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1.   ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 ระบบการบริหารงบประมาณมีความสําคัญอยางมากตอประเทศชาติ  เนื่องจากเปนกิจการ

สําคัญท่ีสงผลตอการบริหารทุกภาคสวนของรัฐบาล  ระบบการบริหารงบประมาณจึงเปนเคร่ืองมือ

ท่ีสําคัญ  เพื่อใหทุกหนวยงานของรัฐมีการวางแผน และใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุผลเปาหมายขององคการ  ระบบบริหารงบประมาณของไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง 

เพื่อแกไขจุดบกพรองของระบบเดิม และใหมีความสอดคลองกับบริบท สภาพเหตุการณ นโยบาย 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จนกระท่ังใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตร (SPBB) ในปจจุบัน (ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ และคณะ, 2549; อาภรณ  แกวสลับศรี, 

2553) ท่ีมุงเนนหลักการจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุมคา และสอดคลองตามความ

ตองการประชาชน  เพิ่มบทบาทการกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการจัดการบริหาร

งบประมาณ แกผูปฏิบัติตามโครงสราง โดยรัฐบาลรับผิดชอบตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ  

รัฐมนตรีรับผิดชอบเปาหมายการบริหารของกระทรวง และหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ

เปาหมายของหนวยงาน โดยท้ังหมดนี้ เนนความ โปรงใส ตรวจสอบได เนนหลักการธรรมาภิบาล  

มีระบบการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานท่ีตรวจสอบได (สํานัก

งบประมาณ, 2548)  หากหนวยงานไมสามารถพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ครบถวน ก็จะสงผลใหเกิดความลมเหลวในการจัดทําระบบงบประมาณได (สํานัก

งบประมาณ, 2552)  ดังนั้น หนวยงานตางๆ  ท่ีนําระบบบริหารงบประมาณตามท่ีรัฐกําหนดไปใช

หรือเพื่อการวิจัยและพัฒนา  ควรใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว  คือ มีการกระจายอํานาจ เนน

ยุทธศาสตร การมีสวนรวมของประชาชน มีกลไกติดตามและตรวจสอบ และเนนหลักธรรมาภิบาล 

สําหรับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 35 กําหนดใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล  เพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ คลองตัว  สามารถ

บริหาร และจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ตามหลักการกระจาย

อํานาจ  และการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมุงใหการบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จท่ีสถานศึกษา  

และมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ังดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ในดาน
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การบริหารงบประมาณ ไดกําหนดขอบขายภาระกิจการบริหารงานใน 7 ดาน  ประกอบดวย การ

จัดต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี  การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย  และการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจาย และการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546)  ซ่ึงผลจากการท่ีโรงเรียนมี

ฐานะเปนนิติบุคคล และมีขอบขายภาระกิจการบริหารงบประมาณ  ตามท่ีกลาวมาขางตน   

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงตองเรงสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทางดานการเงินและ

งบประมาณใหโรงเรียน   โดยการจัดวางกลไกการตรวจสอบ  เพื่อเสริมสรางใหการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และมีการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบ

ราชการ (หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) 

กระบวนการตรวจสอบเปนกิจกรรมในการตรวจทานการดําเนินการตามระบบการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  เพื่อช้ีใหเห็นวาการดําเนินการเปนไปตามแผน หรือขอกําหนด ท่ีไดระบุ

ไวในแผนงานขององคการ  กิจกรรมปฏิบัติมีความเหมาะสม  ตรวจสอบถึงระดับของการปฏิบัติท่ี

ตองการ (Stebbing, 1990; Parsons, 1994; Burrill & Ledolter, 1999) การตรวจสอบมีความสําคัญ

และประโยชน ดังนี้ สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (good governance)  และความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน (transparency) สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ และรายงานตามหนาท่ี

ความรับผิดชอบ (accountability and  responsibility) สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงาน (efficiency and effectiveness  of  performance)เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ  

(check  and  balance) และใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (warning  signals) (อุษณา  ภัทรมนตรี, 

2547; ประทุม  ภูพัฒน, 2552)  สําหรับกลไกตรวจสอบทางงบประมาณท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ทางการศึกษาจัดใหมี  คือ กลไกการตรวจสอบภายใน หรือ ตสน. จากเจาหนาท่ีของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีใชดําเนินการ

ในสถานศึกษา  ประกอบดวย การวางแผนตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  และการจัดทํา

รายงานและติดตามผล (หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2552) 

ในสวนของสภาพปจจุบันและปญหา ในการดําเนินการตรวจสอบ พบวา กลไกการ

ตรวจสอบยังไมสามารถตอบสนองในการเสริมสรางความเขมแข็ง และประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณ  ดังท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคาดหวังได  เนื่องจากยังมีปญหาจากตัวกลไกเอง และการ

ปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   กลาวคือ กลไกการตรวจสอบภายในปจจุบัน เปนกระบวนการ

ตรวจสอบจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบภายนอก  จากระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสํานัก

ตรวจเงินแผนดิน โดยมีวัตถุประสงคมุงเนนท่ีการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีเปนหลัก
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ประกอบดวย การตรวจสอบเงินคงเหลือ  การตรวจสอบเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบการรับจายเงิน  

การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ  การตรวจสอบการรับจายเงินอุดหนุน การตรวจสอบการเงิน

อาหารกลางวัน การตรวจสอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน การตรวจสอบการจัดทํารายงานและ

เร่ืองท่ีมีการรองเรียน (หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2552)  หากพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบแลวจะพบวา  ไมมีความครอบคลุมภารกิจในการบริหาร

งบประมาณตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด   สําหรับดานการปฏิบัตินั้น จากการรายงานของ

ผูท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนคร้ังในการ

ตรวจสอบ พบวาในแตละสถานศึกษาจะมีการดําเนินการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีจํานวน 1 คร้ังตอ

ปการศึกษา หรือนอยกวานั้น  เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีจํานวนจํากัด โรงเรียนมีจํานวนมาก 

และงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการไมเพียงพอ (อราม  สมสวย, 2554) และสภาพการ

ดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษานั้น  จากงานวิจัยของ อํานวย  วงศสิงห (2552) ไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผลการศึกษา 

พบวา โรงเรียนประถมศึกษามีการกระจายอํานาจดานการใหอิสระ  ดานการมีสวนรวม  และดาน

การตรวจสอบ นอยกวาโรงเรียนขยายโอกาส 

นอกจากนี้ จากผลการสังเคราะหสภาพปญหาจากเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ พบวา  

กลไกการตรวจสอบภายในภาคราชการมีปญหา และมีขอจํากัดคอนขางมาก โดยงานตรวจสอบ

ภายในกําหนดใหมีเฉพาะสวนราชการ  ไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจท่ีควรจะเปนได

อยางเต็มรูปแบบ  ผลการตรวจสอบ หรือขอตรวจพบในบางเร่ือง บางกรณี  ไมสามารถนําไปสูการ

ดําเนินการปรับปรุงแกไข  เพื่อปองปรามหรือลดโอกาสของความเสียหายได  ปญหาและขอจํากัด

ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ท่ีควรจะไดรับการสนับสนุน ใหมีการแกไข หรือ

ดําเนินการท่ีเหมาะสม ในระดับกรม หรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก็ยังมิไดรับการตอบสนอง

อยางเต็มท่ีเทาท่ีควร   การใหความสําคัญในงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมีคอนขางจํากัด  

สงผลใหงานตรวจสอบภายในภาคราชการ ไมสามารถสรางประโยชน หรือเพิ่มคุณคาใหกับองคกร

เทาท่ีควรจะเปน  ขอจํากัดท่ีเกิดจากทฤษฎีการตรวจสอบ  การนําทฤษฎีสําเร็จรูปแบบเดียวกับท่ีทุก

ประเทศใชอยู มาใชกับประเทศไทย โดยไมมีการประยุกต  ทําใหมีขอจํากัดในการทํางาน  ปญหา  

ดานรูปแบบ และกรรมวิธีในการตรวจสอบท่ีนาเบ่ือหนาย  ไมมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางจริงจังจาก

ผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับผลการตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน จากวัฒนธรรมองคกรภาครัฐของไทย

