลและปญหาอ่ืน ๆ ที่เปน
ภารกิจดั้งเดิมของนักสถิติ อยางไรก็ตามถาจะใหดีแลว นักเศรษฐมิติควรจะเสนอวิธีการรวบรวมและ
นําเสนอของขอมูลดวย แตเปนที่นาเสียดายวา ขอมูลสําคัญ ๆ สวนมากเปนผลพลอยไดจากหนวยงาน
ของรัฐบาล จึงกอใหเกิดความไมสะดวกตอการวิเคราะหเชิงปริมาณอยูบอย ๆ  นอกจากจะมีบทบาท
สําคัญตอการรวบรวมขอมูลแลว ทฤษฎีสถิติสมัยใหมยังชวยเสนอวิธีวิเคราะหขอมูล ซึ่งสิ่งนี้เปนหัวใจ
สําคัญของเศรษฐมิติทีเดียว ความแตกตางท่ีสําคัญยิ่งจุดหนึ่งระหวางตัวแบบเศรษฐมิติกับตัวแบบ
เศรษฐศาสตร คือ ในขณะที่ตัวแบบเศรษฐศาสตรแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะท่ี
ถูกตองแมนยํา แตตัวแบบเศรษฐมิติจะแสดงความสัมพันธนี้ออกมาในเชิงสถิติเทานั้น นั่นคือ 
ความสัมพันธแตละอันในตัวแบบเศรษฐมิตินั้น ไมไดเกิดขึ้นอยางแมนยําเสมอไป แตจะเกิดขึ้นเมื่อคิด
ในแงของการเฉล่ียเทานั้น  
 วิธีการของวิชาสถิติสมัยใหมนั้นสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับการทดลองทางดาน
ชีววิทยาและทางดานเกษตรศาสตร จึงไดมีการนําเอาวิธีการเดียวกันนี้มาใชกับดานสังคมศาสตร
โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตาม ในระหวางชีววิทยาหรือเกษตรศาสตรกับ
เศรษฐศาสตรนั้นมีขอแตกตางที่สําคัญประการหนึ่งคือ เศรษฐศาสตรไมสามารถทําการทดลองได ดวย
เหตุนี้วิธีการวิเคราะหที่ใชไดดีกับผลการทดลองทางชีววิทยาหรือทางเกษตรศาสตรนั้นไมจําเปนเสมอ
ไปวาใชไดดีกับขอมูลทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากไดตระหนักถึงขอจํากัดนี้มาแตเนิ่น ๆ 
แตเนื่องจากยังไมมีวิธีการท่ีดีกวานี้ จึงยอมทนใชวิธีการวิเคราะหที่เหมาะกับขอมูลจากการทดลองมา
เปนเวลานาน ทั้ง ๆ ที่รูวาขอมูลของตนเปนสิ่งที่ทดลองไมได แตเมื่อใชไปเร่ือย ๆ ก็เขาใจปญหาตาง ๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 

ชัดเจนข้ึน จึงพยายามคิดหาวิธีปรับปรุงแกไขเรื่อยมา จนในท่ีสุดนักเศรษฐมิติก็สามารถคิดคนวิธีการ
วิเคราะหของพวกตนข้ึนมาเอง22 
 
การพยากรณ (Forecasting) 
 การพยากรณ หมายถึง การคาดการณอนาคตโดยอาศัยความนาจะเปนเก่ียวกับเหตุการณใน
อนาคตจากขอมูลในอดีต การพยากรณถูกจัดทําขึ้นเพราะองคกรตองการใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมในอนาคต เชน การลงทุนดานการศึกษาของประชาชนใน
ประเทศ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียในอนาคต การวางแผนการเพ่ิมรายไดดานภาษีสรรพสามิต เปนตน 
การพยากรณเริ่มมีความสําคัญและเปนท่ีนิยมนํามาใชเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือย ๆ ตั้งแตป พ.ศ. 1960 ยิ่งถา
บริบทขององคกรใดมีความซับซอนมากขึ้น ก็จะยิ่งสงผลใหองคกรนั้นใหความสําคัญกับการพยากรณ
มากข้ึนเชนกัน ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่เริ่มเขามามีบทบาทกับหนวยงาน
ตาง ๆ ทําใหสามารถพยากรณไดงายและรวดเร็วขึ้น และยังเปนการชวยใหการพยากรณเกิดความ
ถูกตองมากขึ้นดวย 
 การพยากรณสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ 
เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ และวิธีที่ใชเทคนิคเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ (The Qualitative Forecasting Technique)  
หมายถึง วิธีการพยากรณโดยอาศัยวิจารณญาณ เปนวิธีการพยากรณท่ีไมใชสถิติ หรือเปนวิธีพยากรณ
ที่ไมเปนวิทยาศาสตร การพยากรณโดยท่ัวไปจะอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่ง
ตัดสินใจจากสามัญสํานึก วิธีนี้จะใชเมื่อไมมีขอมูลเชิงประวัติศาสตร 

2. เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ (The Quantitative Forecasting Technique) เปน 
วิธีการพยากรณที่อาศัยขอมูลจากอดีต สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ การวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแบบ ไดแก การวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis) ทั้งในรูปของ Simple 
Regression Model, Multiple Regression Model และ Econometrics Model เปนตน และการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ไดแก Exponential Smoothing Box – Jenkins 
Moving Average เปนตน 

3. วิธีที่ใชเทคนิคเฉพาะ (Technological Method) เปนวิธีที่ใชเพื่อการพยากรณระยะยาว  
โดยจะเปนการพยากรณท้ังสองวิธีขางตนรวมกัน ไมมีรูปแบบที่แนนอน23 
      
 
 
 
 

                                                 
22ทาดาโอะ มิยากาวะ, เศรษฐมิติเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรูแจง, 1986), 9. 
23พฤทธสรรค  สุทธิไชยเมธี, เศรษฐมิติประยุกตเพื่อการวิจัย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดวง

แกว, 2553 ), 160 – 161. 
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การบริหารการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาไว 4 

ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป ดังนี้24 

 

การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน  เปนงานสําคัญยิ่ง

เพราะงานวิชาการชวยพัฒนาสติปญญา ความนึกคิดของผูเรียนทําใหผูเรียนมีคุณคาในสังคม การ
บริหารงานวิชาการจะดีมีคุณคาหรือไมข้ึนอยูกับผูบริหารและครู25 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเก่ียวกับดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
ใช งานการเรียนการสอน งานดานวัสดุ ประกอบ หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค 1) 
เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคล องกับความ
ตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 2) เพ่ือใหบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 3) เพ่ือให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่
ตอบสนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อยาง
กวางขวาง งานวิชาการมีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลง
เรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การสงเสริมงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การบริหารวิชาการมีขอบขายภารกิจ ดังนี้ 

 
 

                                                 
 24กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 33 – 34. 

25ไกรเลิศ โพธิ์นอก, “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542), 15. 
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1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.1) ศึกษาวิเคราะห 
เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น 1.2) วิเคราะห
สภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ กําหนดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 1.4) นําหลักสูตรไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 1.5) นิเทศการใชหลักสูตร 1.6) 
ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 1.7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 2.1) สงเสริมใหครูทํา 
แผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2.2) สงเสริมใหครู
จัดทําแผนการเรียนรูโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ
ผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม 
และแหลงการเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
เครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 2.3) 
จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอ่ืน
ตามความเหมาะสม 2.4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
3.1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 3.2) สงเสริมให
ครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.3 ) สงเสริมใหครู
ดําเนินการ วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 3.4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผล
การเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
3.5) พฒันาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

 4.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 4.1) ศึกษา 
วิเคราะหวิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการภาพรวมของสถานศึกษา 4.2) 
สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 
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5.   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
5.1) ศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานวิชาการ 5.2) สงเสริมใหการผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 5.3) จัดหาสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการ 5.4) ประสานความ
รวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน 5.5) การ
ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6.   การพัฒนาแหลงการเรียนรู มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 6.1) สํารวจแหลงการเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกลเคียง 6.2) จัดทําเอกสารเผยแพรการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 6.3) จัดตั้งพัฒนาแหลง
การเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 
6.4) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น 
 7.   การนิเทศการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 7.1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 7.2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 7.3) ประเมินผลการจัดระบบและพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 7.4) ติดตามประสานงานกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 7.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถาบันอ่ืนหรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.   การแนะแนวการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 8.1) จัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอน 8.2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 8.3) 
ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 8.4) 
ประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
9.1) จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 9.2) กําหนด
เกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 9.3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การรับประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 9.4) 
ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 9.5) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9.6) ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 9.7) ประสานงานกับสํานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 10.  การสงเสริมความรูวิชาการแกชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 10.1) การศึกษา
สํารวจความตองการสนับสนุนงานวิขาการแกชุมชน 10.2) จัดใหมีความรู เสริมสรางความคิดและ
เทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ทองถิ่น 10.3) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 10.4) 
สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณระหวางครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น 
 11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 11.1) ประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้ง
บริเวณใกลเคียงเขตพ้ืนที่การศึกษาและตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 11.2) สรางเครือขายความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับองคกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 12.1) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา
รวมท้ังความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 12.2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 12.3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา26 

 
การบริหารงานงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การดําเนินงานดานแผนพัฒนา
การศึกษาและคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปการจัดสรรงบประมาณการบริหาร การใชจาย
งบประมาณและการควบคุมงบประมาณท่ีไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดถูกตองตามระเบียบทันเวลา อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดผลผลิตและ
ผลลัพธ ตลอดจนติดตามรายงานประเมินผลและรายงาน27 สถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการ
บริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใสตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร

                                                 
 26กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 33 – 38. 

27สํานักงานนโยบายแผนและงบประมาณ, “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2546”, 2546, 5. (อัดสําเนา) 
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งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหา
รายไดจากการบริหารงานมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพ
ที่ดีขึ้นตอผูเรียน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปน
อิสระ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 2) เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงในการ
ใหบริการ 3) เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ ไดอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบขายและภารกิจ ดังนี้ 1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรร
งบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การ
บริหารบัญชี 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย การบริหารงบประมาณมีขอบขายภารกิจ ดังนี้  

1. การจัดทําแผนและเสนอของบประมาณ 1.1) การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง 
การศึกษา มีแนวโนมทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.1.1) วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงาน
เหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.1.2) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไดแก 
เปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA : Public Service Agreement) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต 
(SDA : Service Delivery Agreement) ขอตกลงผลการปฏิบัติ งานของเขตพ้ืนที่ และผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 1.1.3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามความตองการของสถานศึกษา 1.1.4) วิเคราะหผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามขอตกลงท่ีทํากับเขตพ้ืนที่การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุนซึ่ง
ตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิตงานโครงการ 1.1.5) จัดทําขอมูลสารสนเทศผล
การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 1.1.6) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาธารณชนรับทราบ 1.2) 
การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 1.2.1) ทบทวนภารกิจการัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 1.2.2) วิเคราะหสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาและประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 1.2.3) กําหนด
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 
1.2.4) กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 1.2.5) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPLs : Key Performance Indicators) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 1.2.6) 
กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธที่สอดคลองกับผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทํารางขอตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1.2.7) จัดทํารายละเอียด
โครงสราง แผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมหลัก 1.2.8) จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 1.2.9) เผยแพรประกาศตอ
สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 1.3) การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณมีแนว
ทางการปฏิบัติดังน้ี 1.3.1) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมีความ
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เชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ และวิธีการตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ 1.3.2) 
จัดทํ ากรอบประมาณการรายจ ายระยะปานกลาง  (MTEF : Medium Term Expenditure 
Framework) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองการดําเนินการ
ใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลักใหสอดคลองกับประมาณ
รายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 1.3.3) จัดทําคําขอรับ
งบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการจายระยะปานกลางเสนอตอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย 1.3.4) จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิตของ
สถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 2.1) การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา มีแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังนี้ 2.1.1) จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือไดรับ
งบประมาณ 2.1.2) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแจงผานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 2.1.3) ตรวจสอบกรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากแผนการระดมทรัพยากร 2.1.4) วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงานและตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญ และกําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไป
ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร 2.1.5) 
ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร 
2.1.7) จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษาและกําหนดผูรับผิดชอบ 2.1.8) 
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2.1.9) แจงจัดสรรเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2.2) การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ แนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 2.2.1) จดัทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย
เดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปนงบบุคลากร 
งบอุดหนุน งบลงทุนแยกเปนคาครุภัณฑและคากอสราง และงบดําเนินการตามนโยบายเปนพิเศษ 
2.2.2) เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ 2.2.3) 
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและอนุมัติการใชงบประมาณของ
สถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีไดรับงบประมาณ 2.3) การโอนเงินงบประมาณแนว
ทางการปฏิบัติคือการโอนเงินใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
3.1) การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 3.1.1) จัดทํา
แผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให
เปนไปตามแผนการปฏิบัติการประจําปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 3.1.2) 
จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 3.1.3) 
จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 3.1.4) 
ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามการตรวจสอบ ติดตามของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง 3.1.5) จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และ
นิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาเรง
แกปญหาไดทันสถานการณ 3.1.6) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 3.1.7) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.2) การประเมินผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 3.2.1) กําหนดปจจัยหลักความจริงและตัวชี้วัด (KPLs : 
Key Performance Indicators) ของสถานศึกษา 3.2.2) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตท่ี
กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 3.2.3) สรางเครื่องมือเพ่ือการประเมิน
ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 3.3.4) 
ประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําป 3.3.5) 
รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 4.1) การจัดการทรัพยากรมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 4.1.1) ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 4.1.2) วางระบบการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 4.1.3) สนับสนุนให
บุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 4.2) การระดมทรัพยากร มีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 4.2.1) ศึกษา วิเคราะห
กิจกรรมและภารกิจ งาน โครงการตามกรอบงบประมาณการระยะปานกลางและมีแผนปฏิบัติการท่ีมี
ความจําเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา 4.2.2) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุกประเภทต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ี
ไดรับทุนการศึกษา โดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 
4.2.3) ศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 4.2.4) จัดทํา
แผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกําหนดวิธีการ แหลงการสนั บสนุน 
เปาหมาย เวลาดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 4.2.5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ
ทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ 4.2.6) เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงิน
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เพ่ิมเติมให เปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินงบประมาณทั้งตาม
วัตถุประสงคและไมกําหนดวัตถุประสงค 4.3) การจัดหารายไดและผลประโยชน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.3.1) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนขอมูล 4.3.2) จัดทําแนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายไดและบริหารรายไดและผลประโยชนตามแตละสภาพของ
สถานศึกษา โดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 4.3.3) จัดหารายไดและผลประโยชนและ
จัดทําระเบียบคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 4.4) 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 4.4.1) สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูล
ยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละกองทุน 4.4.2) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือก
เสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่กําหนด 4.4.3) ประสานการกูยืมกับหนวยการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 4.4.4) 
สรางความตระหนักแกผูกูยืม 4.4.5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
4.5) กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 4.5.1) จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให
สอดคลองและเปนไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 4.5.2) วาง
ระเบียบการใชเงินสวัสดิการ 4.5.3) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ 
 5.   การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน 
การนําสงเงิน  การโอนเงิน  การกันเงินไว เบิกเหลื่อมป  ให เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 6.   การบริหารการบัญชี 6.1) การจัดทําบัญชีการเงิน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 6.1.1) 
ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการต้ังยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอนและการตั้ง
ยอดกอนปดบัญชีงบประมาณปกอน 6.1.2) จัดทํากระดาษทําการ โดยปรับปรุงบัญชีงบประมาณโอน
ปดเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปน
บัญชีวัสดุหรือบัญชีสินคาคงเหลือและบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชี
ทั่วไป โดยใชจํานวนเงินตามรายการหลังปรับปรุง 6.1.3) บันทึกเปดบัญชีคงคางโดยบันทึกรายการ
ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภทและบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท 6.1.4) บันทึกบัญชี
ประจําวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินทรัพยหรือการใหบริการ 
การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือ
สินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน 
การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทน
กัน การจายเงินใหหนวยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละ เมิด 
6.1.5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน ทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง สําหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผาน
รายการเขาบัญชีแยกประเภท  ณ  วันทําการสุดทายของเดือน 6.1.6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้น
ปงบประมาณโดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย รับท่ีไดรับ
ลวงหนา คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา/จัด
จําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 6.1.7) ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย เพ่ือบันทึกรายได 
คาใชจายในงวดบัญชี และปดรายการรายได คาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายได คาใชจายสะสม แลว
ใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายได
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แผนดินรอนําสงคลัง 6.1.8) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงาน
คงเหลือประจําวันและงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 6.1.9) แกไขขอผิดพลาด
จากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชอง
บัญชียอยแตละยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวัน
เดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขท่ีถูกตอง 6.2) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน มี
แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 6.2.1) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสั งกัดสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงาน
รายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด 6.2.2) จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินการทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทํา
หมายเหตุงบประกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจําป ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานผานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด 6.3) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือจําหนายจายแจก 
 7.   การบริหารพัสดุและสินทรัพย 7.1) การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ
สถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 7.1.1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมดเพ่ือสรางสภาพการใชงาน 7.1.2) จําหนาย บริจาค หรือขาย
ทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 7.1.3) จัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณตลอดจนท่ีไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคาวันเวลาที่
ไดรับสินทรัพย 7.1.4) จดทะเบียนเปนราชพัสดุสําหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงกอสรางในกรณีที่ยั งไม
ดําเนินการและท่ียังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนปจจุบันและใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 7.1.5) จัดทํา
ระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโประแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ ได ถา
สถานศึกษามีความพรอม 7.1.6) จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7.2) การจัดหาพัสดุ มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 7.2.1) วิเคราะหแผนงาน งาน โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
เพ่ือตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
มาตรฐานกลาง 7.2.2) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและ
ที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนจัดหาการกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจาง มีแนวทางการปฏิบัติดั งนี้ 7.3.1) จัดทําเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสราง ในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน 7.3.2) ตั้งคณะกรรมการขึ้น
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐาน โดยดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบ 7.3.3) จัดซื้อจัดจางโดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะ
เฉพาะ ประกาศ จาย ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ
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จัดทําสัญญาและเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจายแกผูขาย ผู
จาง 7.4) การควบคุม บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 7.4.1) จัดทําทะเบียน
คุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 7.4.2) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติการใชทรัพยสิน 7.4.3) กําหนดให
มีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายใหเปนไปตามระบบ และแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษา และซอมแซมท้ังกอน
และหลังการใชงาน สําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา
และทําจําหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง28  
  ระบบงบประมาณมีการเปล่ียนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์มี
การกําหนดเปาหมายการทํางานเปนระบบ มีแผนกลยุทธที่ชัดเจน สอดคลองกับสถาบันพัฒนาขาราช
พลเรือน ไดกลาววา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหอิสระแกผูบริหารในการบริหาร
จัดการและตองเปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน29 
 
การบริหารงานบุคคล 
 ผูบริหารที่มีศักยภาพจะตองสามารถจัดสรร ทรัพยากรที่มีอยูขององคกรในอัตราสวนที่
เหมาะสมได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชนสูงสุด แกองคกร โดยทรัพยากรท่ีมี
ความสําคัญที่สุดในทรัพยากรทั้งสี่  คือ “คนหรือ ทรัพยากรมนุษย (human resource) เพราะ
ถึงแมวาองคกรจะมีคนมาก มีวัตถุดิบที่ดี และมีราคา ถูกกวาผูแขงขัน มีวิธีการผลิต และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพียงใด ถาองคกรขาดบุคคลที่มีความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติเหมาะสมเขามาทํา
หนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางมี  ประสิทธิภาพแลว ก็อาจสงผลใหองคกรขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขง และการพัฒนาและอาจสงผลถึง ความ
ลมเหลวในการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว30 คนหรือที่เรียกวาทรัพยากรมนุษยเปนผูสราง
สรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิตหรือการบริการท่ีนําองคกรไปสูความสําเร็จและเปนการ
ฉายภาพลักษณที่ดีขององคกรสูสาธารณชนโดยทั่วไปคนแตละคนมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันใน
ดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย การดํา เนินการใหบุคคลสามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัย
ความสามารถทางดานบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึ่งความสามารถทางดานการบริหารของ
ผูบริหารตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูงลวนแตจํา เปนที่จะตองจัดสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนประสิทธิภาพ

                                                 
 28กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 39 – 50. 

29สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การปฏิรูประบบราชการ: ทางออกของการ
แกปญหาและฟนฝาวิกฤต (กรุงเทพฯ: กราฟฟคฟอรแมท ไทยแลนด จํากัด, 2544), 14. 

30ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2545), 14. 
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การใชทรัพยากรมนุษยอยางชาญฉลาด31 ใหแกองคกร ในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริม
ใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการ
บริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงาน
บุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2) เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีคามรูความสามารถ
และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
3) เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 4) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติภูมิ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการบริหารงานบุคคลมีภารกิจดังนี้ 1) 
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 2) การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 3) การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการรักษาวินัย 5) การออกจากราชการ การ
บริหารงานบุคคล มีขอบขายและภารกิจการบริหารงานบุคคลดังนี้ 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 1.1) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน มี 
แนวทางการปฏิบัติดังน้ี 1.1.1) วิเคราะหภารกิจและสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 1.1.2) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.1.3) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพ่ือขอคาม
เห็นชอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 1.1.4) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 1.2) การกําหนด
ตําแหนง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1.2.1) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 1.2.2) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมัติ 1.3) การขอเล่ือน
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1.3.1) 
สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนงเพ่ิม
จากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3.2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิม
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ 1.3.3) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมี
อํานาจแตงตั้ง 

2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 2.1) ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารบัราชการเปน 

                                                 
31พยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุภา จํากัด, 

2545), 2. 
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 2.1.1) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปน
หรือมีเหตุพิเศษ ในตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ 2.1.2) การบรรจุแตงต้ังผูชํานาญหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 1) ใหสถานศึกษาเสนอ
เหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2) เมื่อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการ
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงวิทยฐานะและใหไดรับเงินเดือนตามที่กําหนด 2.2) การจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 2.2.1) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
โดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 2.2.2) กรณีการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวกรณีนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตวิธีการและหลักเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 2.3) การแตงตั้ง โยกยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาอื่น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือดําเนินการนําเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแต
กรณี 2) บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืน สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) รายงานการบรรจุ
แตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติตอไป 
2.3.2) การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้ 1) เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 2) บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 2.4) การ
บรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
ออกจากราชการ ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนที่มิใช
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ กรณีออกจากราชการ เสนอคําขอ
ของผูขอกลับเขารับราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติจากเขตพ้ืนที่การศึกษา
สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งบรรจุและแตงตั้ง กรณีออกจากราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แตไมเกิน 4 ป ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสั่งใหบรรจุและแตงตั้ง กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา ดวยการรับ
ราชการทหารใหยื่นเร่ืองขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับแตวันพนจากราชการ
ทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
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การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 2.5) การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง มีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้ กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดใหรอง
ผู อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน  ถามีรองผู อํานวยการสถานศึกษาหลายคน  ให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสมใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน กรณีดํารงตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.1) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 3.1.1) การพัฒนากอนการมอบหมายปฏิบัติหนาท่ี มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) 
ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหาและบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมีการ
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน 3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาความ
เหมาะสมและตอเนื่อง 3.1.2) การพัฒนาระหวางหนาที่ราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษา 
วิเคราะห ความจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา 2) กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 3) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 4) 
ติดตาม ประเมินการพัฒนา 5) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.1.3) 
การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ลักษณะงาน ตามตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุง กําหนดตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2) ดําเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 3.1.4) การ
พัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 2) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.2) การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.2.1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ
และกรณีพิเศษ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2) คณะกรรมการ
พิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน 3) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ ในกรณี
เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอัน
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เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 4) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติ
ตอไป 3.2.2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ มี
แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการตายอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบไปยัง
คณะรัฐมนตรี 2) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือเปนประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ 3) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดําเนินการตอไป 
3.2.3) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังน้ี 1) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม 2) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่กําหนด 3) 
สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 4) รายงานผลการดําเนินการไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.3) การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณ ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนดกรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 3.4) การดําเนินการ
เกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน มีแนวทางการปฏิบัติโดยดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
3.5) เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน มีแนวทางการปฏิบัติโดยดําเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 3.6) งานทะเบียนประวัติ 3.6.1) การจัดทําและรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ 2) สถานศึกษาเก็บไว 1 ฉบับ 3) 
เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติ 3.6.2) การแกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจางประสงคแกไข วัน เดือน ปเกิด ยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดโดยแนบเอกสาร
ตอผูบังคับบัญชาข้ันตน ประกอบดวยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร หลักฐานทางการศึกษา 2) ตรวจสอบ
ความถูกตอง 3) นําเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติแกไขตอคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 4) ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ 5) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 3.7) 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 3.7.1) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควร
ไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 3.7.2) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 3.7.3)จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ และผูคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
3.8) การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 3.8.1) ผูขอมีบัตรกรอก
รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 3.8.2) ตรวจสอบเอกสารความ
ถูกตอง 3.8.3) นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับโดยคุม
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ทะเบียนประวัติไว 3.8.4) สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 3.9) งานขอหนังสือรับรอง งานขอ
อนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลา
ศึกษาตอยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เก่ียวของ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 4.1) กรณีความผิดวินัยไมรายแรง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 4.1.1)  
ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อกรณีอันมีมูลคาที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทําผิดไมรายแรง 4.1.2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวา มีความผิดวินัยไมรายแรง 4.1.3) รายงานการดําเนินงานทาง
วินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4.2) กรณีความผิดวินัยรายแรง มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 4.2.1) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระทําผิดวินัยรายแรง 4.2.2) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหง
กฎหมายระเบียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาใหเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาลงโทษ 4.2.3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 4.2.4) รายงานการ
ดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.3) การอุทธรณ 4.3.1) การอุทธรณกรณี
ความผิดวินัย มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ ในกรณีการอุทธรณความผิดวินัยไมรายแรง ใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาย่ืนเร่ืองอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด 4.4) การรองทุกข มีแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง กรณีที่ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
แลวแตกรณี 4.5) การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 4.5.1) 
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 4.5.2) ดําเนินการให
ความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ 
จิตสํานึกและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 4.5.3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและ
ขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

5. การออกจากราชการ 5.1) การลาออกจากราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.1.1)  
ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 5.1.2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.2) การ
ใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติราชการหรือไมผ านการเตรียมความพรอมและพัฒนา
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อยางเขมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.2.1) ดําเนินการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมขนตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนด 5.2.2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 5.2.3) ผู อํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ ไมผานการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ 
5.2.4) รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 5.3) การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.3.1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน 5.3.2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.3.3) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 5.4) การใหออกจากราชการไวกอน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.4.1) ผูอํานวยการ
สถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ในกรณีที่ครู  ผูชวยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา 5.4.2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออก
จากราชการไวกอนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.5) การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับ
ราชการนานหรือเหตุทดแทน ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด และรายงานการออก
จากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากดําเนินการตามที่กําหนดแลวยังสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปน้ีคือ 5.5.1) กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ มีแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้ 1) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 2) ถา
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถปฏิบัติราชการได 3) รายงานการ
สั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.5.2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค
ของทางราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจาก
ราชการ 2) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5.3.3) กรณีสั่งให
ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย กรณีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินตามกรณี เปนคนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปน
โรคที่กําหนด กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปน
เจาหนาที่ในพรรคการเมืองหรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) สถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติแหงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังใหขาดคุณสมบัติ ตามขอ 1 
ออกจากราชการ 3) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.5.4) กรณี
ขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใดเปน
ผูขาดคุณสมบัติทั่วไป 2) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) เมื่อ
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เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 4) ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
สั่งใหออกจากราชการ 5.5.5) กรณีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติไมเหมาะสม มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ผู อํานวยการสถานศึกษาสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม 2) คณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเปนผูประพฤติตนเหมาะสม ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาคณะกรรมการ
สอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาเปนผูหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 3) เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการ ใหผูอํานวยการสถาบันสั่งใหออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 5.6) กรณีมีมลทินมัวหมอง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
5.6.1) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณีมีเหตุอันควร
สงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมีการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง 
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทําให
เสียหายตอทางราชการอยางรายแรง 5.6.2) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 5.6.3) เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษามี
มติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนขางตน ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 5.7) กรณีไดรับโทษจําคุกโดย
คําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดทําโดยประมาทหรือ
ความรับผิดลหุโทษ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.7.1) ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไดรับโทษ
จําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 5.7.2) รายงานผลการส่ังใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา32 

 
การบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษามีความสําคัญ เนื่องจากเปนงานที่ใหการบริการ
สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังเปนงานการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน33 หรืออาจกลาวไดวา การบริหารงานทั่วไปเปน

                                                 
 

32กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 51 – 63. 

33บุญจันทร จันทรเจียม, “การบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร,ี 2548), 23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 

งานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ  และ
เปาหมายท่ีกําหนด มุมพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งกอใหเกิดความรู 
ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอสาธารณชน34 หรือการบริหารงานทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการบริหาร
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมการ
บริหารและการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ ที่ดี 
เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งการบริหารท่ัวไปมีขอบขายและภารกิจดังนี้ 
1) การดําเนินงานธุรการ 2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การพัฒนาระบบ
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ 4) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 5) การจั ดระบบ
การบริหารและพัฒนาองคกร 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 9) การจัดทํา
สํามะโนผูเรียน 10) การรับนักเรียน 11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 13) สงเสริมงานกิจการนักเรียน 14) 
การประชาสัมพันธงานการศึกษา 15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 16) งานประสานราชการกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน 17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 18) งานบริการ
สาธารณะ 19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอ่ืน การบริหารทั่วไปมีขอบขายและภารกิจการบริหารทั่วไป 
ดังนี้ 

1. การดําเนินงานธุรการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1.1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของ 
สถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 1.2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลด
ขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานให
เหมาะสม 1.3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ
ตามระบบที่กําหนดไว 1.4) จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดาน
ธุรการไดตามระบบที่กําหนด 1.5) ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความ

                                                 
34ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย, “การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

อําเภอเมืองลําพูน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), 37. 
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ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 1.6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 2.1)  
รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2.2) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2.3) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2.4) จัดทํา
รายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหเกี่ยวของเพ่ือรับทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแต
กรณีประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด การ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

3. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 3.1) สํารวจระบบ 
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 3.2) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 3.3) จัดระบบฐานขอมูล
ของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 3.4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบ ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 3.5) จัดระบบเครือขายสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสวนกลาง 3.6) นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ 3.7) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ 

4. การประสานงานพัฒนาเครือขายการศึกษา แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 4.1) จัดใหมีระบบการ 
ประสานงานและเครือขายการศึกษา 4.2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
เครือขายการศึกษา 4.3) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ
เพ่ือสงเสริม 4.4) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของรับทราบ 
4.5) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนการเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาท่ี
เกี่ยวของกับสถานศึกษา 4.6) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 5.1) การจัดระบบการบริหาร มีแนวทางการ 
ปฏิบัติดังนี้ 5.1.1) ศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของ
สถานศึกษา 5.1.2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายในระบบการ
ทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา 5.1.3) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา 5.1.4) ประกาศและประชาสัมพันธ
ใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 5.1.5) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด 5.1.6) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ 5.2) การพัฒนาองคกร มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 5.2.1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล 
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา 5.2.2) กําหนด
แนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 5.2.3) ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสรางภารกิจเทคโนโลยีและกล
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ยุทธของสถานศึกษา 5.2.4) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.2.5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการการพัฒนาองคกรเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 5.2.6) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 6.1) สํารวจเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ของสถานศึกษา 6.2) วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 6.3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 6.4) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 6.5) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 6.6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6.7) 
ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู 

7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป มีแนวทางการ 
ปฏิบัติดังนี้ 7.1) สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ทั่วไป 7.2) จัดระบบสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 7.3) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน 7.4) ติดตามประเมินผลการสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตาง ๆ 7.5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขให
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหมีความยืดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

8. การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 8.1) กําหนด 
แนวทางวางแผนการบริหารการจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 8.2) บํารุง
ดูและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 8.3) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 8.4) สรุป ประเมินผล และ
รายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 9.1) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น 
ในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษา 9.2) จัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 9.3) จัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศจากการทําสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 9.4) 
เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

10. การรับนักเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 10.1) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการ 
แบงเขตพ้ืนที่บริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 10.2) กําหนด
แผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 10.3) ดําเนินการรับ
นักเรียนตามแผนที่กําหนด 10.4) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตาม
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ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน 10.5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนให
เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

11. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี 
แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 11.1) สํารวจความตองการในการเขารับบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 11.2) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 11.3) 
ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา 11.4) ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 11.5) ติดตามประเมินผล
การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือปรับปรุง
แกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

12. การสงเสริมกิจการนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 12.1) วางแผนกําหนดแนวทางการ 
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผน 12.2) ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 12.3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง 12.4) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียนเพื่อการจัดกิจกรรม
เกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 

13. การประชาสัมพันธ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 13.1) ศึกษาความตองการในการเผยแพร 
ขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความตองการในการรับขาวสารขอมูลทางการศึกษา
ของชุมชน 13.2) วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องคกร สถาบันและสื่อมวลชนในทองถิ่น 13.3) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ 
13.4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 13.5) สรางกิจกรรมประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดย
ยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ 13.6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

14. การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น  
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 14.1) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกรและหนวยงานอ่ืน 14.2) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 

15. การจัดระบบควบคุมในหนวยงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 15.1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน  
ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 15.2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนด
ปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 15.3) กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 15.4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 15.5) ให
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บุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจ 15.6) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 15.7) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงให
เหมาะสม 15.8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

16. งานบริการสาธารณะ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 16.1) จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ  
16.2) จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณะ 16.3) ใหบริการขอมูล 
ขาวสาร และบริการอ่ืน ๆ แกสาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 16.4) 
พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ 16.5) 
ประเมินความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ 
16.6) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
      17. งานที่ไมไดระบุไวในงานอ่ืน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 17.1) จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 17.2) ใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและ
ดําเนินงานใหเสร็จสิ้นตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 17.3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับ
มอบหมาย 17.3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย 35 กระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติวา บุคลากรทางการศึกษาหมายความถึง ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมถึงผูสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ บัญญัติความมุง
หมายและหลักการของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) ในการจัดการศึกษาใหยึดหลัก 1) เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (มาตรา 8) โดยกลาวถึงสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาที่
สําคัญไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 10) 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 12) และมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชน สมควรแกกรณี (มาตรา 13) สําหรับระบบการศึกษาไดบัญญัติไววา การจัดการศึกษามีสาม
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 15) โดย
แบงการศึกษาในระบบเปนสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(มาตรา 16) ทั้งน้ี ในการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้ 1) มี
เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่

                                                 
 35กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 64 – 73. 
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การศึกษาในสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท 4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 6) การมีสวนรวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน (มาตรา 9) เพ่ือนําไปสูความมุงหมายและ
หลักการดังกลาว ไดบัญญัติ เร่ืองของการบริหารและการจัดการศึกษาไวใน  หมวด  5 แห ง
พระราชบัญญัติฉบับน้ี รวมทั้งกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งขององคกรการบริหารและการจัดการศึกษา สาระสําคัญของ
ระบบบริหารและการจัดการศึกษาประกอบดวยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคลองกับ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มาตรา 34) สวนแนวการจัดการศึกษาจะตองยึดหลักวา
ผูเรียนนั้นสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(มาตรา 22) ใหสถานศึกษาประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การ
เขารวมกิจกรรมและทดสอบควบคูในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ซึ่งนําผลการ
ประเมินพิจารณารับเขาศึกษาตอ (มาตรา 26) ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดสูตร
แกนกลางเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาตอ ใหสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระหลักสูตร ในสวนที่ เกี่ยวของกับสภาพปญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (มาตรา 27) โดยการบริการและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยึดเขตพ้ืนที่
การศึกษา (มาตรา 37) ใหแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบ
วิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 38) ซึ่งใหกระทรวงกระจายอํานาจบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 
39) พรอมทั้งใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา (มาตรา 40) เพ่ือเปนการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 47) ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48) พรอมทั้งใหมีสํานักงานรองรับมาตรฐาน 
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และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย และหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหนึ่งคร้ังในทุกหาป นับแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชน (มาตรา 49) ใหสถานศึกษารวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตามคํารองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองท่ีทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น (มาตรา 50) ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมได
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการจัดศึกษาจัด
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผล
คุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีการปรับปรุงแกไข (มาตรา 51) 
พรอมทั้งไดกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ใชจายงบประมาณการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวการจัดการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก (มาตรา 
62) ซึ่งรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อ (มาตรา 64) ใหมีการพัฒนาบุคลากร
ดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา36 

 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ในประเทศไทยมีโรงเรียนสาธิตอยูเปนจํานวนมาก ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลโรงเรียนสาธิต
โดยทั่วไปกอน เพ่ือทราบรายละเอียด ขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนสาธิต หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอ
ขอมูลของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ความเปนมาของโรงเรียนสาธิตโดยท่ัวไป 

ทรงชัย จารุภูมิ รวบรวมไววา ค.ศ. 1654 แนวความคิดท่ีจะมีโรงเรียนสาธิตในสถาบัน
ฝกหัดครูเร่ิมมีขึ้นเม่ืออารเนสท  (Earnest) ขุนนางแหงเมืองโกทา (Duke of Gotha) กลาววา
นักศึกษาฝกหัดครูควรไดเรียนภาคปฏิบัติในสิ่งที่ตนจะตองทําการสอนดวย ค.ศ. 1788 โรงเรียนสาธิต
สําหรับการฝกหัดครูแหงแรก มีขึ้นที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน เพ่ือใหนักศึกษาฝกหัดครูไดมี
โอกาสสังเกตการสอนในโรงเรียนและไดฝกสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ค.ศ. 1805 - 1825 เปสตาลอส
ซี่ (Pestalozzi) ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้น 2 แหง เมืองเบอรกดอรฟ (Burgdorf) และเมืองเวอรดูน 
(Yverdun) ในประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือประโยชนทางวิชาชีพครูและเปนสถานที่ที่ครูไดมาสังเกต

                                                 
 36กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 2546), 158 - 161. 
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และศึกษาการจัดการเรียนการสอนแกเด็ก ค.ศ.1832 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีโรงเรียนสาธิตเปน
แหงแรกท่ีเมืองเล็กชิงตัน (Lexington) รัฐแมชซาชูเชตส (Massachusetts) ค.ศ. 1859 ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการประชุมโรงเรียนฝกหัดครูครั้งที่ 1 (First Annual Convention of American 
Normal School Association) ที่ เมืองเทรนตัน  (Trenton) รัฐนิวเจอรซี่ (New Jersey) โดยมี
ขอตกลงในการประชุมขอหนึ่งวาการศึกษาสําหรับครูมีแตภาคทฤษฏีเทานั้น ควรจะตองมีภาคปฏิบัติ
ใหสามารถปฏิบัติไดดวย ดังนั้นโรงเรียนฝกหัดครูจึงควรเปนโรงเรียนที่ใชสําหรับสังเกตและฝกหัดสอน 
ค.ศ. 1883 ปารคเกอร (Parker) เดิมเปนอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูคุกเคาต้ี และตอมาไดยายมา
เปนอาจารยใหญวิทยาลัยฝกหัดครูชิคาโก ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนทอลองในระดับอนุบาล
และประถมศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนฝกหัดครู โดยมุงหนักทางดานการศึกษาและทดลอง 
เพ่ือปรับปรุงการสอนเก่ียวกับการฝกหนาที่พลเมืองและการปรับปรุงชีวิตในชุมชน ทําใหปารคเกอร
และคณะครูที่ทําการทดลองมีชื่อเสียงมากในขณะนั้นค.ศ. 1887 จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) เมื่อ
เปนหัวหนาแผนกวิชาการศึกษาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ก็ไดทําการทดลองเพ่ือศึกษาวิจัย
ปญหาทางจิตวิทยา สังคมวิทยาและทดสอบหลักปรัชญาทางการศึกษา จุดมุงหมายของโรงเรียนสาธิต 
คือการนําความรูใหม ๆของการดําเนินงานแบบวิทยาศาสตรเขามาใชในการศึกษา ค.ศ. 1909 ชารลส 
เอช จัดด (Charles H. Judd) ซึ่งตอมาไดเปนหัวหนาฝายวิชาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ได
ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตทดลองที่มีอยูสองแหง แหงหนึ่งสําหรับฝกหัดครูระดับปริญญาตรี อีกแหงหนึ่ง
สําหรับปริญญาโท โดยพยายามใชวิธีสอนจากหลักพัฒนาการของเด็ก และสงเสริมใหมีการสอนอาน
คัดเลข โดยใชวิธีทดลองแบบตางๆ ซึ่งชวยใหวิชาครูมีหลักวิชาที่สามารถพิสูจนไดและมีทักษะที่
ถายทอดหรือสอนได ค.ศ. 1917 แผนกฝกหัดครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เริ่มการใชโรงเรียนสาธิต
ทดลองตามจุดประสงคใหมซึ่งย้ําการทดลองโรงเรียนสาธิตแหงนี้จึงไมเปดใหเปนที่ฝกสอนหรือสังเกต
การสอน  ค .ศ . 1926 สมาคมวิทยาลัยครูแหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
Teachers College) ไดวางมาตรฐานเปนทางการสําหรับสถาบันฝกหัดครูไวดังนี้ 1) วิทยาลัยครูแต
ละแหงตองมีโรงเรียนฝกหัดครู 2) ครูแตละคนในโรงเรียนฝกหัดสอนตองรับผิดชอบเด็กไมเกิน 40 คน 
3) นักศึกษาฝกหัดครูทุกคนจะตองฝกสอนในระยะเวลาอยางนอย  1 ป  4) ถามีนักศึกษาฝกหัดครู
ออกฝกสอนจํานวน 18 คน จะตองมีนักเรียนไมต่ํากวา 30 คน สําหรับนักศึกษาฝกหัดครูกลุมนี้
ฝกสอน 5) ตองมีครูพ่ีเลี้ยงทําหนาที่เต็มเวลาจํานวน 1 คน ตอนักศึกษาท่ีฝกสอน 50 คน 6) ครู
ประจําโรงเรียนฝกสอนตองมีชั่วโมงสอนอยางนอยที่สุด 2 ใน 5 ของการสอนทั้งหมด ในป ค.ศ. 1940 
อเล็กซานเดอร ซี. โรเบิทส (Alexander C. Roberts) ไดศึกษาพบวา ป ค.ศ. 1900 สหรัฐอเมริกามี
โรงเรียนสาธิตอยู 6 โรงเรียน ในป ค.ศ. 1901 - 1915 มีเพ่ิมอีก 23 โรงเรียน ในป ค.ศ. 1916 - 1925 
เพ่ิมอีก 21 โรงเรียน ค.ศ.1926 - 1935 เพ่ิมอีก 45 โรงเรียน มีโรงเรียนสาธิตอยู 6 โรงเรียน เทานั้น
ที่ตั้งมาแลวเปนเวลา 40 ปหรือกวานี้ และมีอยู 49 โรงเรียนที่ตั้งมาแลวเปนเวลา 14 ป37 

                                                 
37พรทิพย รัตนวิเชียร, “ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถมศึกษา)” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 16 - 20. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

 

โรงเรียนสาธิตเริ่มแรกจัดต้ังขึ้นที่โรงเรียน “ฝกหัดอาจารย” ณ โรงเลี้ยงเด็กยศเส เปด
สอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 เหตุผลท่ีจําเปนตองตั้งที่โรงเลี้ยงเด็ก เพราะจะไดมีโรงเรียนไวให
ผูเรียนในโรงเรียนฝกหัดอาจารยไดฝกหัดงานครู38 โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย ที่สังกัดสถาบันฝกหัด
ครู  และมหาวิทยาลั ย  ลวนใชชื่ อว าโรงเรียนสาธิตและเรียกทับศัพท ในภาษาอังกฤษวา 
“Demonstration School”39  โรงเรียนสาธิตเปนสถานศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึ กษาหรือระดับมั ธยม ศึกษา  ซึ่ งสถาบันผลิ ตครูของกระทรวงศึ กษาธิการและ
ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือเปนหนวยปฏิบัติการทดลอง ฝกประสบการณวิชาชีพครู เปน
สถานศึกษาคนควา วิจัย ทดลองทฤษฎีใหม ๆ ที่กอใหเกิดความกาวหนาแกการศึกษาไวเปนแบบอยาง
ใหโรงเรียนอ่ืนในดานการใชหลักสูตร วิธีสอน  วิธีแนะแนว ตลอดจนการปกครองโรงเรียนแบบ
ประชาธิปไตย โรงเรียนสาธิตแหงแรกของประเทศไทยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยบูรพา “พิบูลยบําเพ็ญ” เริ่มเปดสอน พ.ศ. 2482 ไดสนองวัตถุประสงคดังกลาว เปนผล
ใหมีการขยายจํานวนโรงเรียนสาธิตในสถาบันอ่ืน ๆ และการขยายนี้เห็นชัดยิ่งขึ้นเมื่อ นายเดโช สวนา
นนท อธิบดีกรมการฝกหัดครู ไดประกาศเปนนโยบายใหวิทยาลัยครูทั้ง 36 แหงมีโรงเรียนสาธิตของ
ตนเอง โดยกําหนดใหโรงเรียนสาธิตในวิทยาลัยครูมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา สวนมหาวิทยาลัยที่มี
คณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน , ประสานมิตร, บางเขน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็มี
โรงเรียนสาธิตครบทุกแห งป จจุบั น โรงเรียนสาธิตอยู ในวิทยาลั ยครูสั งกัดกรมฝกหั ดครู
กระทรวงศึกษาธิการ 23 แหง แยกตามระดับดังนี้ ระดับกอนประถมศึกษา 12 แหง ระดับอนุบาล – 
ประถมศึกษา 4 แหง ระดับมัธยมศึกษา 4 แหง ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา 1 แหง ระดับ
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 2 แหง สวนในคณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
จะมีโรงเรียนสาธิตจํานวน 11 แหง แยกตามระดับไดดังนี้ ระดับกอนประถมศึกษา  – มัธยมศึกษา 3 
แหง (สาธิตจุฬาฯ , สาธิตประสานมิตร , สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน) ระดับประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 3 แหง (สาธิตเกษตรฯ บางเขน), สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน, 
สาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา “พิบูลยบําเพ็ญ” ระดับมัธยมศึกษา 5 แหง (สาธิตปทุมวัน , สาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง, สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ) ปจจุบันโรงเรียนมัธยมสาธิตในสังกัดบวง
มหาวิทยาลัย มีอยู 11 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่อยูในสวนกลาง 5 แหง  ไดแก 1) โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3) โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 5) โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอยูในสวนภูมิภาค 6  แหง ไดแก 1) 

                                                 
38ไพฑูรย สินลารัตน, โรงเรียนสาธิต : จุดมุงหมายบทบาทและทิศทาง (กรุงเทพฯ: คณะ 

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), 1. 
39บรรจง ฟารุงสาง, ความหมายของโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย (รอบรูศึกษา 1, 2539), 