โดยท่ัวไป  มีระบบอุปถัมภเขามาเกี่ยวของ  ทําใหผลการตรวจสอบท่ีพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญไมได

รับความสนใจจากผูบริหารเทาท่ีควร  การขาดการประสานงานท่ีดีตอกัน (สุรีพร  ศิริขันตยกุล, 

2545;  กิตติ  บุนนาค, 2542; กิตติพงษ  แสนพงษ, 2552)  จากงานวิจัยของ Poole (2007) ได
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ทําการศึกษาเร่ือง การตรวจสอบได: การวิเคราะหโรงเรียนในกํากับของรัฐและโรงเรียนรัฐบาลท่ี

บริหารตามประเพณีนิยมในอเมริกา ท่ีผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธเชิงลบระหวางการ

ตรวจสอบไดภายในและการปฏิบัติงานท่ีตรวจสอบได   ความสัมพันธเชิงลบระหวางการตรวจสอบ

ไดภายนอกและการตรวจสอบไดภายใน แสดงใหเห็นวา ยังไมมีความไววางใจของผูปฏิบัติและ

ผูตรวจสอบ โดยผูปฏิบัติไมเปดเผยขอมูลท้ังหมดตอผูตรวจสอบ และการตรวจสอบไดภายนอก

และการตรวจสอบไดภายในยังจําแนกออกจากกันอยางส้ินเชิง  ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบจึงมี

ความสําคัญยิ่งในการบริหารงบประมาณในยุคปจจุบัน แตยังคงมีปญหาในการดําเนินการของ

สถานศึกษา 

สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2542 ข้ึน  เพื่อใหทุกกระทรวงทบวงกรมและสวนราชการถือปฏิบัติ 

สงผลใหสถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในการใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนและ

เปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  ซ่ึงเรียก

กันโดยท่ัวไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนนิติบุคคล  หลักการดังกลาว ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) 

หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) ความรับผิดชอบ  6) หลักความคุมคา

หลักธรรมาภิบาล  อาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานของสถานศึกษา  ไดแก  การดําเนินงานดาน

วิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป ซ่ึงเปาหมายในการจัดการศึกษา  

คือ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และเพื่อเปนการสงเสริม

การมีสวนรวมในการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหนวยงาน หรือองคการตางๆ   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติใหมีการมีสวนรวมภาคประชาชน โดย

สาระสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริม  คุมครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน  ใหประชาชนมีสวนรวมใน

การปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา, 2551) 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ 

พบวา ยังมีสภาพปญหาในการดําเนินการและธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ  ดังนี้ ปญหาท่ี

เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณ คือ ขอมูลประกอบในการจัดตั้งงบประมาณ เกณฑในการจัดสรร 

หนวยงานยอยไมไดจัดตั้งงบประมาณตามความตองการ  ระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณมีจํากัด    

ปญหาการบริหารงบประมาณท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคของการใชงบประมาณให

สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนปจจุบัน งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการ  ความซับซอนใน

การใชงบประมาณ  ปญหาการรายงานงบประมาณ  การขาดบุคลากรในการดําเนินงาน บุคลากร
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ขาดความรูความเขาใจ ปญหาดานการนําสงเงิน ปญหาดานการเก็บรักษาเงิน  ดานการจายเงิน  ดาน

การรับเงิน   ดานการตรวจสอบ  การสรางความโปรงใสในการใชงบประมาณ และสามารถ

ตรวจสอบได และขาดความพรอมในการตรวจสอบภายในและภายนอก  การจัดทําการเงินการบัญชี

และการพัสดุไมสอดคลองและถูกตองกับระเบียบและประโยชนท่ีคาดหวังไว  โดยใหโรงเรียนเปน

หนวยบริหารการเงิน การประเมินการใชงบประมาณไมเปนประจําและตอเนื่อง ปญหาการจัดหา

รายไดเพิ่มเติม  นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินมาใชในการจัดการศึกษา เปนตน (สมเกียรติ    

พึ่งคุณไตรรัตน, 2548; ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, 2547; ธีระ รุญเจริญ, 2545; สมนึก  สุมานัส, 

2543) สําหรับผลการปฏิบัติของสถานศึกษาในดานธรรมาภิบาล  พบวา คาเฉล่ียการปฏิบัติจริงใน

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล  ตํ่ากวาคาเฉล่ียความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

(ไพศาล  ตั้งสมบูรณ, 2548) 

ผูมีสวนไดเสีย คือ ปจเจกบุคคล กลุมองคกร  สถาบัน  หรือชุมชนท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดรับ

ผลกระทบ ไดผลประโยชน หรือเสียผลประโยชนจากการมีโครงการ มีผลตอโอกาสท่ีจะประสบ

ผลสําเร็จ หรือความลมเหลว  โดยผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวย บุคคลหรือหนวยงานภายในองคกร

บุคคล หรือหนวยงานภายนอกองคกร (wikipedia, 2011; เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์, 2547; รัชตะ               

ต้ังศิริพัฒน และวิโรจน  ต้ังเจริญเสถียร, 2546) ในปจจุบันผูมีสวนไดเสียมีบทบาทอยางสูง ในการเขา

มามีสวนรวมในจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการเขามามีสวนรวมนั้น  ควรเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ  ตั้งแตตนจนกระท่ังจบส้ินโครงการ  ไดแก  การรวม

คนหาปญหา  การวางแผน  การตัดสินใจ  การระดมทรัพยากร  การบริหารจัดการการติดตาม  และ

ประเมินผล (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543) ซ่ึง Isable (1996) ไดศึกษาการกระจายอํานาจการศึกษาจาก

มุมมองในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนการเรียนรูภายในบริบทของการปฏิบัติ  ไดขอสรุปวา 

ความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวมนวัตกรรมการแกปญหาและการตรวจสอบจากชุมชน ทําให

การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน  ในการบริหารโรงเรียนสมัยใหมนั้น  

โรงเรียนจะตองเปนสวนหนึ่งของชุมชนอยางแทจริง  ไมใชเปนโรงเรียนชุมชนเพียงในนามเทานั้น  

สถานะของโรงเรียนจะไมใชผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา  หรือทันสมัยกวา แตสถานะของโรงเรียนกับ

ชุมชนจะตองอยูในสถานะผูเทาเทียม  ตางฝายตางมีศักยภาพของตนเอง  ตางก็สงเสริม สนับสนุน

ซ่ึงกันและกันโดยตางฝายตางไดประโยชน (วิโรจน  สารรัตนะ, 2548)  สําหรับปญหาเกี่ยวกับการมี

สวนในการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย   จากผลการวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ (2545) เกี่ยวกับสภาพ

และปญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา  การใช

คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษายังไมสามารถทําไดมากนัก  

ท้ังนี้ เปนเพราะแนวคิดตามวัฒนธรรมเดิมความรู ความสามารถและความไมชัดเจนในหนาท่ี และ
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ผลการวิจัยของ McCollor (1998) เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเด็นผูมีสวนได

เสีย พบวา รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนท่ีแทจริง ไมเหมือนกับแบบจําลองจากการศึกษาเอกสาร

และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  ตรงท่ีผูมีสวนไดเสีย ไมมีอํานาจตัดสินใจอยางแทจริง  ดังนั้น ผูมีสวนได

เสียจึงมีความสําคัญยิ่ง   ในการบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหเขามามีสวนรวม และมีอํานาจ

ตัดสินใจในทุกข้ันตอน 

 จากการสังเคราะหขอจํากัด ของระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร (SPBB)  สภาพปญหาการตรวจสอบ  สภาพปญหาในการดําเนินการ และธรรมาภิบาลใน

การบริหารงบประมาณ  ความสําคัญและแนวทางเขามีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  ตามท่ีไดกลาวมา

ขางตน  จึงควรจะมีการพัฒนาระบบเพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว คือ ระบบควรมีกลไกติดตามและ

ประเมินผล   เปนระบบท่ีผูมีสวนไดเสียทุกฝายควรมีสวนรวมในการดําเนินการ และตรวจสอบ มิใช

จากเจาหนาท่ีภายนอกเพียง 1-2 คน  เปนระบบท่ีดําเนินการไดอยางตอเนื่องทุกชวงเวลา มีการสะทอน

กลับเพื่อแกไขปญหาอยางทันทวงที  มีการติดตามผล แกไข และปรับปรุงจากผลสะทอนกลับระบบมี