11 - 12. 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 3) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแกว 4) โรงเรียนสาธิต “พิบูลยบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 5) 
โรงเรี ยน สาธิต  มห าวิทย าลั ย เกษตรศาสตร วิท ย า เขตกํ าแพ งแสน  6 )  โรงเรี ยน สาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี40 
 
บทบาทของโรงเรียนสาธิตโดยท่ัวไป 

นอกจากโรงเรียนสาธิตจะมีหนาที่ เสมือนโรงเรียนสามัญทั่วไปในการจัดการเรียนการ
สอนแลว โรงเรียนสาธิตยังมีหนาที่เปนแหลงการเรียนรูของนักการศึกษา ซ่ึงแตละคนไดกลาวไว ดังนี้ 

สาโรช บัวศรี ไดกลาวถึง อุดมคติของโรงเรียนสาธิตไวในขอเขียนเรื่อง “โรงเรียนสาธิต
คืออะไร” วาโรงเรียนสาธิตที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น เพ่ือจุดมุงหมาย 3 ประการคือ 1) 
สําหรับเปนที่ฝกสอน ฝกงาน สังเกตและศึกษาของนิสิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผูซึ่งกําลังศึกษาเลา
เรียนในวิชาการศึกษา 2) สําหรับเปนที่วิจัยในเรื่องทฤษฎีการสอน การปกครอง การวัดผล การแนะ
แนว การทําหลักสูตร ฯลฯ เพื่อทําใหวิชาการศึกษา หรือที่เรียกวาวิชาครูไดกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และ
ไดเปนประโยชนแกนักเรียนสาธิตดวย 3) สําหรับเปนที่แสดงใหเห็นแกบุคคลท่ัวไปหรือเรียกสั้นๆ วา 
“สาธิต” ในเรื่องสําคัญตาง ๆ ของการศึกษา เชน วิธีการสอนตาง ๆ การทําโรงเรียนประถมที่ถูกตอง 
การปกครองโรงเรียนแบบประชาธิปไตย41 

ไพฑูรย สินลารัตนไดกลาวถึงจุดหมายของโรงเรียนสาธิตตามความคาดหวังในขอเขียน
เรื่อง “โรงเรียนสาธิต จุดหมาย บทบาท และทิศทาง” ไว 4 ประการ คือ 1) เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
ครู 2) เปนสถานท่ีสาธิตการจัดการศึกษาแนวใหม 3) เปนสถานที่วิจัยคนควาวิชาชีพครูชั้นสูง 4) เปน
สถานท่ีใหการศึกษากุลบุตรกุลธิดาของชาติ บทบาทและภาระหนาที่ของโรงเรียนสาธิตดังกลาว จะ
เห็นไดวาโรงเรียนสาธิตตองรับภาระในการจัดระบบการฝกงานใหสอดคลองกับเปาหมายของการผลิต
บัณฑิตครูและสถาบัน และการดําเนินงานอยางมีความสะดวกและคลองตัว ซึ่งอาจสรุปบทบาทและ
ภาระหนาท่ีของโรงเรียนสาธิตไดดังนี้ คือ 1) เปนสถานฝกปฏิบัติการตามเปาหมายและทิศทางในการ
ผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยและสังคม 2) สาธิตและเผยแพรการศึกษาแนวใหมตาม
การเจริญเติบโตของการศึกษา 3) ประเมินแนวคิดใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 4) แหลง
ทดลองทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 5) เปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนระบบ
การศึกษา 6) เปนแหลงขอมูลและเผยแพรผลงานใหเปนประโยชนตอการศึกษาและสังคม 7) ให
การศึกษาแกเยาวชนตามเปาหมายของการพัฒนาเด็กในทุกดาน42 
 
 

                                                 
 40นงลักษณ ประเสริฐและวัฒนชัย สุขทัพภ, แนวโนมความนาจะเปนไปไดในอนาคตของ
โรงเรียนสาธิต (กรุงเทพฯ: สาธิตศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 200. 
 41สาโรช บัวศรี, “โรงเรียนสาธิตคืออะไร” (กรุงเทพฯ : วิทยาจารย 66, 2510), 9. 
 42ไพทูรย สินลารัตน, บทบาทของโรงเรียนสาธิต สารธิต (กรุงเทพฯ : โครงการตําราและ
เอกสารวิชาการ, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), 6 - 12. 
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บทบาทของครูโรงเรียนสาธิตโดยท่ัวไป 

ทิพพดี อองแสงคุณ ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญของครูโรงเรียนสาธิต ดังนี้ บทบาทของครู
สาธิตในฐานะเปนครูสอนนักเรียน ไดแก 1) งานดานการนําหลักสูตรสูการสอน โรงเรียนสาธิตจัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาเปนแกน แตที่มีความแปลกแตกตางจากโรงเรียนอ่ืน  ๆ 
คือ ครูโรงเรียนสาธิตมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตัดทอน เพ่ิมเติม เรียงลําดับ หรือพัฒนา
หลักสูตรข้ึนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพนักเรียนสาธิต ตลอดจนความสามารถและความสนใจของ
นักเรียนซึ่งมีผลทําใหครูสาธิต ตองพัฒนาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน แบบฝกหัด ตลอดจน
คูมือครู เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรที่ปรับและเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในหองเรียน 2) 
งานดานการปกครองนักเรียน หมายถึง การดูแลนักเรียนทั้งดานการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน
ในฐานะที่เปนครูและเปนครูประจําชั้น ซึ่งทําหนาที่ดูแลทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เริ่มต้ังแต
การดูแลความเรียบรอยของหองเรียนกอนเขาเรียนดูแลนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติตลอดจน
ควบคุมดูแลกิจกรรมกอนเขาเรียน เปนกิจกรรมพูดคุยระหวางครูประจําชั้นกับนักเรียนซึ่งบางแหง
เรียกวากิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเปนชวงเวลาที่ครูใหการอบรมบมนิสัยเรื่องระเบี ยบวินัยการปฏิบัติที่
นักเรียนพึงกระทํา ความตั้งใจเรียน แจงขาวสารของโรงเรียน ตลอดจนใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถตาง ๆ ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ครูประจําชั้นมีหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา
นักเรียนในหองเรียนทุกคน และตลอดเวลาของการอยูในโรงเรียน รวมท้ังปญหาทางบานดวย ดังนั้น
ครูตองทําหนาที่เปนครูแนะแนวไปดวย คือ แนะแนวทั้งดานการเรียน ปญหาความเปนอยูทั่วไป
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาตอ  เพ่ือประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับความสามารถความถนัด 
ความชอบของนักเรียนแตละคน ซึ่งนับวาเปนภาระที่ตองรับผิดชอบงานหลายดานนอกเหนือจากการ
สอน หากนักเรียนผูใดมีปญหาทั้งดานการเรียนหรือพฤติกรรมความประพฤติ ครูจะทําหนาที่ติดตอกับ
ผูปกครองโดยตรง เชน การเชิญมาพบนอกเวลาเรียน การพูดคุยทางโทรศัพท การเขียนแจงพฤติกรรม
ในสมุดจดการบานหรือทางจดหมาย เปนตน 3) งานดานการจัดกิจกรรมนักเรียน เปาหมายของการ
จัดกิจกรรมนักเรียนทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักปรับตัวมีพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ตาม เปาหมาย ครูโรงเรียนสาธิตมีบทบาทสําคัญโดยเปนที่ปรึกษาใหนักเรียนดําเนินการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมดานเสริมสรางสุขภาพและกําลังกาย กิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม 
ภาษา ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร กิจกรรมวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เปนตน ซึ่งจะนํามาไปสูการ
พัฒนานักเรียนใหรูจักการทํางานเปนกลุมเปนทีม อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข บทบาทของครู
สาธิตจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถมาก โดยมีนักเรียนเปนประธานชมรมและเปน
กรรมการฝายตาง ๆ สวนครูเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาตามความตองการของนักเรียน เปนการฝกฝน
นักเรียนใหรูจักพัฒนาการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 4) งานดานนักเรียนโดยตรงแลว บทบาท
สําคัญอีกประการหน่ึง คือ กิจกรรมชุมชนและการประชาสัมพันธโรงเรียน นอกจากบทบาทของครู
สาธิตที่เก่ียวของกับบทบาทตอชุมชนและผูปกครอง ซึ่งมีสวนสําคัญ ดานการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนเปนอยางยิ่ง ครูสาธิตมีความสัมพันธกับผูปกครองอยางใกลชิด ดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จัดใหครูและผูปกครองไดมีโอกาสแลกเปล่ียนและปรึกษากัน เชน วันปฐมนิเทศนักเรียน วัน
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รายการคุยกับคุณครูตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูปกครองในรูปของสมาคมผูปกครองและครูรวมกับ
โรงเรียน 

ดังนั้น อาจารยโรงเรียนสาธิตจึงตองมีหนาที่สําคัญในฐานะครูของนักเรียนและครูของครู
โดยมีบทบาทและสถานภาพท่ีพิเศษและมีความสามารถรวมท้ังภารกิจหลักของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดไวมีอยู 4 ดาน คือ 1) ดานการสอน ไดแก การใหความรู
ที่ถูกตองแกนักเรียนในวิชาที่ไดรับมอบหมายและการใหคําแนะนําวิธีการสอนแกนิสิตท่ีมาฝกสอน 2) 
ดานการวิจัย การเขียนบทความ และตํารา ไดแก การศึกษาคนควาหาขอสรุปและ แนวทางแกไข
ปญหาตางที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการเรียนการสอน และยังรวมถึงการเขียนบทความเชิงวิทยาการตาง ๆ 
อีกดวย 3) ดานบริการสังคม ไดแก การใหความชวยเหลือไปเปนวิทยากรอบรมตามโรงเรียนตางที่เชิญ
มา การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูใหกับแหลงชุมชน รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง
ชุมชนนั้น ๆ ใหเจริญขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การสงเสริม
และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญในศาสนาพุทธ รวมทั้งวันสําคัญตามประเพณี
ของไทย43 ชูชัย รัตนภิญโญพงษ ไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของอาจารยโรงเรียน
สาธิต ไวดังนี้ 1) มีความรูทั้งดานเนื้อหาวิชาและเทคนิคในการสอน เพ่ือสอนในวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
2) สามารถใหคําปรึกษา รวมทั้งการเปนอาจารยนิเทศใหแกนิสิตครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร ที่มา
ฝกสอนหรือสังเกตการสอนได 3) ศึกษาคนควาถึงเทคนิคการสอนตาง ๆ เพ่ือประยุกตใชในการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได 4) ดูแลรับผิดชอบดานการเรียนและความประพฤติของ
นักเรียนในความปกครองของตน เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติตอไป 5) มีมนุษยสัมพันธทีดี โดยเฉพาะกับผูปกครองของนักเรียนในความปกครองของ
ตนเพ่ือชวยและรวมมือกันในการ สรางนักเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ 6) ให
ความรวมมือ ประสานงานและใหบริการแกสังคม โดยการใหความรูดานวิชาการ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมใหมีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน44 

บทบาทของครูสาธิตในฐานะผูใหประสบการณวิชาชีพครู มีดังนี้ 1) บทบาทในฐานะผูให
ประสบการณวิชาชีพครูกอนฝกสอนหรือกอนฝกประสบการณวิชาชีพครูสาธิ ตมีหนาที่ดูแลและ
ถายทอดรวมทั้งจัดประสบการณใหนักศึกษาครูไดสังเกตพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียนในวัย
ตาง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน นักศึกษาท่ีเรียนวิชา
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จะไดมีโอกาสไดมาสังเกตและสัมผัสบรรยากาศท่ีแทจริง 
เพ่ือใหเขาใจทฤษฎีและหลักการอยางแทจริง เมื่อนักศึกษาครูไดเรียนรูพฤติกรรมการสอนในสาขาวิชา
ตาง ๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ศิลปะ เหลานี้เปนตน นักศึกษาครูไดมีโอกาสเขามา

                                                 
 43ทิพพดี อองแสงคุณ, บทบาทของครูโรงเรียนสาธิต  (กรุงเทพ: สาธิตศึกษา 2, 2536), 
131. 
 44ชูชัย รัตนภิญโญพงษ, “การศึกษาการพัฒนาคณาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสาธิตสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), บทคัดยอ. 
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สังเกตการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ตามสภาพจริง ไดสาธิตการสอน ทดลองสอน ฝกการใชสื่อ ฝก
การแกปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียน ฝกการตรวจงานและการแกไขปรับปรุงการเรียนของนักเรียน งาน
เหลาน้ีครูสาธิตจะทําหนาที่เปนครูใหความรู และคําแนะนําเพ่ือเตรียมตัวนักศึกษาครูใหไดออกไป
ฝกงานฝกสอนในปสุดทายของการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูสาธิตไดรับเชิญใหเปนผูรวมสอนใน
วิชาพฤติกรรมการสอนวิชาตาง ๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา ดนตรีวิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา เปนตน รวมท้ังเปนกรรมการดําเนินงานวิชาประสบการณวิชาชีพ 1, 2, 3, 4 จึงตองมีการ
ประสานการทํางานระหวางภาควิชาของคณะกับโรงเรียนสาธิตเพ่ือชวยใหการจัดประสบการณแก
นิสิตนักศึกษาครูเกิดผลดีตรงตามความมุงหมาย 2) บทบาทในฐานะผูนิเทศการสอนครูสาธิตใน
บทบาทของอาจารยนิเทศจะทําหนาที่ดูแลใหคําแนะนํา คําปรึกษางานบริหารการศึกษาทุกดาน ทั้ง
ดานการจัดการเรียนการสอน งานดานประจําชั้น งานดานกิจกรรมนักเรียน งานแนะแนว งานดาน
ชุมชน และอ่ืน ๆ อีกหลายประการ บทบาทในฐานะดังกลาวมีดังน้ี 2.1) งานดานการจัดการเรียนการ
สอน ครูสาธิตเปนผูใหคําแนะนําดานการทําโครงการสอนระยะยาว แผนการสอนรายหนวย และ
แผนการสอนรายวัน ทําหนาที่นิเทศการสอน ตลอดจนแนะนําการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยเนนวิธีสอนการผลิตสื่อ การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม 
คือ ควรเนนใหเหมาะกับสภาพชั้นเรียนสภาของนักเรียนเปนตน 2.2) งานดานประจําชั้น ครูสาธิตทํา
หนาที่ดูแลใหคําแนะนําและฝกใหนักศึกษาเปนครูควบคุมการเขาแถวของนักเรียน การจัดกิจกรรม
โฮมรูม การดูแลควบคุมใหนักเรียนทําความสะอาดหองและตกแตงหอง เพ่ือใหมีบรรยากาศการเรียน 
นอกจากน้ียังฝกงานดานการทําสมุดบันทึกการมาการขาดของนักเรียน สมุดรายงานผลการเรียนและ
พฤติกรรมนักเรียน ตลอดจนฝกการอยูรวมกัน การสรางมนุษยสัมพันธ การเสริมแรงท้ังทางบวกและ
ทางลบแกนักเรียน เปนตน 2.3) งานกิจกรรมนักเรียน ครูสาธิตเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษา
ฝกสอน เขารวมกิจกรรมโดยเปนผูควบคุมดูแลใหคําปรึกษากับนักเรียนในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ เชน 
กิจกรรมวันปฐมนิเทศ วันไหวครู วันสําคัญตาง ๆ และวันสําคัญทางศาสนา เปนตน นอกจากนี้ ยังเขา
รวม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น การจัดตั้งสภานักเรียนการควบคุมความประพฤติ
และระเบียบวินัยของนักเรียน 2.4) งานแนะแนว ครูสาธิตฝกใหนักศึกษาฝกสอนรูจักใหคําปรึกษาดาน
การเรียนและดานพฤติกรรมแกนักเรียน ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ เชน สอนซอมใหกับนักเรียนที่
เรียนชา สอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนปานกลาง และนักเรียนเกง ตลอดจนการใหขอแนะนําแก
นักเรียนเพ่ือแกปญหาดานพฤติกรรม 2.5) งานดานชุมชน ครูสาธิตฝกใหนักศึกษาฝกสอนไดพบปะ
พูดคุยปรึกษาผูปกครองของนักเรียน เพ่ือชวยสงเสริมรวมทั้งการแกปญหา ทั้งดานการเรียนและ
พฤติกรรม เชน การเขารวมในรายการคุยกับคุณครู การเขารวมจัดนิทรรศการกับชุมชน 

นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
แลวยังมีบัณฑิตที่เขาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก บัณฑิตเหลานี้ที่ศึกษาในดาน
การศึกษาไมวาจะเปนครูอาจารยหรือผูบริหาร ก็จําเปนตองศึกษาสภาพการณจริงในโรงเรียนทั้งดาน
การเรียนการสอน การบริหารโรงเรียน การบริหารหลักสูตร การทําการวิจัย ครูโรงเรียนสาธิตที่มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาโทขั้นไป จึงมีบทบาทเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคําแนะนําปรึกษาแกบัณฑิตเหลานี้
ซึ่งจะมาสังเกตการสอน พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 
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เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และเปนกรรมการ
สอบในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งยังเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาของบัณฑิตศึกษาดวย 

บทบาทของครูสาธิตในฐานะอาจารยในสถาบันผลิตครู ที่สําคัญที่ 4 ประการ ไดแก 1) 
งานสอน ครูสาธิตในหมวดวิชาตาง ๆ ไดทําหนาที่เปนทั้งอาจารยสอน อาจารยรวมสอนในสาขาวิชา
ตาง ๆ ตามที่ตนถนัดแกนักศึกษาครูระดับชั้นปตาง ๆ ตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก 
เชน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สถิติ การวิจัย พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี จิตวิทยา 
การศึกษา การแนะแนะ ประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนพฤติกรรมการสอนวิชาตาง  ๆ อีกท้ังยังมีครู
สาธิตจํานวนไมนอย ทําหนาที่ เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธงานวิจัย ของนักศึกษาท้ังระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้ยังเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล
อีกดวย ซึ่งสถาบันผลิตครูเปดโอกาสและใหความรวมมืออยางดียิ่ง เพ่ือใหครูสาธิตไดมีบทบาทสอน 
และเตรียมนักศึกษาครูเพ่ือเปนครูในอนาคต 2) งานวิจัยและผลิตตํารา ภาระประการหน่ึงของครู
สาธิตทั้งในฐานะครูของนักเรียน และครูของครู คือการคนควาความรูและประดิษฐสิ่งใหมๆ ทาง
การศึกษา หรือที่เรียกวาทําวิจัยนั้น ครูสาธิตไดพยายามทําวิจัยตามโอกาสท่ีมี จะเห็นวามีผลงานวิจัย
ผลิตออกมาพอสมควร ทั้งนี้เพราะภารกิจที่ตองสอนนักเรียน ดูแลนักศึกษาครู จํานวนชั่วโมงสอน 
และภาระหนาท่ีดานการบริหารตาง ๆ มีมากตลอดจนจํานวนนักเรียนมากในหองเรียนหนึ่ง ตลอดจน
ความรูดานการวิจัยจํากัดสิ่งเหลาน้ีลวนเปนอุปสรรคตอการผลิตงานวิจัยหรือสิ่งใหม ๆ ทางการศึกษา 
ปญหาดังกลาวนี้เปนอุทาหรณที่หลายฝายที่เกี่ยวของตองตระหนัก และรวมกันแกไขเพ่ือใหโรงเรียน
สาธิตทําหนาที่เปนโรงเรียนสาธิตที่สมบูรณตามจุดประสงคและอุดมการณ นอกจากงานวิจัยท่ีมีอยู
บางแลว งานผลิตตําราทั้งตําราระดับนักเรียนและระดับอุดมศึกษา เปนงานที่ครูสาธิตไดพัฒนาขึ้นมา
มากมาย เชน พัฒนาแบบเรียน แบบฝกหัด คูมือสําหรับครู เอกสารและตําราเรียนสําหรับนักศึกษาครู
ในสาขาวิชาตาง ๆ เปนตน ทั้งงานวิจัยและงานผลิตตํารา ลวนมีคุณคาเพราะเปนการพัฒนาตัวครูเอง
ซึ่งสงผลไปยังนักเรียนใหเปนไปหรือพัฒนาไปตามตองการไดอยางเต็มที่ 3) งานเผยแพรความรูแก
สังคม อาจารยในโรงเรียนสาธิตมีบทบาทที่จะเผยแพรความรู วิธีการสอนแบบตาง  ๆ ใหแกชุมชน 
นอกเหนือจากการท่ีมีผูสนใจ คณะอาจารย นักศึกษาจากท่ีตางๆ มาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ศึกษา
หลักสูตรและการสอนและการบริหารงานโรงเรียนแลว อาจารยโรงเรียนสาธิตยังไดรับเชิญไปเปน
วิทยากร ใหการอบรมในดานตาง ๆ ทั้งดานจิตวิทยา วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การทํา
แผนการสอน กระบวนการกลุม การนิเทศการศึกษาและเรื่องอ่ืน  ๆ อีกมาก ทั้งยังไดรับเชิญจาก
หนวยงานของรัฐบาลใหเปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสรางขอสอบมาตรฐาน เขียน
แบบเรียน ตรวจตําราแบบเรียน ผลิตสื่อการสอน เปนตน อาจารยโรงเรียนสาธิตมีบทบาทตองาน
เผยแพรความรูแกสังคมนานับปการ 4) การทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
ประวัติของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กอตั้งขึ้นจากความคิด
ริเริ่มของนางสาวมาลี อดิแพทย คณบดีคณะศึกษาศาสตร และรักษาการในตําแหนงรองอธิการบดี 
เมื่อป พ.ศ. 2516 ปแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ (มศ.1) 
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ชั้นละ 2 หอง ตอมาป พ.ศ. 2521 ไดยกเลิกรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา พรอมกับขยายชั้นเรียน
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนที่ปฏิบัติการตามทฤษฎีทางการศึกษา
และการสาธิต เพ่ือใหนักศึกษาไดสังเกตการสอนและฝกหัดสอน เพ่ือใชเปนแหลงวิจัยคนควาทางการ
ศึกษา เพ่ือใชเปนการศึกษาแกเยาวชนตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถและวัยของแตละ
บุคคล เพ่ือใชเปนสวัสดิการการศึกษาของบุตร อาจารย ขาราชการ และลูกจางประจํา ของ
มหาวิทยาลัย 