ความสอดคลองกับขอบขายการบริหารงบประมาณท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใน 7 ดาน  นอกจาก

ตรวจสอบความถูกตองตามกฎระเบียบแลว ควรตรวจสอบความถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล และใช

วิธีการเชิงระบบ Tricker (2005) ไดเสนอวา ระบบท่ีมีความเปนมาตรฐานควรจะประกอบดวยหลัก 8 

ขอ คือ 1) เนนไปท่ีลูกคาหรือ 2) ภาวะผูนํา3) เกี่ยวกับของกับประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 4) เปน

กระบวนการ 5) การบริหารจัดการเชิงระบบ 6) สงเสริมใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 7) มี

กระบวนการการตัดสินใจยึดตามสภาพท่ีเปนจริง 8) เกิดประโยชนกับผูจัดหาหรือผูดําเนินการ  และมี

ผูตรวจสอบท่ีเปนผูมีสวนไดเสียท่ีมีความใกลชิดมากกวาจากผูตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงผลการศึกษา

ของ ภูมิภาคิณศม   อิสสระยางกูล (2554)  เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินใน

อนาคต  สําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชน คือ  รูปแบบการ

บริหารงบประมาณ และการเงินสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึง

ประกอบดวย  ลักษณะสําคัญคือ เพิ่มระดับการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและการเงินของ

โรงเรียน และลดการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  

 จากความเปนมา  ความสําคัญ และสภาพปญหาในขางตน ช้ีใหเห็นวา การพัฒนาระบบการ

บริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย โดยมีคูมือประกอบ  มี

ความสําคัญอยางยิ่ง อันจะทําใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิผล  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และสามารถตรวจสอบไดโดยผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน และเปนระบบท่ีเกิดจากการนํา

ขอบกพรองของกระบวนการตรวจสอบเดิม การขาดการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณและ
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การตรวจสอบของผูมีสวนไดเสีย  และขอเสนอแนะของนักวิชาการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบ   อันจะสงผลใหการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล

เปนไปตามเจตนารมณท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 

2546 มีความครอบคลุมขอบขายภารกิจการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ   ยึดหลักธรร

มาภิบาล และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบ ตามท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบของหนวยงานทางการศึกษา  พบวายังไมมีการการพัฒนาระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคูมือ  ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคูมือ   จึงมีความสําคัญและความนาสนใจอยางยิ่ง 

สําหรับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปจจุบัน 

 การวิจัยและพัฒนา (research and development) เปนกระบวนการวิจัยท่ีเนนการพัฒนา

ผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตนี้ ในทางการศึกษาอาจเปนหลักสูตร ชุดฝกอบรม ชุดการเรียนรูดวย

ตนเอง โปรแกรมสําเร็จรูป หรือโครงการพัฒนาเปนตน ในรูปแบบ R1D1- R2D2 -R4D4…RD    

(big RD) โดยมีข้ันตอนสุดทาย ใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ท่ีมี

จุดมุงหมายหลัก เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิต ในลักษณะ If   X…then Y  และเพื่อการปรับปรุง

แกไขบกพรองของผลิต  กอนท่ีจะนําไปเผยแพรวงกวางตอไป (วิโรจน  สารรัตนะ,2554)โดยในการ

วิจัยคร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล

ของผูมีสวนไดเสีย โดยมีคูมือประกอบ และโครงการรองรับการทดลองใช ท่ีเปนผลผลิต (products) 

โดยบูรณาการกระบวนการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาระบบ และการทําโครงการตามแบบเหตุผล

สัมพันธ  ประกอบดวย การสรางเคารางของระบบ คูมือ และโครงการ (system  , manual and projects 

design  : R1D1) การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ  คูมือ และโครงการ (system  , manual  and  

projects  verification  : R2D2 – R4D4) และการทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม (system 

, manual and projects  try-out  and  evaluation : big RD) เม่ือนํารูปแบบการวิจัยและพัฒนาระบบมา