 
การดําเนินการ 

ในชวงการกอตั้งทางคณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังชุดคณะดําเนินการข้ึน โดยรับนโยบาย
จากคณะศึกษาศาสตร ตอมาไดเปลี่ยนเปนการดําเนินงานโดยคณะผูบริหาร มีผูอํานวยการเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด การดําเนินการสอน ใชหลักสูตรที่สรางเอง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับ 
หลักสูตรจึงยึดหลักสูตรของกระทรวงเปนหลักในเร่ืองการสอน อาจารยผูสอน เดิมไดประสานงานกับ
ทุกคณะวิชาของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร คือ คณะศึกษาศาสตร คณะอักษรศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตรตอมาเมื่อบรรจุอาจารยประจําการสอนจึงเปนหนาท่ีของคณาจารยในโรงเรียนสาธิตเอง 
ป พ.ศ. 2519 โรงเรียนสาธิต ไดรับงบประมาณแผนดินสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง ณ บริเวณ
โรงเรียนชางไมเดิม ซึ่งมีอาคารไมอยูแลว 6 หลัง ในปการศึกษา 2520 จึงไดยายไป ที่ ทําการใหมชื่อ 
อาคารสาธิต 1 และอาคารโรงอาหารพรอมเวที 1 หลัง ชื่อ อาคารสาธิต 2 ป พ.ศ. 2521 ไดเริ่มงดรับ
นักเรียนเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2524 ไดมีการจัดตั้ง “สมาคมผู ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิต”ปการศึกษา 2532 โรงเรียนสาธิตไดรับงบประมาณแผนดินสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
หองเรียนอีก 1 หลัง แตถูกตัดงบประมาณเหลือ 6 หลัง ชื่ออาคารสาธิต 4 ปการศึกษา 2533 ไดเริ่ม
ดําเนินการปรับสถานภาพเปนหนวยงาน “เทียบเทาภาควิชา” ปการศึกษา 2534 ไดตอเติมใตอาคาร
สาธิต 4 เปนหองพักอาจารย 3 หอง หองประชุมและหองที่ทําการสมาคมฯ 1 หอง (ปจจุบันเปน
หองพักอาจารยภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษและหองพักอาจารยภาษาฝรั่งเศส) โดยใชเงิน
บริจาคปการศึกษา 2536 ไดรับเงินอุดหนุนสวนภูมิภาคและ ทองถิ่น จัดซ้ือคอมพิวเตอร จํานวน 10 
ชุด ปการศึกษา 2537 ไดรับงบประมาณแผนดินปรับปรุงซอมแซมอาคารสาธิต 1 ปการศึกษา 2538 
ไดรับงบประมาณแผนดินปรับพ้ืนที่และสรางรั้ว ปการศึกษา 2539 ไดรับงบประมาณแผนดินให
กอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา 2540 ไดรับงบประมาณแผนดินปรับปรุงโรงอาหารป
การศึกษา 2544 ไดรับงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ปรับปรุงหองปฏิบัติการทาง
ภาษา 2 หองและไดรับงบประมาณแผนดินติดตั้งลิฟตอาคารเฉลิมพระเกียรติสถานภาพ ปจจุบันมี
สถานภาพเทียบเทาภาควิชา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กันยายน 2536 โดยมี
วัตถุประสงคในการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 1) เปนแหลงทดลอง 
คนควาวิจัย งานทางดานศึกษาศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อหารูปแบบและวิธีการใหม ๆ ทางการศึกษา 2) 
เปนแหลงสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพครูแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร เชน การสังเกตการสอน 
การฝกสอน การฝกงานดานตาง ๆ ทางการศึกษา 3) เปนแหลงสาธิต และเผยแพรผลงานและวิจัย
ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 4) พัฒนาการเรียนการสอนในฐานะ 
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน เชน การบริการเอกสารทางวิชาการ 
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การฝกอบรมเปน แหลงศึกษาดูงานและอ่ืน  ๆ เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนแนวความคิดของ
คณาจารยคณะศึกษาศาสตรเพ่ือถายทอดประสบการณแกนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตรไดมากขึ้น
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
 
ระดับการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตฯ เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จํานวนหองเรียน 21 หองเรียน โดยเฉล่ียหองละประมาณ 40 คน แบงเปน 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนชั้นละ 3 หองเรียน สวนมัธยมศึกษาตอนปลายมีชั้นละ 4 หองเรียน แผนการเรียน คือ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุน 
แผนการเรียนศิลปกรรม45 
 
วิสัยทัศน 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแหลงปฏิบัติทางการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนที่ดี มีความรู มีคุณธรรม ความสามารถในการ
ทํางาน มีทักษะแกปญญา มีภาวะผูนํา สืบสานวัฒนธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 
ภารกิจ 

1. ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการตามทฤษฎีการศึกษาและเปนแหลงสังเกตการสอน การ
สาธิตและการฝกหัดการสอนจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 และพัฒนาหลักสูตร วิธีสอนที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจและวัยของนักเรียน 

2. จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริง พัฒนาการ
สรางปญญาทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู การปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค การดํารงชีวิต
อยางมีความสุข มีสํานึกรับผิดชอบตนเอง ชุมชนทองถิ่น ประเทศชาติและเปนพลเมืองดีของโลก 

3. จัดระบบบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ระบบกํากับตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและขอความสนับสนุนจากชุมชนในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น 
 
เปาหมาย 

1. นักเรียนเปนผูใฝรู มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาไดไมนอยกวารอยละ 90 

                                                 
45โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, คูมือนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 30. 
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2. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามเปนผูนําและ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย 

3. พัฒนาหลักสูตร วิธีสอน นวัตกรรมทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับทฤษฎีทางการศึกษา 

4. บุคลากรมีความรู ทักษะ และศักยภาพในการทํางาน มีการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
งานที่เปนระบบ 

5. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.  อนุรักษ ส งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี อัน ดีงามในระดับท องถิ่ นและ
ระดับประเทศ46 

 
โครงสรางการบริหารงาน 

เนื่องจากสภาพของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยแตละสถาบันไมเทาเทียมกันบาง
สถาบันมีฐานะเทียบเทากับภาควิชาบางสถาบันมีฐานะเทาหนวยหนึ่ งของภาควิชาในคณะ
ศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตร ของมหาวิทยาลัย โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยแตละสถานบันจึงแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่
โรงเรียนสาธิตสถาบันน้ัน ๆ สังกัดอยู จากการศึกษาคนควาโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรุปแลวแบงการบริหารงานออกเปน 5 ฝาย ดังตอไปนี้ 

1. งานฝายบริหารมี 8 งานประกอบดวย 1.1) งานวางแผนและพัฒนา 1.2) งานการ
เจาหนาที่ 1.3) งานอาคารสถานท่ี 1.4) งานโภชนาการและโรง อาหาร 1.5) งานสวัสดิการโรงเรียน 
1.6) งานสมาคม องคกรในมหาวิทยาลัย 1.7) งานพยาบาล 1.8) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานฝายวิชาการมี 9 งานประกอบดวย 2.1) งานทะเบียน – วัดผล 2.2) งานแนะแนว 
2.3) งานหมวดวิชา 2.4) งานหองสมุด 2.5) งานคอมพิวเตอร 2.6) งานรักษาดินแดน 2.7) งาน 
ลูกเสือ –  เนตรนารี 2.8) งานวิจัย 2.9) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานฝายธุรการ มี 8 งานประกอบดวย 3.1) งานสารบรรณ 3.2) งานการเงิน – บัญชี 
3.3) งานพัสดุ – ครุภัณฑ 3.4) งานสวัสดิการ – ธุรการทั่วไป 3.5) งานพิมพและอัดสําเนา 3.6) งาน
ยานพาหนะ 3.7) งานประชาสัมพันธและติดตอ 3.8) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

4. งานฝายกิจกรรมนักเรียน มี 5 งาน ประกอบดวย 4.1) งานคณะกรรมการนักเรียน 
4.2) งานกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตร 4.3) งานกิจกรรมพิเศษ 4.4) งานทุนและสวัสดิการนักเรียน 
4.5) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

5. งานฝายปกครองนักเรียนมี 6 งานประกอบดวย 5.1) งานความปลอดภัย 5.2) งาน
กฎระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 5.3) งานสงเสริมมารยาท ระเบียบวินัย 5.4) งานดูแลนักเรียนนอก
หองเรียน 5.5) งานทะเบียนปกครอง 5.6) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย47 

                                                 
46โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2555, 2555, 4 – 5. 
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การบริหารงาน 
โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) คือ โรงเรียนที่ตั้งขึ้นควบคูกับสถาบันฝกหัด

คร ูอันไดแก วิทยาลัยครูและคณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายเหมือนหองทดลอง
ทางดานตาง ๆ เพ่ือแสดงเปนตัวอยางเกี่ยวกับการฝกหัดครูและการศึกษาโดยท่ัว ๆ ไป48 

กูด (Good) ไดใหความหมายของโรงเรียนสาธิตไววา โรงเรียนสาธิตคือโรงเรียนใน
โครงการฝกหัดครูซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับนําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งนี้
เพ่ือจุดมุงหมายในการแสวงหาและสาธิตวิธีสอนตลอดจนเทคนิคการสอนตาง  ๆ มากกวามุงดานการ
ฝกสอนเพียงอยางเดียว49 

การจัดการงานวิชาการ นอกจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองรับผิดชอบ
จัดการงานวิชาการเชนเดียวกับโรงเรียนปกติแลว ยังตองทํางานที่เกี่ยวของดังนี้ 1) การวิจัยคนควา
ทดลองหาแนวทางใหม ๆ ที่เปนผลดีแกการศึกษาของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา 2) การจัดหลักสูตร
และการสอนตามทฤษฎีและหลักการที่ สอดคลองกับนิสิต นักศึกษาไดศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร 3) 
การจัดบุคลากรท่ีเหมาะสมท้ังแกการสอนนักเรียนและนิสิต นักศึกษา 4) การจัดเวลาการทํางานให
อาจารยสามารถทําหนาที่ไดดีทั้งในฐานะเปนครูของนักเรียน และเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นอกจากตองสอนนิสิต นักศึกษาแลว ยังตองทํางานวิจัยเผยแพรความรูและทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดวย 5) การเผยแพรความรูที่ไดคนพบใหกระจายทั่วไป เปนประโยชนแกการจัดการศึกษา 
สําหรับเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูทั่วไป 6) การเก็บขอมูลที่จะเปนประโยชนแกการศึกษา
คนควาตอไป 

การจัดการงานบุคคล บุคลากรในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเฉพาะที่เปน
อาจารย ตองมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากการเปนครูในโรงเรียนปกติ เพราะโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาท 2 อยาง คือบทบาทใหการศึกษาแกนักเรียน และบทบาทการให
การศึกษาแกนิสิต นักศึกษาท่ีเตรียมตัวไปเปนครูตอไปดวย ฉะนั้น การจัดการงานบุคคลของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงตองแตกตางไปจากโรงเรียนธรรมดาดังนี้ 1) การคัดเลือกอาจารยเขา
ทํางานในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรตองเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกอาจารยมหาวิทยาลัย 
ประกอบกับการมีคุณลักษณะเหมาะสมสําหรับการเปนครูของนักเรียนดวย 2) อัตรากําลังอาจารยใน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองมีมากพอท่ีจะจัดใหอาจารยมีเวลาที่จะทําหนาที่ทั้งสอน 
นักเรียน สอนนิสิต นิเทศการสอนการฝกงานของนิสิต ศึกษาคนควา วิจัย เผยแพรความรู ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3) อาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัย
ดวยจะตองไดรับโอกาสใหเจริญกาวหนาทางวิชาการ โดยไดเพ่ิมพูนความรู ไดศึกษาเพ่ิมเติม และมี
โอกาสไดตําแหนงทางวิชาการ 4) อาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีโอกาสได

                                                                                                                                            
 47โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, คูมือนักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 

48วรวิทย วศินสรากร, สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับที่ 6 โรงเรียนสาธิต (ม.ป.ท., 2530), 
172. 

49Good .V.C., Dictionary of education (New York : McGraw-Hill, 1945). 
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เผยแพรความรูทั้งในแงของการเผยแพรงานวิจัย การเปนวิทยากร การแตงตํารา และการเขียน
เอกสาร บทความ หรือใชวิทยุ โทรทัศน เปนสื่อในการเผยแพรความรูสูมวลชน 

 
การจัดการงานการเงินของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจําเปนตองมีกําลังเงินเพียง

พอที่จะสนับสนุนกิจการโรงเรียนตามปกติและกิจการที่ เนื่องมาจากการเปนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉะนั้นงบประมาณที่ตองใชสําหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมจะ
มากกวางบประมาณสําหรับโรงเรียนปกติ เนื่องจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาท
มากกวาโรงเรียนปกติ นอกจากนี้การศึกษาคนควาทดลองภายในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก็เปนเหตุใหมีความจําเปนที่จะตองใชเงินในการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
การศึกษาคนควาทดลอง ดังกลาว การจัดการเงินใหคลองตัวและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของอาจารยใน
หนาที่สําคัญท้ังสองดานจึงเปนสิ่งจําเปน 

การจัดการงานทั่วไป ผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองดูแลใหงานท่ัวไป 
อยางเชน อาคารสถานที่ของโรงเรียนสนองความตองการการปฏิบัติงาน ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 1) การ
จัดใหมีพ้ืนที่วางในหองเรียนเพียงพอที่จะใชสําหรับการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบตางๆตลอดจนเพียงพอสําหรับใหนิสิต นักศึกษา ผูสนใจการศึกษาเขาสังเกตวิธีการสอนหรือ
พฤติกรรมของนักเรียนหรือครู 2) การจัดใหมีหองสําหรับสังเกตกิจการในหองเรียนโดยผูสังเกตไมเขา
ไปปรากฏตัวในหองเรียนซึ่งจะชวยใหพฤติกรรมของครูและนักเรียนเปนไปตามธรรมชาติมากกวา
ขณะท่ีมีผูเขาไปสังเกตการณในหองเรียน หองดังกลาวนี้จะตองมีอุปกรณครบครัน เชนมีกระจกท่ีมอง
ทะลุเห็นไดขางเดียว มีเคร่ืองปรับอากาศ เพราะจะตองปดหองใหมืดเพ่ือใหใชกระจกมองทางเดียวนั้น
อยางไดผล นอกจากนี้ยังจะตองมีเครื่องขยายเสียงติดตั้งไวตามจุดตาง  ๆ ในหองเรียนเพ่ือใหผู
สังเกตการณสามารถใชหูฟง และเปดสวิตซรับฟงเสียงที่เกิดขึ้นในสวนตาง  ๆ ของหองเรียนได
โดยสะดวกกับทั้งมีโตะ เกาอ้ี พรอมไฟสองเฉพาะที่ใหผูสังเกตการณใชนั่งบันทึกเหตุการณไดดวย 3) 
การจัดใหมีหองพักอยางเพียงพอสําหรับนิสิตนักศึกษาที่จะเปนตองไปศึกษาและทํางานในโรงเรียน
สาธิต 4) การจัดใหมีพ้ืนที่บริเวณรอบอาคารเพียงพอท่ีจะใชในการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกสถานท่ี 5) การจัดใหมีหองเรียนพิเศษ ซึ่งมีอุปกรณครบถวนเพียงพอสําหรับการทดลองการ
สอนและการติดตามประเมินผล เชน มีหองศิลปศึกษาซึ่งมีที่เก็บผลงานของนักเรียนอยางเพียงพอ 
เปนตน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศไทย 

       ชูศักดิ์ นอยทา ศึกษาหาความรู ความเขาใจและความตองการในการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารมีความรู ความเขาใจแบบมุงเนนผลงาน
โดยเฉลี่ยคอนขางต่ําและแนวโนมของการกระจายคอนขางมาก 2) ผูบริหารมีความตองการในการ
พัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ภาพรวมอยูในระดับมากโดยตองการพัฒนาดาน
ความรูความเขาใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานทักษะพ้ืนฐานการบริหารงบประมาณและนอยที่สุด คือ 
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ดานศักยภาพในการบริหารงบประมาณ 3) ขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา พบวา เพศ วุฒิ
การศึกษา การอบรมและขนาดโรงเรียนท่ีแตกตางกัน มีความรู ความเขาใจการบริหารงานแบบมุงเนน
ผลงานไมตางกัน50 

       ดิเรก  วรรณเศียร จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในงานวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารงบประมาณ โดย
สอบถามผูบริหารจํานวน 374 คน พบวา ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดในระดับนอยถึง 9 รายการ 
และปฏิบัติไดนอยท่ีสุด 3 รายการ มีความตองการในการพัฒนาดานงบประมาณในระดับมากถึง 10 
รายการ คือ 1) การจัดการผลประโยชนจากสินทรัพย 2) การบริหารพัสดุ 3) การตรวจสอบติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) การบริหารบัญชี 5) การโอนงบประมาณขาม
หมวด 6) การรายงานผลการดําเนินงานใชจายงบประมาณ 7) การจัดตั้งงบประมาณโดยการจัดทํา
แผนกลยุทธ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึ กษา 9) การเบิกจายและอนุมัติ
งบประมาณ 10) การบริหารการเงิน51  

ปยะ รัตนวงศวิรุฬห ศึกษาหาผลของการใชจายของรัฐบาลท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ 
รวมถึงการหาขนาดที่เหมาะสมของรัฐบาลท่ีทําใหเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในภาวะท่ี
คงที่ (Steady State) โดยอาศัยทฤษฎีของบารโร (Barro) เปนพ้ืนฐานการศึกษา ผูศึกษาจําแนกการ
ใชจายของรัฐบาลออกเปน 2 สวน คือ การใชจายเพ่ือบริโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐและใช
แบบจํา ลองสมการการผลิตซึ่งมีปจจัยการผลิตไดแก แรงงาน ทุนภาคเอกชน ทุนภาครัฐบาลและการ
ใชจายเพ่ือบริโภคของรัฐบาล ผลการศึกษาพบวา ผลผลิตสวนเพ่ิมของจายใชจายเพ่ือบริโภคแทจริง
ของรัฐบาลในชวงป 2514 – 2539 มีคาเทากับ 1สอดคลองกับทฤษฎีบารโรแสดงวาการใชจายเพ่ือ
การบริโภคแทจริงของรัฐบาลตอผลผลิตมวลรวมแทจริงมีความเหมาะสมและทําใหเศรษฐกิจมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุดในภาวะที่คงที่ (Steady State)และขนาดของรัฐบาลโดยเฉลี่ยระหวางป 2514 
– 2539 ที่เทากับรอยละ 11 เปนขนาดที่เหมาะสม สวนเพ่ิมของการลงทุนแทจริงภาครัฐบาลพบวามี
คาติดลบ แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ52 

ปราณี ทินกร และฉลองภพ สุสังกรกาญจน ศึกษารายจายของรัฐบาลไทยใน  ป 2533 
เปรียบเทียบกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา 28 ประเทศ (อัฟริกา 6 ประเทศ เอเชีย 10 ประเทศ ยุโรป 
2 ประเทศ อเมริกากลางและใต 10 ประเทศ) โดยใชขอมูลที่รายงานโดยกองทุนการเงินระหวาง

                                                 
50ชูศักดิ์  นอยทา, “ศึกษาความรูความเขาใจและความตองการในการพัฒนาการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดยอ. 

51ดิเรก  วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 20. 

52ปยะ  รัตนวงศวิรุฬห, “การใชจายรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532), บทคัดยอ. 
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ประเทศ (IMF) ซึ่งเปนขอมูลรายจายรวมของรัฐบาลกลาง (Consolidated Central Government) 
ที่รวมรายจายจากเงินนอกงบประมาณ เชน กองทุนตาง ๆ และเงินชวยเหลือไวดวย ผลการศึกษา
พบวา ประเทศไทยมีสัดสวนรายจายรัฐบาลตอผลิตภัณฑรวมในประเทศท่ีเกิดขึ้นจริงประมาณรอยละ 
15 ซ่ึงต่ํากวาแบบแผนเฉลี่ยของกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีนํา มาเปรียบเทียบคือ รอยละ 22.453 

ดวงแข ตัญวัฒนา ศึกษาขนาดผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีตอ
ผลิตภัณฑประชาชาติ และระดับการจางงานของประเทศไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ตั้งแตป 
2514 – 2532 รวม 19 ป และใชสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผูศึกษาไดนําประเด็นความลาชาของ
ผลกระทบ (Lagged Response) เขามาพิจารณาในสมการ ผลการศึกษาพบวาฐานเงินซึ่งเปนตัวแปร
ของนโยบายการเงินที่แทจริงมีผลตอผลิตภัณฑประชาชาติและการจางงานมากกวา  แตตองใชเวลาท่ี
มาตรการจะเกิดผลนานกวารายจายของรัฐบาลซ่ึงเปนตัวแปรนโยบายการคลังท่ีแทจริง สําหรับการ
ทํานายหรือคาดหมายผลตอผลิตภัณฑประชาชาติและการจางงาน รายจายของรัฐบาลสามารถทํานาย
หรือคาดหมายผลไดดีกวาฐานเงิน54 

วันทนีย ทรัพยเสนาะ ศึกษานโยบายการใชจายของรัฐบาล และวิเคราะหผลการใชจาย
ของรัฐบาลที่มีตอตัวผันแปรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อันไดแก ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การจางงาน ระดับราคา และดุลการชํา ระเงินโดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายปตั้งแตป 2504 
– 2527 รวม 24 ป การศึกษานี้กําหนดใหตัวแปรทั้ง 4 ดังกลาวเปนตัวแปรตาม และกําหนดใหการใช
จายของรัฐบาลซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ การใชจายรวมและการใชจายจําแนกตามลักษณะงานเปน
ตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบวา การใชจายของรัฐบาลมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดับราคา และการจางงาน ตามลําดับ สวน
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศซึ่งเปนเครื่องชี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศน้ัน  การใช
จายของรัฐบาลไมวาจะเปนการใชจายรวมหรือการใชจายจําแนกตามลักษณะงาน ไมมีผลกระทบ
โดยตรง55 

ศิริญญา  แกวเงินลาด  ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมของการดําเนินการตาม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ในจังหวัดปทุมธานี พบวาปจจัยการบริหารที่คาดวาจะสงผลตอความพรอมของการ
ดําเนินการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนโดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก 

                                                 
53ปราณี  ทินกร และฉลองภพ สุสังกรกาญจน, การศึกษาแนวทางในการจัดสรร

งบประมาณรายจายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ (กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539). 

54ดวงแข ตัญวัฒนา, “ผลของนโยบายการเงินและการคลังที่มีผลตอผลิตภัณฑประชาชาติ
และการจางงานของประเทศไทย” (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) สาขา
เศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535), บทคัดยอ. 

55วันทนีย ทรัพยเสนาะ, “การใชจายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย” (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) สาขาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530), บทคัดยอ. 
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานโครงสรางองคกร ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะ
บุคลากร ดานนโยบายและการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานทรัพยากรสนับสนุนและดานการ
ฝกอบรมและพัฒนาอยูในระดับปานกลางและเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาด
ปจจัยการบริหารอยูในระดับมาก สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน พบวาสวนใหญงบประมาณมีจํากัด บุคลากรมีไมเพียงพอ การให
ความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยังไมชัดเจน การกระจายผลงานของโรงเรียน 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญตองการใหจัดบุคลากรใหโรงเรียนอยางครบถวนหรือครบชั้นเรียน 
จัดบุคลากรเพ่ือรองรับงานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เรงใหมีการกระจายอํานาจการใช
จายเงินตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การจัดงบประมาณใหจัดเผื่อเหลือเผื่อขาด56 

ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  วิจัยเรื่องความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหาร
จัดการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรระดับขาติ SPBB โดยศึกษา ความพรอม
โดยภาครวมของหนวยงานภาครัฐจากองคความรูและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดกําหนดดกรอบ
การศึกษาเปนสองมิติ คือ การจัดการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินเจ็ดมาตรฐานและความ
พรอมของหนวยงานภาครัฐเจ็ดดาน ผลการศึกษา พบวาหนวยงานภาครัฐมีระดับความพรอมหรือ
ปฏิบัติในดานการวางแผนงบประมาณสูงสุด ในขณะที่ความพรอมดานการคํานวณตนทุนผลผลิตอยูใน
ระดับต่ําและดานการบริหารทรัพยสินอยูในระดับต่ําเชนกัน 

เมื่อวิเคราะหแตละประเด็นศึกษา พบวามีเจ็ดคําถามท่ีคาเฉลี่ยต่ํากวา 3.00 คือ 
ประเด็นหนวยงานมีการจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตาม SPBB นอยท่ีสุด และ
ประเด็นหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ เชน สํานักงานประมาณ กรมบัญชีกลางสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ใหการปรึกษาและใหสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบ SPBB 
คอนขางนอย และอีกหาประเด็นที่คาเฉลี่ยตํ่ากวา 3.00 คือ ประเด็น ซึ่งเกี่ยวของกับการที่มีการ
ถายทอดความรูตลอดจนการกระตุนใหบุคลากรท่ัวทั้งองคกรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบ 
SPBB57 

ปญญา  เที่ยงธรรม  ไดวิจัยการบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารการเงิน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) การ
จายเงินอยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การกัน
เงินไวเบิกเหล่ือมป การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การนําสงเงิน การบริหารการ

                                                 
56ศิริญญา แกวเงินลาด, “ปจจัยที่สงผลตอความพรอมของการดําเนินการตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ในจังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 20. 

57ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรระดับชาติ SPBB (กรุงเทพฯ : บริษัทธนธัช การพิมพ
, 2546), 17 -18. 
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บัญชีในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากที่สุด คือการจัดทําบัญชีการเงิน นอกนั้นอยูในระดับมาก คือการจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบประมาณ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบรายงาน 2) แนวทางการ
บริหารการเงินในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ควรมีบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะและ
พัฒนาใหมีความรูเกี่ยวกับการเงินเปนระยะ มีเครื่องมือในการดําเนินการอยางทันสมัยและเพียงพอ มี
การประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดตลอดเวลา วางแผนการใชจายเงิน มีการตรวจสอบการใชจาย
ตลอดเวลา ใหมีระบบควบคุมภายใน แนวทางการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 
ควรมีบุคลากรท่ีทําหนาที่การบัญชีโดยตรงและพัฒนาใหมีความรูดานการบัญชีตลอดเวลา มี
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี มีการพัฒนาและปรับปรุงการบัญชีอยูตลอดเวลา ใชการบัญชีเปน
แนวทางในการวางแผนใชจายและมีการประสานกับฝายการเงินตลอดเวลา58 

ดวงเพ็ชร นาคเกษม  ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารการจัดการเงิน งบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 สรุป
ผลการวิจัยไดวา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารเงินอุดหนุนรายหัว สถานศึกษาปฏิบัติในระดับ
มากทุกดาน คือ การใชจายอุดหนุน (รายหัว) ใชตามวัตถุประสงคทุกรายการและเสนอแผนการใช
จายเงินใหกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในดานการจายเงินมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจทุก
รายการ กําหนดผูรับผิดชอบในการรับจายเงินไวเปนลายลักษณอักษร การเก็บรักษาเงินใหเก็บใน
ธนาคารและเสนอรายงานเงินคงเหลือตอผูบริหารทุกส้ินวันทําการ รวมทั้งไดมีการจัดทําบันทึกใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหัวอยางถูกตองและเปนปจจุบัน นอกจากนี้ 
ยังใหขอเสนอแนะวา การโอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายหัวใหแกสถานศึกษาควร
ดําเนินการในชวนตนปงบประมาณ เพ่ือสถานศึกษาจะไดกําหนดแผนการใชจายเงินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและควรมีการอบรมเจาหนาที่การเงินของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ควรจัดหาบุคลากร
ดานการเงินใหโดยเฉพาะ เพราะสถานศึกษามีภาระงานสอนมาก ไมควรเรงรัดการใช59 

อุทัย  บุญประเสริฐ  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหรายงานการวิจัยการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุน สหราชอาณาจักร 
(อังกฤษ) นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาของประเทศตาง ๆ รวม 8 ประเทศและเพ่ือสังเคราะหรายงานเสนอรูปแบบหรือ
แนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เนนการ
วิจัยเชิงเอกสารดําเนินการในขอบเขตของระบบบริหารและการบริหารการศึกษาระดับตาง ๆ ระบบ
ดานการเงินการงบประมาณการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคลทางการศึกษาและระบบบริหาร

                                                 
58ปญญา เที่ยงธรรม, “การบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 

59ดวงเพ็ชร นาคเกษม, “สภาพการบริหารจัดการการเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2548) 
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วิชาการและคุณภาพทางการศึกษา ผลวิจัย พบวา กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงหลักกระทรวง
เดียวที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งในประเทศตาง ๆ สวนใหญแลว
สวนกลางจะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมหลักสูตรนโยบาย มาตรฐานคุณภาพและการสนับสนุน
ทรัพยากร สวนการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษามี 2 แนวทางใหญ ๆ คือ กระจายไปให
องคกรการศึกษาในระดับทองถิ่น เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุน และการกระจายไปใหสถานศึกษา
โดยตรง เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อังกฤษ 

การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาที่ปฏิบัติกันในประเทศตาง ๆ นั้นเปนการ
กระจายไปใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Education) ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนอิสระจากฝายปกครองโดยมีกฎหมายรองรับดังกรณีที่
เห็นไดชัดเจนจากการปฏิบัติของสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน เปนตน โดยคณะกรรมการการศึกษาจะมี
อํานาจครอบคลุมทั้งดานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ในการจัดการศึกษาทุก
ประเภท โดยอํานาจการตัดสินใจในดานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะอยูที่คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่นหรือคณะกรรมการสถานศึกษาแลวแตกรณี สถานศึกษามีอิสระแตกตางกันในการ
บริหาร ในการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทชุมชนและความตองการของผูเรียน ดานการ
บริหารงานบุคคล ปรากฏวาครูเปนบุคลากรที่มีสังกัดท้ังในแบบที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และคณะกรรมการสถานศึกษามีแนวโนมของอํานาจในการบริหารงานบุคคลเปนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง
การสรรหา คัดเลือก แตงตั้ ง พิจารณาความดีความชอบและการดําเนินงานทางวินัย ดาน
การงบประมาณ การศึกษา ปรากฏวาสวนใหญกระทรวงศึกษาธิการยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแล
การเงินและการงบประมาณทางการศึกษาโดยรวมของประเทศ แตในบางประเทศมีบทบาทสนับสนุน
งบประมาณบางสวน เชน สนับสนุนเงินเดือนครูและโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ดังเชน กรณีในญี่ปุนและ
บางแหลงเชนในออสเตรเลีย เกาหลี สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด เนนการกระจายสูสถานศึกษา
โดยตรง โดยจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษาโดยตรง ในอัตราที่คอนขางสูงมากและใหอิสระใน
การจัดการไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ัน คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นยังอาจมีรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีทองถ่ิน เพ่ือนํามาจัดการศึกษาไดดวย ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน มีระบบการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดวยระบบแบบ Fair Funding ที่คํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียน ลักษณะ
โรงเรียนที่มีความแตกตางกันคํานึงถึงผูดอยโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาในระดับทองถิ่นและสู
สถานศึกษา เนนการบริหารการศึกษาโดยมืออาชีพและการมีความเปนกลางทางการเมือง ในการ
บริหารเนนหลักการมีสวนรวมและหลักความเปนประชาธิปไตย หลักคุณภาพและประสิทธิภาพและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา60 

ภูมิภาคิณศม  อิสสระยางกูล  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณ
และการเงินในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค
ของการบริหารงบประมาณและการเงินของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา มีความ

                                                 
 60อุทัย บุญประเสริฐ, การสังเคราะหรายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 
8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), 26. 
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จําเปนตองลดการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด รองลงไป คือ การบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเพ่ิมการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนโดยโรงเรียน สําหรับรูปแบบ
การบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเหมาะสมและ
เปนประโยชน ซึ่งประกอบดวย ลักษณะสําคัญ คือ 1) เพ่ิมระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
และการเงินของโรงเรียน และมอบหมายใหรองผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทชัดเจนในการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 2) ลดระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ และการเงินของโรงเรียน
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดหาบุคลากรทําหนาที่การบริหารงบประมาณ
และการเงิน เพ่ือลดการใชครูในหนาที่ดังกลาว 3) ลดระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและ
การเงินของโรงเรียนโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดบุคลากรทําหนาที่การบริหาร
งบประมาณและการเงิน เพ่ือลดการใชครูในหนาที่ดังกลาว ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มี
ดังนี้ 1) ควรแกไขกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2) ควรกําหนดเกณฑการประเมินความพรอมทั้งกอน
และหลังการนํารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไปใชเพ่ือติดตามประเมินผล61 

 
งานวิจัยในตางประเทศ 
      สเปนเลอร (Spengler) ไดศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานดานการเงินของ
โรงเรียน (บริบทโรงเรียนในแถบแอฟริกาใต) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางสําหรับการ
บริหารงานในดานการเงินของโรงเรียน การนําไปใชในโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
นับวาเปนสิ่งสําคัญมาก ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองทราบถึงจุดเริ่มตนของการจัดการศึกษาเพ่ือการ
กําหนดอนาคตในการจัดการศึกษา ดังนั้น จากสมมติฐานที่กลาวมานี้จึงนําไปสูการศึกษาเร่ืองราวการ
เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร การจัดการศึกษาของประเทศในแถบแอฟริกาใตเพ่ือการนําไป
ประยุกตใชตอไป ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสนใจการบริหารการศึกษาและการบริหารงานในดาน
การเงินของโรงเรียนควบคูกันไป เพราะการบริหารงานทั้งสองสวนนี้ไมอาจแยกออกจากกันได 
ผูบริหารไมไดใชเพียงแคทักษะดานการบริหารงานเทานั้น แตยังจําเปนตองใชทรัพยากรในการ
บริหารงานดวย ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ไดรับการคาดหวังวาผูบริหารงานของโรงเรียนในอนาคตจะตองมี
ความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานในดานการเงิน แนวทางในการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพข้ึนน้ัน จําเปนจะตองเอาใจใสกับทุก ๆ องคประกอบ รวมท้ังองคประกอบยอยใน
ภาพรวมดวยและการจัดสรรงบประมาณนับเปนองคประกอบยอยอยางหนึ่งของการบริหารงาน
เชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง นับตั้งแตมีการประกาศใชกฎหมาย school act of 1996 ก็อาจกลาวได

                                                 
 61ภูมิภาคิณศม อิสสระยางกูล, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินใน
อนาคตสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), บทคัดยอ. 
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วาการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียน ไดกลายมาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของระบบการ
บริหารโรงเรียนในปจจุบัน 
       ในสวนท่ี 1 ของรูปแบบการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนก็คือการวางแผนงาน 
โดยทําการสํารวจส่ิงตาง ๆ ที่โรงเรียนมีความตองการในอันดับแรก ๆ จากนั้นจึงกําหนด ภาระงาน
และวิสัยทัศน ศึกษานโยบาย วัตถุประสงคและวางแผนงานดานงบประมาณอยางระมัดระวัง 
นอกจากนี้ สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือกระบวนการตัดสินใจ 
       ในสวนท่ี 2 ของรูปแบบการบริหารงานในดานการเงินของโรงเรียนก็คือขั้นตอนของการ
ควบคุม หมายถึง การทําบัญชีและจัดทําเปนเอกสารขอมูลที่นําไปใชได ซึ่งนับวาเปนขั้นตอนสุดทาย 
      นอกจากน้ียังพบวาสภาพเศรษฐกิจคือส่ิงที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนเชนกัน ดังนั้น 
จึงควรมีการศึกษาและกําหนดสิ่งที่เปนอุปสรรคสําคัญในการจัดการศึกษาของภาครัฐและการบริหาร
โรงเรียนที่มีความเส่ียงไวในอันดับแรก ๆ ของกิจกรรมการบริหารโรงเรียนดวย62 

      วิลเลี่ยม (Williams) ไดทําการศึกษาโดยการสํารวจวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอรเนีย
จํานวน 107 แหง พบวา 1) มีการใชกรอบการวางแผน 2) มีขอบเขตการจัดสรรงบประมาณโดยอาศัย
พ้ืนฐานรูปแบบการจัดสรรที่ เปนทางการ 3) การวางแผนและการจัดทํางบประมาณตลอดจน
กระบวนการจัดสรรดานการเงินมีการกระทําแบบประสมประสาน 4) มีระดับความไม สัมพันธกัน
ระหวางการปฏิบัติงานไมสอดคลองกับแผนท่ีวางไว รวมทั้งดานการจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน 
วิธีการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ใชแบบสํารวจและแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 1) มีความเชื่อมโยง
กันนอยมากระหวางการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณและการจัดทําแผนงบประมาณใน
วิทยาลัยชุมชนรัฐแคลิฟอรเนีย 2) การวางแผนระยะยาวมีการปฏิบัติอยูในระดับมากแตการจัดสรร
การเงินมีระดับในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 3) มีการบูรณาการระหวางการวางแผนในการ
จัดทํางบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินมีการปฏิบัติในระดับนอย 4) มีการเชื่อมโยง
ระหวางประสิทธิผลดานการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทํางบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร 
พบวาประสิทธิผลขององคกรจะเพ่ิมขึ้นเพราะการใชกระบวนการท่ีบูรณาการโดยการจัดทําแผนแบบ
ใหม63         

แอมพิทและแทนครูส (Ampit and Tan-Cruz) ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ตนทุนของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐจํานวน 4 แหง ในภูมิภาค 11 ของประเทศฟลิปปนส โดย

                                                 
 62Spengler, Josephus Johannes, Guidelines for the financial management 
of schools, Accessd April 1, 2013, availble from http://www.education.gov.uk/schools 
/adminandfinance/financialmanagement 
 63William and James Edward, Linking Strategic Planning’ Budgeting, and 
Financial Resource Allocation in California Community Colleges, Accessed April 
10, 2013, available from http://scholar.google.co.th/scholar?q=Linking +Strategic+ 
Planning%E2%80%99+Budgeting,and+Financial+Resource+Allocation+in+California+C
ommunity+College%E2%80%9D&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sch0lar&sa=X&ei=mlu
HUd7VOcWrrAfvqoH4Dg&ved=0CCcQgQMwAA 
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ใชขอมูลระหวางป   ค.ศ. 1997 – 2005 โดยไดรับขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 แหง สํานัก
งบประมาณและการจัดการ  (Department of Budget and Management) และ สํานักงาน
คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา (Office of Commission on Higher Education) การศึกษานี้ไดใชตัว
แปรในการวิเคราะหดังตอไปน้ี 1) ตัวแปรนําเขา (Input Variables) มีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร ประกอบดวย
คาใชจายจริงของ 1) เงินเดือนของบุคลากรวิชาการ 2) เงินเดือนของบุคลากรสนับสนุน 3) คาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่มิใชคาบุคลากร ซึ่งรวมถึงคาซอมบํารุงตาง ๆ ตลอดจนรวมเอารอยละ 10 ของงบประมาณ
ลงทุน (ตามหลักการระบุไวในกฎหมายเรื่องการคิดคาเสื่อมราคาของรัฐ) 2) ตัวแปรผลลัพธ (Output 
Variables) มีเพียง 1 ตัวแปร คือ จํานวนผูจบการศึกษา (รวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา) แอมพิทและคณะไดวิเคราะหประสิทธิภาพทั้งแบบผลไดตอขนาดคงที่  (Constant 
Return to Scale หรือ CRS) และอัตราผลตอบแทนตอขนาดผันแปร (Variable Return to Scale 
หรือ VRS) และทําการวิเคราะห ใน  3 มิติ ไดแก 1) มิติประสิทธิภาพเชิงเทคนิค  (Technical 
Efficiency) 2) ประสิทธิภาพเชิงการจัดสรร (Allocative Efficiency และประสิทธิภาพเชิงตนทุน 
(Cost Efficiency) โดยพบวาในกรณีที่ใชอัตราผลตอบแทนตอขนาดผันแปร สถาบันอุดมศึกษากลุมที่
วิเคราะหนี้มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและเชิงการจัดสรรอยูในเกณฑที่ดีทุกแหง (คาอยูระหวาง 0.7 – 
1.0) และพบวาสถาบันเหลานี้สามารถท่ีจะคงระดับการผลิตไวแมจะลดปจจัยนําเขา (Input) ลงการวิ
เคราะหพบวาประสิทธิภาพตนทุน (Cost Efficiency) อยูในเกณฑต่ําถึงปานกลาง โดยเฉพาะหาก
วิเคราะหแบบผลไดตอขนาดคงที่ และประสิทธิภาพตนทุนนี้มีความผันแปรไปตามเวลาท้ังในการ
วิเคราะหแบบผลไดตอขนาดคงที่และอัตราผลตอบแทนตอขนาดผันแปร การศึกษานี้สรุปวาการที่
ประสิทธิภาพตนทุนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุมนี้อยูในเกณฑต่ําหมายความวางบประมาณอาจจะยัง
ไมไดถูกใชจายอยางเหมาะสม หรืออาจจะถูกใชจายไปในสิ่งที่ไมควรตองใช จึงเห็นวาหากมีระบบสอบ
ทาน (Review & Audit) การใชจายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาก็นาจะทําใหปญหาในเรื่องการ
ใชจายงบประมาณลดลงได อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยนี้มิไดวิเคราะหในมิติของคุณภาพหรือความ
เปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเปนเพียงการวิเคราะหในดานประสิทธิภาพและปริมาณเทานั้น64 

อัฟฟอนโซและอูบัน (Afonso and Aubyn) ไดนําปริมาณของผลผลิตมาเปนเกณฑ
เพ่ือหาขอบเขตของหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถบงบอกถึงความไมมีประสิทธิภาพ
ผานสัดสวนการใชปจจัยการผลิตไดโดยงาย โดยกําหนดให สัดสวนอาจารยตอนักเรียน และจํานวน
ชั่วโมงการเรียน เปนปจจัย ตัวปอนในดานการศึกษา และใชคะแนนสอบวัดความสามารถการอาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ  PISA) เปนตัวชี้วัดถึงผลผลิตที่ได สําหรับดาน
สาธารณสุขน้ันกําหนดใหเตียงผูปวย เทคโนโลยีทางการแพทยและอัตรากําลังในสวนของการ
สาธารณสุขเปนปจจัยการผลิตและอายุเฉลี่ยของประชากรกับอัตราการรอดชีวิตของเด็กแรกเกิดเปน
ตัวชี้วัดผลผลิตซึ่งปรากฏวามี 3 ประเทศที่เปนหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพไมวาจะทําการประเมินดวย
วิธีการทั้งของการวิเคราะหเสนหอหุม (Data Envelopment Analysis หรือ DEA) และการวิเคราะห

                                                 
 64Ampit C. R. and Tan - Cruz. Cost Efficiency Estimation of State Universities 
and Colleges in Region XI, Proceeding of 10 th National Convention on Statistics. 
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สมการพรมแดนเชิงเฟนสุม  (Free Disposable Hull หรือ FDH) และทั้ งภาคการศึกษาและ
สาธารณสุข ไดแก ประเทศญี่ปุน เกาหลี และสวีเดน ซึ่งความมีประสิทธิภาพของท้ัง 3 ประเทศ
ดังกลาวก็มีแนวทางที่แตกตางกันไป เชน ในภาคการศึกษาของประเทศญี่ปุนที่แมวาสัดสวนอาจารย
ตอนักเรียนจะนอยกวาประเทศอ่ืน ๆ เล็กนอยแตมีชั่วโมงเรียนตอวันที่สูงกวา เปนตน65 

จาแวด เลียลา และซาอีด (Javad Leila and Saeed) ไดทําการวิเคราะหเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของระดับการศึกษากับเงินเดือน ในการศึกษานี้ รายไดของอาจารยแตละคนแตกตางกัน
ตามระดับการศึกษา ในกลุมคณาจารยจบการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก ซึ่งเงินเดือนของผูที่จบปริญญาเอกมากกวาเงินเดือนของผูจบปริญญาโท สงผลใหความชันของ 
สมการถดถอยเงินเดือนระดับปริญญาโทนอยกวาเงินเดอืนระดับปริญญาเอก66 

 
สรุป 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ทําใหการศึกษาของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมี
หนวยงาน 5 หนวยงานหลัก ประกอบไปดวย 1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ซึ่งเดิมเปนสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย) มีผลกระทบดังกลาวในหลาย ๆ ดานจึง
ตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารงานใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นํามากําหนดเปนแผนปฏิรูปการศึกษา เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง อันจะนํามาซ่ึงประโยชนตอการสรางชาติ สรางคน และสรางงานตามนโยบายของรัฐบาล 
มีดุลยภาพท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมการเปล่ียนแปลงของสังคมตามกระแส
โลกาภิวัฒน นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาไทย ที่แสดงเจตนารมณ
ชัดเจนที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไปสูคนไทยทุกหมูเหลาอยางทั่วถึงไมวาจะเปนการระบุถึงสิทธิ์ของ
ประชาชนในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป ที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย การระบุถึงลักษณะ
ของการศึกษาท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โรงเรียนสาธิตจึงจําเปนตอง
ปรับปรุงองคกรให สอดคลอง สามารถเปนแหลงกําหนดวิชาการแกนักศึกษาและประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถแขงขันและกาวทันการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจึงจําเปนตองมีขอมูลในดาน 

                                                 
 65Afonso A. and Aubyn M., “Non - Parametric Approaches to Education and 
Health Efficiency in OECD Countries”, Journal of Applied Economics, 2 (November 
2005): 227 - 246.  
 66Javad Leila S. and Saeed S. “Estimating the Impact of Education on  
Income with Econometric Approach: A Case Study in Universities”, International 
Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences, 6 (June 2012): 
175 – 185. 
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ตาง ๆ เพ่ือนํามาวางแผนจัดการศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองของงบประมาณซึ่งไดนํามาใชเปนแนวทาง
ในงานวิทยานิพนธนี้  เปนการใชเศรษฐมิติเขามาวิเคราะหงบประมาณ 
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บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือทราบสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใช

ในการบริหารการศึกษา 2) เพ่ือนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพ่ือทราบทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่
นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive  Research) โดยใชโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
Analysis) ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนผูเชี่ยวชาญซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร รวมทั้งหมด 5 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) โปรแกรมซอฟแวร LINDO (Trial Version) และ 2) แบบสัมภาษณ
แบบก่ึงโครงสราง ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของ
การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํา
ผลท่ีไดจากการศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย รับขอเสนอแนะของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ และขออนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล ทดสอบ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ แลวนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย
นําเสนอคณะ กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือใหการวิจัยในคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบ

วิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ที่มีแผนแบบการ
วิจัยแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (The One Shot, Non -
experimental Case Study) ซึ่งเขียนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
     
    S      หมายถึง  ตัวอยางในการวิจัย 
    X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรและผูที่ เกี่ยวของกับ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกเปนผูบริหาร อดีตผูบริหาร และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร เพ่ือใหการ
วิจัยครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ใชในการวิจัย  โดยเปน
ผูเชี่ยวชาญซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษา จาํนวน 5 คน ซึ่งแบงเปน 3 กลุมใหญเปนผูมีคุณสมบัติ มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับ
การศึกษา และเปนที่ยอมรับของบุคคลท่ัวไป ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง บุคคลที่รับ
ราชการและเคยดํารงตําแหนงผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหารซึ่งมีประสบการณระดับสูงในการดูแล
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลุมที่ 2 ผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในอดีต หมายถึง บุคคลท่ีเคย   
รับ ราชการและเคย เป น ผู บ ริห ารที่ มี ป ระสบการณ ระดั บ สู งในการดู แล โรงเรียนสาธิต                 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

              
          O 
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กลุมที่ 3 อดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมี มีประสบการณการ
ทํางานดานการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีความเขาใจในการบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชตัวแปรที่เปนประชากรในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน
และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

       1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  ไดแก สถานภาพของผู เชี่ยวชาญที่ เปนประชากรในการวิจัย 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 

      2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรที่ เกี่ยวกับสาระของเศรษฐมิติที่ ใชในการบริหาร
การศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนีไ้ดสรางตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. โปรแกรมซอฟแวร  LINDO (Trial Version) ใช ในการวิ เคราะห ข อมู ล เพ่ื อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 

2. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
      ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ
การศึกษา 5) ตําแหนงหนาที่ และ 6) ประสบการณในการทํางาน 
     ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับประโยชน ขอดีและขอเสียของสาระเศรษฐมิติที่นํามาใชในการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะของสาระเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
         เพ่ือใหเกิดความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องมือ ดังนี้ 

1. โปรแกรมซอฟแวร LINDO (Trial Version) 
 2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง มีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ คือ 
    ขั้นท่ี 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
      ขั้นที่ 2 นําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสัมภาษณแลวนําไปปรึกษาอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
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    ขั้นที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตนักวิชาการ  
    ขั้นที่ 4 นําเครื่องมือที่ไดรับกลับคืนมาสรุปและเรียบเรียงประเด็นตาง ๆ โดยดูจากประเด็น
ที่มีความถ่ีสูงสุด    
                                          
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้   
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรเพ่ือ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอใหออกหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหไปสงยังโรงเรียนสาธิตเพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการโดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสัมภาษณทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณที่ไดกลับคืนมา 
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นตาง ๆ 
3. เสนอผลการวิเคราะห 
ในสวนของสาระเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาและการนําเสนอสาระของเศรษฐ 

มิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชการวิเคราะหขอมูล 
(Content Analysis) และโปรแกรมซอฟแวร LINDO (Trial Version)  
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
           เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน (Linear Programming 
Model)  
 2. การวิเคราะหประโยชน ขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณ โดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา 
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สรุป 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการ
บริหารการศึกษา 2) เพ่ือนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพ่ือทราบทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชใน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Research) โดยใชโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
Analysis) เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ใชในการ
วิจัย โดยเปนผูเชี่ยวชาญซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 1 คน และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1) โปรแกรมซอฟแวร LINDO (Trial Version) ใชใน
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 และวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2  2) แบบ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว
ของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ สอบถามเก่ียวกับ 
1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) ตําแหนงหนาที่ และ 6) ประสบการณในการ
ทํางาน ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับประโยชน ขอดี และขอเสียของสาระเศรษฐมิติที่นํามาใชในการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของ
สาระเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติโดย
ใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน (Linear Programming Model) และการวิเคราะหประโยชน ขอดี 
ขอเสียและขอเสนอแนะโดยวิเคราะหจากแบบสัมภาษณของผูใหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา เมื่อ
ผูวิจัยไดรับแบบสัมภาษณทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือ
ดําเนินการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณที่ไดกลับคืนมา 2) นําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นตาง ๆ และ 3) เสนอผลการวิเคราะห ในสวนของสาระเศรษฐมิติที่
นํามาใชในการบริหารการศึกษาและการนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชการวิเคราะหขอมูล (Content Analysis) และโปรแกรม
ซอฟแวร LINDO (Trial Version) ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหสาระของ
เศรษฐมิติใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน (Linear Programming Model)  2) การวิเคราะหประโยชน 
ขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง “เศรษฐมิติโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และนํา
ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 3 คน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหาร และรองผูอํานวยการฝาย
วางแผนและประกันคุณภาพ  อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน ไดแก 
อดีตรองผูอํานวยการฝายบริหาร  และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร จํานวน 1 คน ไดแก อดีตหัวหนา
สํานักงาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังส้ิน 5 คน  มาวิเคราะหตามแบบ ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา   
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ตอนที่ 3 การวิเคราะหทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 
เศรษฐมิติเปนการวิเคราะหทางปริมาณโดยใชหลักทางเศรษฐศาสตรมาสรางตัวแบบทาง

คณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผล แลวนําผลที่ไดมาอธิบายความสัมพันธตาง ๆ ในทางความหมาย
ทางเศรษฐศาสตร แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนําตัวแบบคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการดําเนินธุรกิจ โดยคุณลักษณะของตัวแบบคณิตศาสตรที่สรางขึ้นควร
ใหความถูกตอง ลดคาใชจาย คาดการณขอมูล และทําใหผูบริหารสามารถเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นได
เปนอยางดี อยางไรก็ตามถึงแมวาผูบริหารจะสามารถนําเศรษฐมิติมาชวยสนับสนุนการบริหารได แต
การบริหารโดยใชวิธีเศรษฐมิติที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพนั้นยังขึ้นอยูกับความเขาใจในเศรษฐมิติอีก
ดวย เศรษฐมิติมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการดวยกันคือ ประการที่ 1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่แสดง
ในรูปของตัวแบบทางคณิตศาสตร ประการที่ 2 ขอเท็จจริงซ่ึงแฝงอยู ในขอมูลทางเศรษฐกิจ และ
ประการท่ี 3 คือ วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของทฤษฎีสถิติ ถาดูจากการทํางานแลวสามารถแบง
ขั้นตอนของเศรษฐมิติออกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ 1) การสราง การประมาณคา และกําหนดตัวแบบทาง
คณิตศาสตร 2) การทดสอบตัวแบบทางคณิตศาสตร และ 3) การพยากรณกับการทดลองสาระของ
เศรษฐมิติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การสราง การประมาณคา และกําหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร การสรางและกําหนดตัว
แบบทางคณิตศาสตร คือ การแสดงทฤษฎีเศรษฐศาสตรออกมาในรูปคณิตศาสตร กลาวคือ การเขียน
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของปรากฏการณเศรษฐกิจที่กําลังสนใจออกมาใน
รูปสมการคณิตศาสตร สวนการประมาณคา ซึ่งเปนปญหาของการใชขอมูลวาจะใชอยางไรจึงจะ
ประมาณคาตาง ๆ ในสมการของตัวแบบออกมาเปนตัวเลขโดยพยายามใหมีความนาเชื่อถือสูงท่ีสุด
เทาที่จะทําได ในจุดน้ีก็นับวาเปนปญหาหนัก เพราะถาลักษณะของตัวแบบหรือขอมูลแตกตางกัน 
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วิธีการประมาณคาก็จะแตกตางดวย ผูวิจัยจึงตัดสินใจศึกษาและวิเคราะหแนวทางการประยุกตใช
เศรษฐมิติ การบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษานั้น สวนใหญเปนการนําทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดมาใชให เกิดประโยชนสูงสุด ทางผูวิจัยจึงเลือกใชตัวแบบกําหนดการเชิงเสน (Linear 

Programming Model) ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการบริหารการศึกษาซึ่งชวยใหผูบริหารสามารถ
ตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีหลักเกณฑ สรางความม่ันใจในการตัดสินใจ 
และเพ่ิมโอกาสความสําเร็จในการแกปญหา เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่งายขึ้น ทางผูวิจัยขอยกตัวอยาง
ขอมูลของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบการประมาณคาและสรางตัวแบบ โดยแบง
การวิเคราะหตามการบริหารการศึกษามีการดําเนินกิจการหรือบริหารงานใน 4 ดาน คือ  

1. การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจโรงเรียน ทั้งนี้ขอบขายงานวิชาการสามารถ
แบงออกเปน 5 ดาน คือ งานแผนงานวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน งานการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนการสอน งานการวัดและประเมินผล และงานอ่ืน ๆ  ทั้งนี้อาจารยมีภาระงานหลักใน
การจัดการเรียนการสอนข้ึนอยูกับแผนการเรียนของแตละชั้นเรียน  ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนํา
นโยบายมากําหนดตามจุดเนนของโรงเรียน ทําใหจํานวนอาจารยมีความสอดคลองกับจํานวนนักเรียน 
ทางผูวิจัยไดคํานวณความสัมพันธขางตนจากจํานวนคาบเรียน 40 คาบ/หองเรียน/สัปดาห กับภาระ
งานสอนของอาจารย 16 คาบ/คน/สัปดาห จะไดวา จํานวนอาจารยตอจํานวนหองเรียนเทากับ 2.5 : 
1 และจาก 1 หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 40 คน ดังนั้นจํานวนอาจารยตอจํานวนนักเรียนเทากับ 1 : 
16  

2. การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานงบประมาณ คือ การจัดการเพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่ไดรับ

อนุมัติ โดยมีขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมการใชจายงบประมาณ  การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  การจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน สามารถแบงขอบขายงานงบประมาณ คือ งาน
บริหารงบประมาณและการเงิน งานวัสดุ ครุภัณฑ และงานดานอ่ืน ๆ  เปนการพิจารณาถึง
ความสามารถในการบริหารงบประมาณใหไดรับความคลองตัวในการเบิกจาย และความสามารถที่จะ
ทําประโยชนจากการใชเงิน เชน มีระบบการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและ มีการจัดซื้อ 
จัดจางที่เปนระบบโปรงใส ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดศึกษาขอมูลที่ใชในเศรษฐมิติไดดังนี้  
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2.1. คาธรรมเนียม (บํารุงการศึกษา) 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาธรรมเนียม (บํารุงการศึกษา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้น              
             มัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 
ระดับมัธยม ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

คาธรรมเนียม
ตอภาคเรียน 

8,000 12,000 8,000 12,000 8,000 12,000 8,000 12,000 8,000 12,000 

ทั้งนี้ทางผูวิจัยจึงขอใชคาธรรมเนียมในการคํานวณของระดับมัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนละ 8,000 
บาท คิดเปนปการศึกษาละ 16,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนละ 12,000 บาท 
คิดเปนปการศึกษาละ 24,000 บาท 

2.2.  เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ป)  

  แน วท าง ใน ก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม น โย บ าย เ รี ย น ฟ รี  15 ป อ ย า งมี คุ ณ ภ าพ นั้ น 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน เชน 
ผูแทนนักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน 
กลุมแมบานในชุมชนตาง ๆ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา โดยจัดทั้งที่สวนกลางและสวนภูมิภาค 
เพ่ือหาขอสรุปสําหรับกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมโดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1) ประหยัดเงิน
งบประมาณแผนดิน 2) มีความโปรงใส 3) มีปญหาในทางปฏิบัติตามมานอยที่สุด และ 4) การมีสวน
รวมของภาคีเครือขายของสถานศึกษา ซึ่งจากผลขางตนทําใหไดความชัดเจนสําหรับการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ฯ โดยนําเสนอขอมูลรายละเอียดการจัดสรรในแตละรายการ ดังนี้ 

2.2.1 คาเลาเรียน จัดสรรใหผูเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัว (บาท/ปการศึกษา/คน) 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณคาเลาเรียน ใหแกผูเรียนทั้งประเทศ ตามอัตราคาใชจายตอ
หัวที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติประเภทของการศึกษาในระบบระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเลาเรียน จัดสรรใหผูเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัวของนักเรียนชั้น   
             มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ทั้งนี้ทางผูวิจัยจึงขอใชคาเลาเรียนในการคํานวณของระดับมัธยมศึกษาตอนตนปการศึกษาละ 3,500
บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษาละ 3,800 บาท 

 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 
ระดับมัธยม ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

เงินอุดหนุนรายหัว 3,500 3,800 3,500 3,800 3,500 3,800 3,500 3,800 3,500 3,800 
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 2.2.2 คาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (บาท/ภาคเรียน/คน) 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาสําหรับบริหารจัดการกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดเองตามวัตถุประสงคใน 4 กิจกรรม ไดแก 
  2.2.2.1 กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอยางนอย 1 ครั้งตอคนตอป 
  2.2.2.2 กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม เชน คายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีโดย   
                จัดอยางนอย 1 ครั้งตอคนตอป 
  2.2.2.3 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี โดยจัดอยางนอย 1 ครั้งตอคนตอป 
  2.2.2.4 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอรโดยจัดอยางนอย 40     
                 ชั่วโมงตอคนตอป  

ซึ่งในรายละเอียดการดําเนินการของสถานศึกษาแตละแหงนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ภาคี 4 ฝาย ควรจะมีการพิจารณารวมกันโดยคํานึงผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปน
หลัก ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ   
              มัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 
ระดับมัธยม ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

เงินพัฒนาผูเรียน 440 475 440 475 440 475 440 475 440 475 

ทั้งน้ีทางผูวิจัยจึงขอใชคาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการคํานวณของระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนละ 440 บาท คิดเปนปการศึกษาละ 880 บาท และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายภาคเรียนละ 475 บาท คิดเปนปการศึกษาละ 950 บาท 

ในสวนคาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน เบิกจายตามจริงให
นักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรไมไดรับงบประมาณใด ๆ ในการดําเนินการ ทั้งนี้
ผูทําวิจัยจึงไมนํามาคํานวณ 

2.3 เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนเงินที่ไวใชในการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ ในกับโรงเรียนตามจุดเนนหรือตามจําเปน 

2.4 คาจางอาจารย เปนการคํานวณเงินเดือนเฉล่ียตอคนตอเดือนของบุคลากรที่เปน
ขาราชการพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตรา
จาง เนื่องจากทางผูวิจัยไมสามารถหาขอมูลที่เปนจริงได เพราะขอมูลเปนความลับสวนบุคคลจึงขอ
ประมาณคาจางอาจารยประมาณ 30,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งคิดเปนปการศึกษาละ 360,000 บาท 
และทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองจายคาสวัสดิการ 18% ของเงินเดือน คา
เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 6% ของเงินเดือนอีกดวย 

 2.5 คาจางบุคลากรสายสนับสนุน เปนการคํานวณเงินเดือนเฉลี่ยตอคนตอเดือนของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางเนื่องจากทาง
ผูวิจัยไมสามารถหาขอมูลที่เปนจริงได เพราะขอมูลเปนความลับสวนบุคคลจึงขอประมาณคาจาง
เจาหนาที่สายสนับสนุน ประมาณ 25,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งคิดเปนปการศึกษาละ 300,000 บาท 
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และทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองจายคาสวัสดิการ 18% ของเงินเดือน คา
เงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 6% ของเงินเดือนอีกดวย 

2.6 คาจางลูกจาง เปนการคํานวณเงินเดือนเฉลี่ยตอคนตอเดือนของบุคลากรที่เปน
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเนื่องจากทางผูวิจัยไมสามารถหาขอมูลที่เปนจริงได เพราะขอมูลเปน
ความลับสวนบุคคลจึงขอประมาณคาจางเจาหนาที่สายสนับสนุน ประมาณ 15,000 บาท/คน/เดือน 
ซึ่งคิดเปนปการศึกษาละ 180,000 บาท และทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองจายคา
สวัสดิการ 18% ของเงินเดือน คาเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 6% ของเงินเดือนอีกดวย 
 2.7 เงินบริจาค ผูอุปการคุณบริจาคเงินชวยเหลือในดานตาง ๆ รวมถึงในการขอใชสิทธิ
พิเศษในการนํานักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมี
จํานวนเงินไมแนนอนในแตละป ทางผูวิจัยจึงขอประมาณเงินบริจาค 5,000,000 บาท/ปการศึกษา 
 2.8 คาสาธารณูปโภค คาใชจายทางดานสาธารณูปโภคซ่ึงไมแนนอนในแตละป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งสงผลตอคา
ครองชีพ ปริมาณการใชน้ํา ไฟ ถาปริมาณใชน้ํา ไฟ เปนจํานวนมาก คาใชจายก็มากขึ้น แตถาปริมาณ 
ใชน้ํา ไฟ นอย คาใชจายก็ลดลง ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงขอประมาณคาใชจายดานสาธารณูปโภค 
2,000,000 บาท/ป 
 2.9 คาวัสดุ คาใชสอย ครุภัณฑ คาใชจายของวัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งไมแนนอนในแตละป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งสงผลตอ
คาครองชีพการชํารุดของส่ิงกอสรางและสถานที่  ถาสิ่งกอสรางและสถานที่มีการชํารุดเปนจํานวน
มาก คาใชจายก็จะสูงขึ้น แตถาสิ่งกอสรางและสถานท่ีมีการชํารุดนอย คาใชจายก็จะต่ําลง วัสดุที่
จําเปนในยุคปจจุบัน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย หากมีวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในยุคปจจุบัน จึงตองมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางและซอมแซมเพ่ิมอ่ืน ๆ เชน คาใชจาย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดคะเนได ดังนั้นทางผูวิจัยจึงขอประมาณคาวัสดุ ครุภัณฑ 1,000,000 บาท/ป  
 2.10 คาโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน การจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ
เสริมทักษะใหนักเรียน เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และยังมีโครงการรวมกับชุมชนอีกดวย ซึ่ง
ไมแนนอนในแตละป ขึ้นอยูกับการออกนอกสถานที่ จํานวนเด็กนักเรียน  ปริมาณอาหาร  จํานวนที่
พัก ถามีการออกนอกสถานท่ี ตองจายคาน้ํามันรถคาอาหาร คาที่พักเปนตน ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงขอ
ประมาณคาโครงการ/กิจกรรม ประมาณ 2,000,000 บาท/ป 
 2.11 คาใชจายอ่ืน ๆ นอกจากคาใชจายหลักแลว ยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก เชน 
รายการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  รายการขออนุมัติเพ่ือพัฒนาดานบริหารจัดการ  รายการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร เปนตน เนื่องจากขอมูลเปนความลับสวนบุคคล ทางผูวิจัยจึงขอประมาณ
คาใชจาย 1,000,000 บาท/ป 

3. การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล คือ งานที่ประกอบดวยการวางแผนอัตรากําลัง สรรหาบุคลากร บรรจุ และ

แตงตั้งบุคลากร จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากรและอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรในโรงเรียน โดยยึดหลักการบริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่องใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปนการพิจารณาถึงความพอเพียงและคุณภาพของบุคลากรที่
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ปฏิบัติในโรงเรียน เชน อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน วุฒิทางการศึกษาของครูของครูกับวิชาท่ีสอน 
ครูมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดเต็มศักยภาพ 

3.1 จํานวนนักเรียน 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
             ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 

ระดับมัธยม ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

จํานวนนักเรียน 240 343 239 342 234 374 273 427 

จากท่ีทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีระเบียบการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในแตละ
ปการศึกษามีการกําหนดการรับนักเรียนหองเรียนละ 40 คนและตามแผนนโยบายการขยายชั้นเรียน
นั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปดรับระดับชั้นเรียนละ 3 หองเรียน รวม 3 ระดับชั้น คิดเปน
จํานวน 360 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปดรับระดับชั้นเรียนละ 4 หองเรียน รวม 3 
ระดับชั้น คิดเปนจํานวน 480 คน 

3.2 จํานวนอาจารย 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 

ขาราชการ 23 23 21 19 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 4 4 4 4 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง 21 24 26 30 

      3.3 จํานวนบุคลากร 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2553 ถึง ปการศึกษา 2556 

ปการศึกษา 2553 2554 2555 2556 
ขาราชการ 8 7 7 6 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง 9 9 8 10 
ลูกจางประจํา 12 12 12 10 
ลูกจางช่ัวคราว 7 7 9 11 

ซ่ึงจะสงผลกับในสวนของดานทรัพยากรการเงิน (Money) เมื่อมีจํานวนที่เปลี่ยนแปลงหรือนําเงินมา
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในดานตาง ๆ 
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4. การบริหารงานทั่วไป  
การบริหารงานท่ัวไป คือ กระบวนการสําคัญที่ชวยประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหการ

บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนการจัดและ
ใหบริการทางการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอ่ืน ๆ เปนการพิจารณาถึงปจจัยตาง 
ๆ ภายในโรงเรียนท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนของนักเรียนและการปฏิบัติการสอนของครู 
เชน มีเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่หลากหลายทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ มีแหลงบริการดานการเรียนการสอนตามความจําเปน 
เชน หองสมุด หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู และขอมูลเกี่ยวกับแหลงการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและมีอาคารสถานท่ี
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ ซึ่งจะสงผลกับในสวนของดานทรัพยากรการเงิน (Money) ที่
ตองมีการตั้งงบประมาณการซอมบํารุง การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการของโรงเรียน  เปนการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน เชน มีการบริหารและการจัดการที่เปนระบบคลองตัว ลดขั้น ตอน 
สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธและมีวิสัยทัศน มีการใชขอมูลสารสนเทศที่เชื่อถือไดในการบริหารจัดการ 
มีแผนพัฒนาคุณภาพ / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสําเร็จ มีการปฏิบัติตามแผน มี
การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง มีการบันทึก การรายงาน
ผลการประเมินผลและประชาสัมพันธเผยแพร มีการนําขอมูลและการประเมินผลไปใชในการตัดสินใจ
และปรับปรุงงาน มีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน มีการ
จัดการใหผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน  

จากขอมูลขางตน ทางผูวิจัยไดนํามาสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสน เพ่ือคํานวณเศรษฐมิติ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพื่อสรางตัวแบบกําหนดการ
เชิงเสนในการคํานวณดังนี้ 
ให Z   แทน  เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (บาท) 

Xt  แทน  เงินรายไดของโรงเรียน (บาท)  
Yt  แทน  เงินรายจายของโรงเรียน (บาท)   
X1  แทน  จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (คน)  
X2  แทน  จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
Y1  แทน  จํานวนอาจารยขาราชการ (คน) 
Y2  แทน  จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน (คน) 
Y3  แทน  จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง (คน) 
Y4  แทน  จํานวนเจาหนาที่ขาราชการ (คน) 
Y5  แทน  จํานวนเจาหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง (คน) 
Y6  แทน  จํานวนลูกจางประจํา (คน) 
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Y7  แทน  จํานวนลูกจางชั่วคราว (คน) 
C1  แทน  เงินบริจาค (บาท)    

C2  แทน  คาสาธารณูปโภค (บาท)   

C3  แทน  คาวัสดุ ครุภัณฑ (บาท)  
C4  แทน  คาโครงการ/กิจกรรม (บาท) 
C5  แทน  คาใชจายอื่น ๆ (บาท) 
 

ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน 
 เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร = เงินรายได – เงินรายจาย  
โดยที่  เงินรายได = ( คาบํารุงการศึกษาตอปการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน × จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ) + ( คาบํารุงการศึกษาตอปการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย × จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) + 
( คาเลาเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน × จํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ) + ( คาเลาเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัวของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย × จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) + ( คาใชจาย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน × จํานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ) + ( คาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย × จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) + ( คาจางอาจารย
ตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจาง
อาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงิน
คาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) + ( คาจางอาจารยตอป
การศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ) + ( คาเงิน
สวัสดิการ 18% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางอาจารย
ตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ) + ( คาจาง
บุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนขาราชการสายสนับสนุน ) + ( คาเงิน
สวัสดิการ 18% ของเงินคาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนขาราชการ
สายสนับสนุน ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอป
การศึกษา × จํานวนขาราชการสายสนับสนุน ) + ( คาจางลูกจางตอปการศึกษา × จํานวน
ลูกจางประจํา ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × จํานวน
ลูกจางประจํา ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × 
จํานวนลูกจางประจํา )   + ( เงินบริจาค )  
เงินรายจาย = ( คาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) + ( คาเงิน
สวัสดิการ 18% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) + ( คา
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยขาราชการ ) 
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+ ( คาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผนดิน ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวน
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของ
เงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผนดิน ) + ( คาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายไดและอัตราจาง ) + (คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × 
จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 
6% ของเงินคาจางอาจารยตอปการศึกษา × จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
และอัตราจาง ) + ( คาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนขาราชการสาย
สนับสนุน ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา 
× จํานวนขาราชการสายสนับสนุน ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางบุคลากร
สายสนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนขาราชการสายสนับสนุน ) + ( คาจางบุคลากรสาย
สนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางสาย
สนับสนุน ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา 
× จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางสายสนับสนุน ) + ( คาเงินเดือนท่ี
เพ่ิมข้ึน 6% ของเงินคาจางบุคลากรสายสนับสนุนตอปการศึกษา × จํานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางสายสนับสนุน ) + ( คาจางลูกจางตอปการศึกษา × 
จํานวนลูกจางประจํา ) + ( คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × 
จํานวนลูกจางประจํา ) + ( คาเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 6% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × 
จํานวนลูกจางประจํา ) + ( คาจางลูกจางตอปการศึกษา × จํานวนลูกจางชั่วคราว ) + ( 
คาเงินสวัสดิการ 18% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × จํานวนลูกจางชั่วคราว ) + ( 
คาเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 6% ของเงินคาจางลูกจางตอปการศึกษา × จํานวนลูกจางชั่วคราว ) + 
( คาสาธารณูปโภค ) + ( คาวัสดุ ครุภัณฑ ) + ( คาโครงการ/กิจกรรม ) + ( คาใชจายอื่น ๆ )  
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน + (1.2 × จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)  – 16 × ( จํานวนอาจารยขาราชการ + จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผนดิน +  จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง ) 
≤ 0 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมนอยกวาจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบัน 360 คน 
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คาดวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรรับ
ไดไมเกิน 1,200 คน 
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน 480 คน 
จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับไดไมเกิน 2,000 คน 
จํานวนอาจารยขาราชการในปจจุบัน 19 คน 
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จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 4 คน 

จํานวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางในปจจุบัน 30 คน 

จํานวนขาราชการสายสนับสนุนในปจจุบัน 6 คน 

จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางสายสนับสนุนในปจจุบัน 10 คน 

จํานวนลูกจางประจําในปจจุบัน 10 คน 
จํานวนลูกจางชั่วคราวในปจจุบัน 11 คน 
เงินบริจาค ที่ไดรับโดยเฉลี่ย 5,000,000 บาท 

คาสาธารณูปโภคโดยเฉลี่ย 2,000,000 บาท 

คาวัสดุ ครุภัณฑโดยเฉลี่ย 1,000,000 บาท 
คาโครงการ / กิจกรรมโดยเฉลี่ย 2,000,000 บาท 
คาใชจายอื่น ๆ โดยเฉลี่ย 1,000,000 บาท 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หองละ 40 คน    
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หองละ 40 คน 
 

ตัวแบบกําหนดการเชิงเสนในรูปตัวแปร 
Z   =    Xt - Yt 
s.t. Xt   =   16,000X1 + 24,000X2 + 880X1 + 950X2 + 3,500X1 + 3,800X2 + 
360,000Y1 + 0.18(360,000Y1) + 0.06(360,000Y1) + 360,000Y2 + 0.18(360,000Y2) 
+ 0.06(360,000Y2) + 300,000Y4 + 0.18(300,000Y4) + 0.06(300,000Y4) + 
180,000Y6 + 0.18(180,000Y6) + 0.06(180,000Y6) + C1 
Yt   =   360,000Y1 + 0.18(360,000Y1) + 0.06(360,000Y1) + 360,000Y2 + 
0.18(360,000Y2) +  0.06(360,000Y2) + 360,000Y3 + 0.18(360,000Y3) + 
0.06(360,000Y3) + 300,000Y4 + 0.18(300,000Y4) + 0.06(300,000Y4) + 300,000Y5 
+ 0.18(300,000Y5) + 0.06(300,000Y5) + 180,000Y6 + 0.18(180,000Y6) + 
0.06(180,000Y6) + 180,000Y7 + 0.18(180,000Y7) + 0.06(180,000Y7) + C2 + C3 + 
C4 + C5  
X1 + 1.2X2 - 16Y1 – 16Y2  - 16Y3 ≤ 0 
X1 - X2 < 0 
X1 ≥ 360 
X1 ≤ 1,200 
X2 ≥ 480 
X2 ≤ 2,000 
Y1 = 19 
Y2 = 4 
Y3 ≥ 30 
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Y4 = 6 
Y5 ≥ 10 
Y6 = 10 
Y7 ≥ 11 
C1 = 5,000,000 
C2 = 2,000,000 
C3 = 1,000,000 
C4 = 2,000,000 
C5 = 1,000,000 
X1 หาร 40 ลงตัว    
X2 หาร 40 ลงตัว 
2. การทดสอบตัวแบบทางคณิตศาสตร คือ การใชหลักเกณฑบางประการทดสอบดูวา ตัว

แบบที่สรางข้ึนและประมาณคาออกมาแลวนั้น ประสบความสําเร็จหรือไม หลักเกณฑท่ีวานี้มีมากมาย
หลายชนิดดวยกัน แตที่นิยมใชกันคือดูวา เครื่องหมายของพารามิเตอรที่ประมาณคาออกมาไดนั้น 
สอดคลองกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรหรือไม นี่เรียกวา เกณฑทางดานเครื่องหมาย การพิจารณาเกณฑ
ทางดานนัยสําคัญ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีคนพบมานั้นมีอยูจริง ๆ 
ไมใชเกิดขึ้นโดยความบังเอิญจากขอมูลชุดท่ีเราใช และการพิจารณาเกณฑทางดานความใกลเคียง คือ 
การดูวาสมการน้ันสามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของขอมูลจริง ๆ ไดดีเพียงไร สิ่งนี้ตัดสินโดยดูจาก
ขนาดของสัมประสิทธิ์การกําหนด (Coefficient of Determination) หรือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Coefficient of Correlation) ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรม LINDO ในการวิเคราะหผล ไดผลในการ
วิเคราะห ดังนี้ 

 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      6 
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
1)     -1885600. 
   VARIABLE       VALUE        REDUCED COST 
        X1       360.000000        0.000000 
        X2       480.000000      0.000000 
        Y1        19.000000        0.000000 
        Y2         4.000000        0.000000 
        Y4         6.000000          0.000000 
        Y6        10.000000         0.000000 
        C1   5000000.000000     0.000000 
        Y3        35.500000         0.000000 
        Y5        10.000000         0.000000 
        Y7        11.000000         0.000000 
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        C2   2000000.000000       0.000000 
        C3   1000000.000000      0.000000 
        C4   2000000.000000      0.000000 
        C5   1000000.000000      0.000000 
      ROW   SLACK OR SURPLUS        DUAL PRICES 
        2)         0.000000        27900.000000 
        3)       120.000000           0.000000 
        4)         0.000000        -7520.000000 
        5)       840.000000           0.000000 
        6)         0.000000        -4730.000000 
        7)      1520.000000           0.000000 
        8)         0.000000       446400.000000 
        9)         0.000000       446400.000000 
       10)         5.500000           0.000000 
       11)         0.000000           0.000000 
       12)         0.000000      -372000.000000 
       13)         0.000000           0.000000 
       14)         0.000000      -223200.000000 
       15)         0.000000           1.000000 
       16)         0.000000          -1.000000 
       17)         0.000000          -1.000000 
       18)         0.000000          -1.000000 
       19)         0.000000          -1.000000 
NO. ITERATIONS  =  6 
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED : 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE     CURRENT         ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                   COEF              INCREASE             DECREASE 
       X1    20380.000000      7520.000000         INFINITY 
       X2    28750.000000      4730.000000         INFINITY 
       Y1        0.000000         INFINITY               INFINITY 
       Y2        0.000000         INFINITY               INFINITY 
       Y4        0.000000         INFINITY               INFINITY 
       Y6        0.000000         INFINITY               INFINITY 
       C1        1.000000         INFINITY               INFINITY 
       Y3  -446400.000000     63066.664062        INFINITY 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

 

       Y5  -372000.000000    372000.000000       INFINITY 
       Y7  -223200.000000    223200.000000       INFINITY 
       C2       -1.000000         INFINITY               INFINITY 
       C3       -1.000000         INFINITY               INFINITY 
       C4       -1.000000         INFINITY               INFINITY 
       C5       -1.000000         INFINITY               INFINITY 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW       CURRENT      ALLOWABLE     ALLOWABLE 
                    RHS             INCREASE         DECREASE 
        2        0.000000        88.000000          INFINITY 
        3        0.000000        INFINITY        120.000000 
        4      360.000000       120.000000         88.000000 
        5     1200.000000      INFINITY        840.000000 
        6      480.000000      1520.000000        73.333328 
        7     2000.000000       INFINITY       1520.000000 
        8       19.000000         5.500000         19.000000 
        9        4.000000         5.500000          4.000000 
       10       30.000000         5.500000          INFINITY 
       11        6.000000         INFINITY          6.000000 
       12       10.000000         INFINITY         10.000000 
       13       10.000000         INFINITY         10.000000 
       14       11.000000         INFINITY         11.000000 
       15  5000000.000000      INFINITY    5000000.000000 
       16  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       17  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
       18  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       19  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
 
จากผลการวิเคราะหตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดยโปรแกรม LINDO พบวา ผลเฉลยเหมาะ

สุด เปนดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 360 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 480 คน อาจารยขาราชการ จํานวน 19 คน อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 4 คน อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง จํานวน 36 
คน ( คาจากโปรแกรม LINDO 35.5 คน ) เจาหนาที่ขาราชการ จํานวน 6 คน เจาหนาที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง จํานวน 10 คน ลูกจางประจํา จํานวน 10 คน และลูกจาง
ชั่วคราว จํานวน 11 คน ซึ่งทําใหเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนจํานวน
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เงิน –1,885,600 บาทตอปการศึกษา ทั้งนี้จะพบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดไม
เพียงพอกับคาใชจายในการบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  

3. การพยากรณกับการทดลอง คือ การพยากรณความเคลื่อนไหวในอนาคตของตัวแปรที่ถูก
กําหนดในตัวแบบ โดยอาศัยการพิจารณาความเคลื่อนไหวในอดีต และความเคลื่อนไหวของตัวแปรที่
ถูกกําหนดนอกตัวแบบ ยิ่งกวานั้นไมใชเปนเพียงการพยากรณวา “คงจะเปนยังงั้นยังงี้” เทานั้น แตยัง
สามารถทําการทดลองในลักษณะที่ วาเมื่อลองเปลี่ยนคาตัวแปรเชิงนโยบาย  หรือเปลี่ยน
คาพารามิเตอรในตัวแบบ แลว จะเกิดอะไรข้ึนบาง การทดลองกับตัวแบบ เชนนี้เรียกวา การซิมิว
เลชั่น (Simulation) ซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมทดลองกันอยางแพรหลาย การพยากรณกับการทดลอง
สาระของเศรษฐมิติตามขอมูล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในไมกี่ปขางหนาจะประสบวิกฤต
ทางดานการเงิน ซึ่งผูวิจัยพบวา โดยคาธรรมเนียมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( เรียนฟรี 15 ป ) หรือคาจางอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง หรือคาจางเจาหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตรา
จาง หรือลูกจางชั่วคราว สามารถเพ่ิม – ลดได โดยตองอยูในชวง ALLOWABLE INCREASE และ 
ALLOWABLE DECREASE ซึ่งทําใหผลเฉลยเหมาะสุดยังคงเดิม แตเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางผูวิจัยขอนําเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้  

1. ถาเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนเงินไมเกิน 7,520 
บาทตอปการศึกษา คิดเปน 3,760 บาทตอภาคการศึกษา และเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนจํานวนเงินไมเกิน 4,730 บาทตอปการศึกษา คิดเปน 2,365 บาทตอภาค
การศึกษา ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( เรียนฟรี 15 ป )  แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาที่เหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะสุดนี้  

2. ถาคาจางอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง หรือ คาจางเจาหนาที่
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราวลดลง แลวเงินพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาที่เหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะ
สุดนี้ ซึ่งทางผูวิจัยมีขอคิดเห็นวาไมสามารถลดคาจางขางตนไดจริง แตถาสามารถเพ่ิมภาระงานใหกับ
อาจารยผูสอนจาก 16 คาบ/สัปดาหเปน 18 คาบ/สัปดาห แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ิมมากข้ึนซึ่งผลเฉลยเหมาะสุดอาจเปลี่ยนแปลง  

3. ถาเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนจาก 16 คาบ/สัปดาหเปน 18 คาบ/สัปดาห และเพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากภาคเรียนละ 8,000 บาท เปนภาคเรียนละ 9,789 บาท 
และเพ่ิมเงินคาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเรียนละ 12 ,000 บาท เปนภาคเรียน
ละ 12,505 บาท ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ป )  แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาท่ีเหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะสุดนี้ 
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 สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษานั้น คือ การนําขอมูลและขอเท็จจริงตาง 
ๆ นํามาหาความสัมพันธเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมุมมองทางเศรษฐศาสตรแลวนํามาสรางตัว
แบบทางคณิตศาสตร เมื่อใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหโครงสรางของระบบการบริหารจัดการได อาจทํา
ใหพบจุดเดน จุดดอยของโครงสราง เพ่ือใหการประเมินและการกําหนดนโยบายในการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในการวิเคราะหนั้นสามารถพยากรณระบบโครงสรางตามนโยบายในแบบตาง ๆ 
ไดอีกดวย  ทั้งนี้ในการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนทั่วไป พบวาปจจัยหรือสิ่งที่จะพบปญหาใหการ
บริหารจัดการตองบประมาณท่ีจํากัด ทําใหการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนไมเปนไปตามนโยบาย
หรือจุดเนน หากจัดทําเศรษฐมิติตามระบบโครงสรางของแตละโรงเรียน จะพบวา สามารถที่จะ
ปรับปรุงหรือแกไขสวนที่ทําได ทําใหการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเปนการสังเกตและศึกษาขอมูลของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร แลวนํามาสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสน และใชโปรแกรม LINDO วิเคราะหผล เพ่ือทราบ
และนําเสนอแนวทางการบริหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทางผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลการวิเคราะหตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดย
โปรแกรม LINDO พบวา ผลเฉลยเหมาะสุด เปนดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
360 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 480 คน อาจารยขาราชการ จํานวน 19 
คน อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 4 คน อาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง จํานวน 36 คน ( คาจากโปรแกรม LINDO 35.5 คน ) 
เจาหนาท่ีขาราชการ จํานวน 6 คน เจาหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง จํานวน 
10 คน ลูกจางประจํา จํานวน 10 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 11 คน ซึ่งทําใหเงินพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนจํานวนเงิน –1,885,600 บาทตอปการศึกษา ทั้งนี้จะพบวา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในการบริหารจัดการ รวมถึง
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  

1. ถาเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนเงินไมเกิน 7,520 
บาทตอปการศึกษา คิดเปน 3,760 บาทตอภาคการศึกษา และเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนจํานวนเงินไมเกิน 4,730 บาทตอปการศึกษา คิดเปน 2,365 บาทตอภาค
การศึกษา ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( เรียนฟรี 15 ป )  แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาที่เหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะสุดนี้  

ผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูล ในกรณีเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปน
จํานวนเงิน 23,520 บาทตอปการศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนจํานวนเงิน 28,730 
บาทตอปการศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรม LINDO ในการวิเคราะหผล เปนดังนี้ 
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LP OPTIMUM FOUND AT STEP      0 
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)      3092000. 
   VARIABLE        VALUE              REDUCED COST 
        X1        360.000000           0.000000 
        X2        480.000000           0.000000 
        Y1         19.000000           0.000000 
        Y2          4.000000           0.000000 
        Y4          6.000000           0.000000 
        Y6         10.000000           0.000000 
        C1    5000000.000000        0.000000 
        Y3         35.500000           0.000000 
        Y5         10.000000           0.000000 
        Y7         11.000000           0.000000 
        C2    2000000.000000         0.000000 
        C3    1000000.000000         0.000000 
        C4    2000000.000000         0.000000 
        C5    1000000.000000         0.000000 
       ROW   SLACK OR SURPLUS        DUAL PRICES 
        2)          0.000000        27900.000000 
        3)        120.000000           0.000000 
        4)          0.000000          0.000000 
        5)        840.000000           0.000000 
        6)          0.000000           0.000000 
        7)       1520.000000           0.000000 
        8)          0.000000       446400.000000 
        9)          0.000000       446400.000000 
       10)          5.500000           0.000000 
       11)          0.000000           0.000000 
       12)          0.000000      -372000.000000 
       13)          0.000000           0.000000 
       14)          0.000000      -223200.000000 
       15)          0.000000           1.000000 
       16)          0.000000          -1.000000 
       17)          0.000000          -1.000000 
       18)          0.000000          -1.000000 
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       19)          0.000000          -1.000000 
 NO. ITERATIONS  =    0 
 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED : 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE         CURRENT       ALLOWABLE  ALLOWABLE 
                          COEF          INCREASE       DECREASE 
       X1     27900.000000   0.000000       INFINITY 
       X2     33480.000000   0.000000       INFINITY 
       Y1         0.000000         INFINITY         INFINITY 
       Y2         0.000000         INFINITY         INFINITY 
       Y4         0.000000         INFINITY         INFINITY 
       Y6         0.000000         INFINITY         INFINITY 
       C1         1.000000         INFINITY         INFINITY 
       Y3   -446400.0000   0.000000        INFINITY 
       Y5   -372000.0000   372000.000     INFINITY 
       Y7   -223200.0000   223200.000     INFINITY 
       C2        -1.000000         INFINITY         INFINITY 
       C3        -1.000000         INFINITY         INFINITY 
       C4        -1.000000         INFINITY         INFINITY 
       C5        -1.000000         INFINITY         INFINITY 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW       CURRENT        ALLOWABLE     ALLOWABLE 
                    RHS               INCREASE         DECREASE 
        2        0.000000        88.000000          INFINITY 
        3        0.000000        INFINITY        120.000000 
        4      360.000000      120.000000         88.000000 
        5     1200.000000      INFINITY        840.000000 
        6      480.000000      1520.000000       73.333328 
        7     2000.000000      INFINITY       1520.000000 
        8       19.000000         5.500000         19.000000 
        9        4.000000          5.500000          4.000000 
       10       30.000000         5.500000         INFINITY 
       11        6.000000         INFINITY          6.000000 
       12       10.000000         INFINITY         10.000000 
       13       10.000000         INFINITY         10.000000 
       14       11.000000         INFINITY         11.000000 
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       15  5000000.000000      INFINITY    5000000.000000 
       16  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       17  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
       18  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       19  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
 
ซึ่งจากการวิเคราะหผล พบวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

จํานวนเงิน 3,092,000 บาทตอปการศึกษา ซึ่งนาจะเพียงพอตอการบริหารการจัดการและพัฒนา
คุณภาพมากขึ้น 

2. ถาคาจางอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง หรือ คาจางเจาหนาที่
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราวลดลง แลวเงินพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาที่เหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะ
สุดนี้ ซึ่งทางผูวิจัยมีขอคิดเห็นวาไมสามารถลดคาจางขางตนไดจริง แตถาสามารถเพ่ิมภาระงานใหกับ
บุคลากร แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ิมมากข้ึนซึ่งผลเฉลยเหมาะสุด
อาจเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูล ในกรณีเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนจาก 16 คาบตอสัปดาห 
เปน 18 คาบตอสัปดาห ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรม LINDO ในการวิเคราะหผล เปนดังนี้ 

 
LP OPTIMUM FOUND AT STEP      7 
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)      1000850.00 
   VARIABLE       VALUE         REDUCED COST 
        X1       360.000000       0.000000 
        X2       495.000000       0.000000 
        Y1        19.000000     0.000000 
        Y2         4.000000        0.000000 
        Y4         6.000000         0.000000 
        Y6        10.000000         0.000000 
        C1   5000000.000000      0.000000 
        Y3        30.000000         0.000000 
        Y5        10.000000         0.000000 
        Y7        11.000000         0.000000 
        C2   2000000.000000     0.000000 
        C3   1000000.000000     0.000000 
        C4   2000000.000000      0.000000 
        C5   1000000.000000      0.000000 
       ROW   SLACK OR SURPLUS      DUAL PRICES 
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        2)         0.000000        23958.333984 
        3)       135.000000           0.000000 
        4)         0.000000        -3578.333252 
        5)       840.000000           0.000000 
        6)        15.000000           0.000000 
        7)      1505.000000           0.000000 
        8)         0.000000       431250.000000 
        9)         0.000000       431250.000000 
       10)         0.000000       -15150.000000 
       11)         0.000000           0.000000 
       12)         0.000000      -372000.000000 
       13)         0.000000           0.000000 
       14)         0.000000      -223200.000000 
       15)         0.000000           1.000000 
       16)         0.000000          -1.000000 
       17)         0.000000           -1.000000 
       18)         0.000000          -1.000000 
       19)         0.000000          -1.000000 
 
 NO. ITERATIONS   =    7 
 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED : 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE       CURRENT        ALLOWABLE     ALLOWABLE 
                     COEF               INCREASE        DECREASE 
       X1    20380.000000      3578.333252      INFINITY 
       X2    28750.000000      1010.000000     4294.000000 
       Y1        0.000000         INFINITY          INFINITY 
       Y2        0.000000         INFINITY          INFINITY 
       Y4        0.000000         INFINITY          INFINITY 
       Y6        0.000000         INFINITY          INFINITY 
       C1        1.000000         INFINITY          INFINITY 
       Y3  -446400.000000     15150.000000   INFINITY 
       Y5  -372000.000000    372000.000000   INFINITY 
       Y7  -223200.000000    223200.000000   INFINITY 
       C2       -1.000000         INFINITY          INFINITY 
       C3       -1.000000         INFINITY          INFINITY 
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       C4       -1.000000         INFINITY          INFINITY 
       C5       -1.000000         INFINITY          INFINITY 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW    CURRENT         ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                    RHS               INCREASE          DECREASE 
        2        0.000000       1806.000000  18.000000 
        3        0.000000        INFINITY        135.000000 
        4      360.000000         18.000000       360.000000 
        5     1200.000000          INFINITY        840.000000 
        6      480.000000         15.000000       INFINITY 
        7     2000.000000          INFINITY       1505.000000 
        8       19.000000        100.333336     1.000000 
        9        4.000000        100.333336     1.000000 
       10       30.000000        100.333336     1.000000 
       11        6.000000          INFINITY          6.000000 
       12       10.000000          INFINITY         10.000000 
       13       10.000000          INFINITY         10.000000 
       14       11.000000          INFINITY         11.000000 
       15  5000000.000000      INFINITY    5000000.000000 
       16  2000000.000000      INFINITY   2000000.000000 
       17  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
       18  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       19  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 

 
จากผลการวิเคราะหตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดยโปรแกรม LINDO พบวา ผลเฉลยเหมาะ

สุด เปนดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 360 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 495 คน อาจารยขาราชการ จํานวน 19 คน อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงิ น
งบประมาณแผนดิน จํานวน 4 คน อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง จํานวน 30 
คน เจาหนาที่ขาราชการ จํานวน 6 คน เจาหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและอัตราจาง 
จํานวน 10 คน ลูกจางประจํา จํานวน 10 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 11 คน ซึ่งทําใหเงินพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนจํานวนเงิน 1,000,850 บาทตอปการศึกษา ซึ่งทําให
เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับหนึ่ง 

3. ถาเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนจาก 16 คาบ/สัปดาหเปน 18 คาบ/สัปดาห และเพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากภาคเรียนละ 8,000 บาท เปนภาคเรียนละ 9,789 บาท 
และเพ่ิมเงินคาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเรียนละ 12 ,000 บาท เปนภาคเรียน
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ละ 12,505 บาท ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( เรียนฟรี 15 ป )  แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเปนคาท่ีเหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะสุดนี้  

ซึ่งผูวิจัยพบวา โดยคาธรรมเนียมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่เงินจัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( เรียนฟรี 15 ป ) สามารถเพ่ิม – ลดได โดยตองอยูใน 
ALLOWABLE INCREASE และ ALLOWABLE DECREASE ซึ่งทําใหผลเฉลยเหมาะสุดยังคงเดิม แต
เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ทางผูวิจัย สังเกตวา ถาเพ่ิม
คาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,578 บาทตอปการศึกษา 
คิดเปน 1,789 บาทตอภาคการศึกษา และเพ่ิมคาธรรมเนียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,010 บาทตอปการศึกษา คิดเปน 505 บาทตอภาคการศึกษา ในขณะที่เงิน
จัดสรรโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
( เรียนฟรี 15 ป )  แลวเงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีคาเพ่ิมมากขึ้นซึ่ง
เปนคาท่ีเหมาะสมสุดสําหรับผลเฉลยเหมาะสุดนี้ ผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูล ในกรณีเพ่ิมคาธรรมเนียม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนเงิน 19,578 บาทตอปการศึกษาและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนจํานวนเงิน 25,010 บาทตอปการศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรม LINDO 
ในการวิเคราะหผล เปนดังนี้ 
 

 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      0 
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)      2788880. 
  VARIABLE          VALUE               REDUCED COST 
        X1        360.000000         0.000000 
        X2        495.000000         0.000000 
        Y1         19.000000            0.000000 
        Y2          4.000000            0.000000 
        Y4          6.000000            0.000000 
        Y6         10.000000            0.000000 
        C1    5000000.000000    0.000000 
        Y3         30.000000            0.000000 
        Y5         10.000000            0.000000 
        Y7         11.000000            0.000000 
        C2    2000000.000000   0.000000 
        C3    1000000.000000    0.000000 
        C4    2000000.000000    0.000000 
        C5   1000000.000000    0.000000 
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       ROW   SLACK OR SURPLUS      DUAL PRICES 
        2)         0.000000        24800.000000 
        3)       135.000000           0.000000 
        4)         0.000000         -842.000000 
        5)       840.000000           0.000000 
        6)        15.000000           0.000000 
        7)      1505.000000           0.000000 
        8)         0.000000       446400.000000 
        9)         0.000000       446400.000000 
       10)         0.000000           0.000000 
       11)         0.000000           0.000000 
       12)         0.000000      -372000.000000 
       13)         0.000000           0.000000 
       14)         0.000000      -223200.000000 
       15)         0.000000            1.000000 
       16)         0.000000          -1.000000 
       17)         0.000000          -1.000000 
       18)         0.000000          -1.000000 
       19)         0.000000          -1.000000 
 NO. ITERATIONS  =   0 
 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED : 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE     CURRENT         ALLOWABLE    ALLOWABLE 
                     COEF               INCREASE       DECREASE 
       X1    23958.000000        842.000000     INFINITY 
       X2    29760.000000     0.000000       1010.400024 
       Y1        0.000000          INFINITY          INFINITY 
       Y2        0.000000          INFINITY          INFINITY 
       Y4        0.000000          INFINITY          INFINITY 
       Y6        0.000000          INFINITY          INFINITY 
       C1        1.000000          INFINITY          INFINITY 
       Y3  -446400.000000    0.000000         INFINITY 
       Y5  -372000.000000     372000.00       INFINITY 
       Y7  -223200.000000     223200.00       INFINITY 
       C2       -1.000000          INFINITY          INFINITY 
       C3       -1.000000          INFINITY          INFINITY 
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       C4       -1.000000          INFINITY          INFINITY 
       C5       -1.000000          INFINITY          INFINITY 
 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW    CURRENT         ALLOWABLE     ALLOWABLE 
                    RHS              INCREASE        DECREASE 
        2        0.000000       1806.000000   18.000000 
        3        0.000000          INFINITY        135.000000 
        4      360.000000         18.000000       360.000000 
        5     1200.000000         INFINITY        840.000000 
        6      480.000000         15.000000     INFINITY 
        7     2000.000000          INFINITY       1505.000000 
        8       19.000000        100.333336     1.000000 
        9        4.000000        100.333336    1.000000 
       10       30.000000        100.333336    1.000000 
       11        6.000000          INFINITY          6.000000 
       12       10.000000          INFINITY         10.000000 
       13       10.000000          INFINITY         10.000000 
       14       11.000000          INFINITY         11.000000 
       15  5000000.000000      INFINITY    5000000.000000 
       16  2000000.000000      INFINITY    2000000.000000 
       17  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
       18  2000000.000000       INFINITY    2000000.000000 
       19  1000000.000000      INFINITY    1000000.000000 
 
ซึ่งจากการวิเคราะหผล พบวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

จํานวนเงิน 2,788,880 บาทตอปการศึกษา ซึ่งนาจะเพียงพอตอการบริหารการจัดการและพัฒนา
คุณภาพมากขึ้น 

สรุปผลการวิเคราะหตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบตาง ๆ จากการใชโปรแกรม LINDO เริ่ม
จากการวิเคราะหตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบปกติ ซึ่งคาดการณวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ผูวิจัยขอ
นําเสนอการแกไขเชิงนโยบาย คือ เพ่ิมเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย ผูวิจัยจึงไดตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพ่ิมเงินคาธรรมเนียมระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจากภาคเรียนละ 8,000 บาท เปนภาคเรียนละ 11,760 บาท และเพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเรียนละ 12,000 บาท เปนภาคเรียนละ 14,365 
บาท ซึ่งคาดการณวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงพอตอการบริหาร
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จัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตอมาผูวิจัยขอนําเสนอการแกไขเชิงนโยบาย คือ เพ่ิมภาระงาน
สอนของอาจารยผูสอน ผูวิจัยจึงไดตัวแบบกําหนดการเชิงเสนแบบเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนจาก 
16 คาบ/สัปดาห เปน 18 คาบ/สัปดาห ซึ่งคาดการณวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงพอตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และสุดทาย ผูวิจัยขอ
นําเสนอการแกไขเชิงนโยบายโดยการเพ่ิมภาระงานสอนอาจารยผูสอนและเพ่ิมเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ผูวิจัยจึงไดตัวแบบกําหนดการเชิง
เสนแบบเพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอนจาก 16 คาบ/สัปดาหเปน 18 คาบ/สัปดาห และเพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากภาคเรียนละ 8,000 บาท เปนภาคเรียนละ 9,789 บาท 
และเพ่ิมเงินคาธรรมเนียมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเรียนละ 12 ,000 บาท เปนภาคเรียน
ละ 12,505 บาท ซึ่งคาดการณวา เงินพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงพอตอ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ทั้งนี้ จะพบวา ปจจัยที่ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองคํานึง คือ คาธรรมเนียม
การศึกษาและภาระงานสอนของอาจารยผูสอน ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสัมภาษณ พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ทรรศนะใกลเคียงกัน ดังนี้ 

เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชนในการบริหารโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ เปนเคร่ืองมือใหผูบริหารสามารถทราบถึงงบประมาณท่ีไมเพียงพอในการ
บริหารงานซึ่งเปนตนเหตุของปญหาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการบริหารโรงเรียน 
เมื่อเห็นถึงปญหาในการบริหารจัดการ ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการกําหนดแนวทางในการแกไข
ปญหา  กําหนดแนวทางในการวางแผนนโยบาย สรางแผนพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือปองกันปญหาตาง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผูบริหารในการบริหารจัดการสวนตาง ๆ โดยเฉพาะดานงบประมาณได
เปนอยางดี ทั้งนี้เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรยังแสดงการวัดความสัมพันธ ทิศทาง
ของความสัมพันธและความยืดหยุนของตัวแปรที่ปรากฏตามสภาพความเปนจริงทําใหทราบ
ขอเท็จจริงที่แฝงอยูในขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีอยูในตัวแบบกําหนดการเชิงเสนซ่ึงสามารถอธิบาย
ปรากฏการณตาง ๆ ทางเศรษฐกิจของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรได และมองเห็นองครวม
วาอะไรที่เปนจุดดอยยังควรพัฒนาตอไปและเตรียมพรอมในการรับมือและแกไขปญหาแบบมีทิศทาง
และเปนระบบ ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถจัดการการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน ซึ่งการนําหลักการทางเศรษฐมิติ
มาสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานตาง ๆ สงผลใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามภารกิจของ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรตามปณิธานที่ตั้งไวไดสําเร็จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 
 

 

ขอมูลบางสวนที่นํามาใชในการคํานวณเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
เพียงการประมาณคา ทําใหผลลัพธที่ทราบนั้นอาจมีความคลาดเคล่ือนไปจากความจริง รวมถึงปญหา
ที่พบน้ันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปดวย รวมถึงตัวแบบที่นําเสนอในการวิเคราะหเพ่ือแกปญหานั้น
ไมเพียงพอในการแกปญหาในภาพรวมได ทั้งนี้ขอมูลที่นํามาวิเคราะหควรเปนขอมูลจริง  เพ่ือการ
วิเคราะหเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จะไดทราบปญหา ความสัมพันธและผลลัพธ
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีแทจริง การวิเคราะหเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปรากฏการณและปญหาบางอยางในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจไมไดอยูในแงมุมของ
เศรษฐศาสตร หรือไมไดอยูในตัวแบบที่ศึกษาแตมีความสําคัญตอความกาวหนาของโรงเรียนจึงไมควร
มองดานเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว 

การนําเศรษฐมิติมาใชในการบริหารการศึกษาหรือบริหารโรงเรียนได โดยตัวแบบทางเศรษฐ
มิติจะชวยใหเห็นขอเท็จจริง ซึ่งแฝงอยูในขอมูลตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น ทํา ใหการตัดสินใจในการ
บริหารงาน ตั้งอยูบนฐานของขอเท็จจริง  สามารถพยากรณแนวทางความเปนไปไดขององคกรใน
อนาคตภายใตเงื่อนไขและขอมูลในอดีตที่ผานมาได  ชวยใหเห็นแนวทางท่ีดีที่สุดภายใตสภาวะตาง ๆ 
และชวยกําหนดทิศทางในอนาคตโดยนํามาใชในการบริหารดานตาง ๆ ในการวางแผนของผูบริหาร 
เชน ดานงบประมาณการเงิน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายหรือ
จุดเนน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 

ทราบสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 2) นําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใช
ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ทราบทรรศนะของผูบริหารตอ
สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ผูเชี่ยวชาญที่ใหทรรศนะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหาร และรองผูอํานวยการฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ  อดีตผูบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน ไดแก อดีตรอง
ผูอํานวยการฝายบริหาร  และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหาร จํานวน 1 คน ไดแก อดีตหัวหนาสํานักงาน   
เครื่องมือที่ใชแบงออกเปน 3 แบบตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก 1) การวิเคราะหเนื้อหา 2) การ
วิเคราะหขอมูลตามสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 3) แบบสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง  สถิติท่ีใช คือ การหาคาเหมาะสุดของตัวแบบกําหนดการเชิงเสน 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง “เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” พบวา  

1. สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา เปนการใชหลักการทางเศรษฐศาสตร
มาพิจารณาการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป เพ่ือสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติ
วิเคราะหผล ทําใหพบจุดเดน จุดดอยของโครงสราง เพ่ือใหการประเมินและการกําหนดนโยบายใน
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพยากรณตามนโยบายการบริหารงานในแบบตาง 
ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบปญหาในการบริหารจัดการตองบประมาณที่จํากัด ทําใหการบริหาร
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจไมเปนไปตามนโยบายหรือจุดเนน 
ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรควรปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารงานตามเศรษฐมิติจะ  
สามารถที่จะปรับปรุงหรือแกไขสวนที่ทําได ทําใหการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

2. นําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพิจารณาผลจากการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในการบริหาร
จัดการ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตองมีแนวทางการบริหารงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดย 1) เพิ่มเงินคาธรรมเนียม 2) เพิ่มภาระงาน
อาจารยผูสอน และ 3) เพ่ิมเงินคาธรรมเนียมและเพ่ิมภาระงานของอาจารยผูสอน ทําใหโรงเรียน 
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สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ทั้งนี้จะพบวา ปจจัยท่ีทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรตองคํานึง 
คือ คาธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานของอาจารยผูสอน ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

3. ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การบริหารการศึกษาหรือบริหารโรงเรียนโดยนําเศรษฐมิติชวยใน
การบริหารจะชวยใหผูบริหารเห็นขอเท็จจริง ซึ่งแฝงอยูในขอมูลตาง ๆ ไดชัดเจน เปนเครื่องมือให
ผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงาน กําหนดแผนนโยบาย การจัดการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถพยากรณแนวทางความเปนไปไดขององคกรใน
อนาคตได ภายใตเงื่อนไขและขอมูลในอดีตท่ีผานมาชวยใหเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดภายใตสภาวะตาง ๆ 
การบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนําเศรษฐมิติมาชวยในการบริหารงานจะพบวา
ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองมีการปรับเปลี่ ยนและกําหนดนโยบายเพ่ือให
สอดคลองกับทรัพยากรและงบประมาณทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถดําเนินงาน
ตามปณิธานที่ตั้งไวไดสําเร็จ 

 
การอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอเศรษฐมิติของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา เปน 
การใชหลักการทางเศรษฐศาสตรมาพิจารณาการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป เพ่ือสราง
ตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผล ทําใหพบจุดเดน จุดดอยของโครงสราง เพ่ือใหการ
ประเมินและการกําหนดนโยบายในการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพยากรณตาม
นโยบายการบริหารงานในแบบตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไววา สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาเปนการใชหลักการทาง
เศรษฐศาสตรมาสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผล แลวนําผลท่ีไดมาพยากรณเพ่ือ
เปนแนวทางในการบริหารการศึกษา ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร
การศึกษาที่มีการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  เปนการศึกษาหาคาเหมาะสุดในการ
บริหารงาน ซึ่งคํานวณจากปจจัยตาง ๆ โดยแบงเปนในสวนของงบประมาณรายไดกับงบประมาณ
รายจาย ทําใหพบวา การบริหารงานนั้นจะตองวางแผนอัตรากําลัง จํานวนนักเรียน จํานวนอาจารย 
จํานวนบุคลากร รวมถึงเงินคาจาง เงินคาสวัสดิการ และคาใชจายทั้งหมดในการบริหารจัดการ นําไปสู
การใชจายอยางเหมาะสม ทําใหปญหาในเร่ืองการใชจายงบประมาณลดลงได ซึ่งสอดคลองกับ 
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วันทนีย ทรัพยเสนาะ ที่ไดศึกษานโยบายการใชจายของรัฐบาล ทั้งนี้ปจจัยตาง ๆ จะสงผลตอคุณภาพ
และการบริหารงานอยางยิ่ง เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองนําขอมูลที่ไดทํานายหรือคาดหมายตอการ
กําหนดนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งสอดคลองกับ ดวงแข ตัญวัฒนา ที่ไดศึกษาขนาดผลกระทบของ
นโยบายการเงินและการคลังที่มีตอผลิตภัณฑประชาชาติและระดับการจางงานของประเทศไทย 

2. จากการวิเคราะหการนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพิจารณาผลจากการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายใน
การบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ทําใหโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตองมีแนวทางการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดย 1) เพ่ิมเงิน
คาธรรมเนียม 2) เพ่ิมภาระงานอาจารยผูสอน และ 3) เพ่ิมเงินคาธรรมเนียมและเพิ่มภาระงานของ
อาจารยผูสอน ทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการบริหาร
จัดการ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ทั้งนี้จะพบวา ปจจัยท่ีทางโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตองคํานึง คือ คาธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานของอาจารยผูสอน ซึ่งสงผล
ตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา สาระของ
เศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการใช
หลักการทางเศรษฐศาสตรมาสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและใชสถิติวิเคราะหผล แลวนําผลท่ีไดมา
พยากรณเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปน
เชนนี้ เนื่องมาจากสาระของเศรษฐมิติที่นํ ามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา การบริหารงานในดานตาง ๆ นั้นมีปจจัยที่สงผลในการพัฒนาและ
บริหารจัดการ คือ 1) ดานทรัพยากรการเงิน 2) ดานทรัพยากรบุคคล 3) ดานทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ 
และครุภัณฑ 4) ดานทรัพยากรการจัดการ ทั้งนี้สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักเรียนและจํานวน
ชั่วโมงในการเรียน เปนปจจัยที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับ อัฟฟอนโซและอูบัน ที่ไดนําปริมาณของผลผลิต
มาเปนเกณฑเพ่ือหาขอบเขตของหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวน
นักเรียนและจํานวนชั่วโมงการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับแตละองคกรไมไดมีสัดสวนที่
แนนอน หากวาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรยังใชสัดสวนในปจจุบันอยูซึ่งถือไดวาผลผลิตของ
นักเรียนยังมีคุณภาพดีอยู ทําใหดานงบประมาณที่ยังขาดดุลอยูนั้นตองพิจารณาในการเพ่ิมรายได 
และลดรายจายลง ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีตนทุนในการผลิตนักเรียนสูง ทาง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเพ่ิมคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับ
รายจายที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ ปยะ รัตนวงศวิรุฬห วา การใชจายเพ่ือการบริโภคแทจริงของ
รัฐบาลตอผลผลิตมวลรวมแทจริงมีความเหมาะสม หรือ ทางโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถลดคาใชจายในสวนตาง ๆ ไดก็จะเปนสิ่งที่งายในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นําไปสูการบริหารที่มีประสิทธิภาพ แตรายจายท่ีสําคัญ คือ คาจางบุคลากรโดยเฉพาะคาจาง
อาจารย พบวา อาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นมีเงินเดือนคอนขางสูง เนื่องจาก
ระดับการศึกษาของอาจารย ซึ่งหากการพัฒนาอาจารยของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรทําให
ระดับการศึกษาของอาจารยสูงขึ้น คาใชจายของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรก็จะสูงขึ้นดวย 
ซึ่งสอดคลองกับ จาแวด เลียลา และซาอีด ที่ไดทําการวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธของระดับ
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การศึกษากับเงินเดือน จึงทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรวางแผนนโยบายในสวนของ
อัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามการศึกษา วิจัยนี้ มิไดวิเคราะหในมิติของคุณภาพ
หรือความเปนเลิศของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนเพียงการวิเคราะหในดาน
ประสิทธิภาพและปริมาณเทานั้น 

3. จากการวิเคราะหทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหาร 
การศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การบริหารการศึกษาหรือบริหารโรงเรียนโดย
นําเศรษฐมิติชวยในการบริหารจะชวยใหผูบริหารเห็นขอเท็จจริง ซึ่งแฝงอยูในขอมูลตาง ๆ ไดชัดเจน 
เปนเครื่องมือใหผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงาน กําหนดแผนนโยบาย การจัดการบริหารทรัพยากร
และงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถพยากรณแนวทางความเปนไปไดขององคกรใน
อนาคตได ภายใตเงื่อนไขและขอมูลในอดีตท่ีผานมาชวยใหเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดภายใตสภาวะตาง ๆ 
การบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนําเศรษฐมิติมาชวยในการบริหารงานจะพบวา
ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองมีการปรับเปลี่ยนและกําหนดนโยบายเพ่ือให
สอดคลองกับทรัพยากรและงบประมาณทําใหโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถดําเนินงาน
ตามปณิธานท่ีตั้งไวไดสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา ทรรศนะของผูบริหารตอสาระของ
เศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนทรรศนะเชิง
บวกที่เห็นประโยชนของการนําเศรษฐมิติมาใชในการบริหารการศึกษา ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก 
เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชนในการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ สามารถทราบถึงตนเหตุของปญหา ใชเปนเครื่องมือใหผูบริหารตัดสินใจในการวางแผน
นโยบาย สรางแผนพัฒนาและบริหารงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต
ขอจํากัดตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีขอดี คือ ทําใหทราบขอเท็จจริง จุดเดน จุดดอย 
ขององคกรที่แฝงอยูในขอมูลทางเศรษฐกิจ เพ่ือเตรียมพรอมในการรับมือและแกปญหาแบบมีทิศทาง
และเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายและสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และดําเนินงานตามปณิธานที่ตั้งไวไดสําเร็จ และยังสามารถนําเศรษฐ
มิติมาใชในการบริหารการศึกษาหรือบริหารโรงเรียนได คือ การคํานวณตัวแบบทางเศรษฐมิติ จะชวย
ใหเห็นขอเท็จจริง ซึ่งแฝงอยูในขอมูลตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน ซึ่งนํามาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ ใน
การวางแผนของผูบริหารภายใตขอกําหนดตาง ๆ เชน ดานงบประมาณการเงิน เพ่ือใหการจัดสรร
งบประมาณน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ วันทนีย ทรัพยเสนาะ ที่ไดศึกษา
นโยบายการใชจายของรัฐบาล และสอดคลองกับ ดวงแข ตัญวัฒนา ที่ไดศึกษาขนาดผลกระทบของ
นโยบายการเงินและการคลังที่มีตอผลิตภัณฑประชาชาติและระดับการจางงานของประเทศไทย 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการวิเคราะห เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูบริหารควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปวางแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางจริงจัง โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
ซึ่งใหความคิดเห็นตอเศรษฐมิติของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชขอเท็จจริงหรือขอมูล
จริง 

2. ผูบริหารควรสรางความเขาใจใหกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคน  
เกี่ยวกับทิศทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผูบริหารควรสนับสนุน ใหครูรับผิดชอบหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหดีที่สุด จัดวางภาระงาน 
ตามความเหมาะสมของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของครูตามโอกาส เชน จัดอบรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในทุกดาน ใหครูเพ่ิมพูนความรูจากการเขารวมสัมมนา หรือศึกษาตอ 
เปนตน 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 เพ่ือใหงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร แพรหลายออกไปและ
เปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัย ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยโดยใชขอมูลจริงหรือขอเท็จจรงิของแตละหนวยงานในการวิจัย เพ่ือให 
ผลการวิจัยที่ไดนําไปใชไดจริง ตรงตามความตองการในการแกปญหาของแตละหนวยงาน 

2. ควรมีการวิจัยโดยใชเทคนิคและวิธีการวิจัยดวยวิธีอ่ืน เชน การวิจัยเชิงสํารวจ หรือการวิจัย 
เชิงทดลอง 

3. หากมีการวิจัยในลักษณะนี้อีกเพ่ือเปนการยืนยัน ควรศึกษาหรือรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน 
เดิมหรือหนวยงานที่มีลักษณะใกลเคียงกันมากท่ีสุด 

4. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกับการวิเคราะหตัวแบบ หรือเพ่ิม 
ตัวแบบทางเศรษฐมิติอื่นมาชวยในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการจัดการที่ด ี

5. ควรเพิ่มขอจํากัดโดยแบงจํานวนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู และจํานวนอาจารยตาม 
กลุมสาระการเรียนรู 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญ 

1. นางดวงนภา  ศรีนันทวงศ    ผูอํานวยการ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. นายศุภกร  เจริญสุขประภา   รองผูอํานวยการฝายบริหาร  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3. นายพลวัฒน  ดํารงกิจภากร   รองผูอํานวยการฝายวางแผนและ 
ประกันคุณภาพ  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

ชื่อเรื่อง    เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูวิจัย    นายรัชตวิชช  มิตรอัครสิน 
สถาบันการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากผูวิจัยตองการทราบทรรศนะของผูบริหารตอ
สาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยจะประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทุกทานเพ่ือใหเห็นสาระของ
เศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาโรงเรียนตอไปในอนาคต 

 
รายละเอียดของการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

จํานวนผูเช่ียวชาญ  มีทั้งสิ้น 5 ทาน จากกลุมผูบริหารจํานวน 3 ทาน  กลุมอดีตผูบริหารจํานวน 1 
ทาน และอดีตเจาหนาที่ฝายบริหารจํานวน 1 ทาน 

ขอบเขตของการวิจัย  ผูวิจัยศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา 
2. เพ่ือนําเสนอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. เพ่ือทราบทรรศนะของผูบริหารตอสาระของเศรษฐมิติที่นํามาใชในการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ความรวมมือและความกรุณาของทานตอผูวิจัยทุกครั้ง เปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุดตอความ

เที่ยงตรงในการวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูงคําตอบของทาน
ผูวิจัยจะไมนําไปเปดเผยเปนรายบุคคลแตอยางใด 
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ขอสัมภาษณสําหรับการวิจัยเรื่อง เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพ 
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ …………………………………………………………..……………………………………………………. 
2. ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา ……………………………………………………………………………………………………. 
4. ประสบการณการเปนผูบริหารสถานศึกษา............ป 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ทานคิดวา เศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชนในการบริหารโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ทานคิดวา ขอดีของเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คืออะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ทานคิดวา ขอเสียของเศรษฐมิติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คืออะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ทานคิดวา การนําเศรษฐมิติ มาใชในการบริหารการศึกษาหรือบริหารโรงเรียนไดหรือไม 
อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................... 

(....................................................) 
   ผูใหสัมภาษณ   

 
 ลงชื่อ.................................................... 

(....................................................) 
    ผูสัมภาษณ   

 
ลงชื่อ.................................................... 

(....................................................) 
 ผูบันทึกการสัมภาษณ           
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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