ใชจะทําใหไดผลผลิตท่ีผานกระบวนวิจัยและตรวจสอบหลายคร้ัง (R1D1- R2D2-R4D4…) จนเกิด

ความม่ันใจวา ผลผลิต (product) ท่ีไดสอดคลองกับความตองการ หรือคาดหวังของผูมีสวน

เกี่ยวของ และผานการทดลองใชผลผลิต (product) ข้ันสุดทาย (big RD) ในสถานศึกษาท่ีเปน

กลุมเปาหมาย ผานกิจกรรมโครงการ 2 โครงการคือ โครงการเตรียมความพรอมผูมีสวนไดเสีย และ

โครงการทดลองใชระบบและคูมือ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคน  ใหคนมีความรู และทักษะเพียงพอ ท่ี
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จะนํานวัตกรรมไปพัฒนางานและหนวยงาน  แลวประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในคน 

ในงาน และหนวยงาน (วิโรจน สารรัตนะ, 2554)  อันจะทําใหเกิดการพัฒนาผูมีสวนไดเสีย 

สถานศึกษา และผลผลิต (product) จากการวิจัย  คือ ระบบ คูมือและโครงการ สามารถนําไปใชใน

สถานการณจริง  เม่ือพิจารณาโดยถ่ีถวนแลว  การวิจัยและพัฒนาจึงมีความเหมาะสม และมีความ

สมเหตุสมผล ท่ีจะนํามาใชดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ

โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามขอบขายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7 ดาน คือ การ

จัดต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารการบัญชี การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจาย  และการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา   เพื่อใหไดระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิผลและ

สามารถนําไปใชจริงในสถานศึกษา  สามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา

ตอไป 

 

2.  คําถามการวิจัย 

 ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามขอบขายท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7 ดาน คือ การจัดต้ังงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร

การเงิน การบริหารการบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบ ติดตามและประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจาย และการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มีลักษณะเปนอยางไร

เม่ือจัดทําคูมือประกอบ และโครงการรองรับ  นําไปทดลองใชในสถานการณจริงกับโรงเรียนท่ีเปน

กลุมทดลอง แลวมีประสิทธิผลตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม   

 

3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามขอบขายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 7 ดาน  โดยจัดทํา

คูมือประกอบ และโครงการรองรับ  เพื่อนําไปทดลองใชในสถานการณจริงกับโรงเรียนท่ีเปนกลุม

ทดลอง   
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4.  ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของ

ผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คร้ังนี้  มีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี ้

4.1 ตัวแปรท่ีศึกษาในคร้ังนี้   ไดแก ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือและโครงการ 

4.2 องคประกอบตาง ๆ ของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ(process) 

ปจจัยสงออก (output) ขอมูลปอนกลับ (feedback) และสภาพแวดลอมของระบบ (environment) 

4.3 ระยะเวลาในการวจิัย โดยการวจิัยในคร้ังนี้   ใชระยะเวลาดาํเนินการ ท้ังหมด 8  เดือน  

ประกอบดวย 

  4.3.1  ระยะเวลาในการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือประกอบและโครงการ  จํานวน 3  เดือน 

  4.3.2  ระยะเวลาในการทดลองใชและประเมินผลการทดลองใช ระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คูมือและโครงการ  ในโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

จํานวน 1 แหง  ซ่ึงเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) รูปแบบ  pretest – posttest  

design   ระยะเวลา  5  เดอืน  

   

5.  นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีผูมีสวนไดเสียรวมกันดําเนินการอยางมี

ระบบ  ในการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผลตามขอบขายท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด ใน 7 ดาน ประกอบดวย  การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ   การบริหารการเงิน  

การบริหารการบัญชีการบริหารพัสดุและสินทรัพย   การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

การใชจาย  และการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

5.2 การตรวจสอบ  หมายถึง  กิจกรรมการตรวจสอบท่ีจัดใหมีข้ึนควบคูกับกิจ

กรรมการบริหารงบประมาณ  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบธรร

มาภิบาลในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน และสะทอนผลการตรวจสอบใหผูท่ีมีสวน
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เกี่ยวของไดรับทราบ  เพื่อการปรับปรุงและแกไขการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล 

5.3 ธรรมาภิบาล  หมายถึง  หลักท่ีใชสําหรับใหผูมีสวนไดเสียยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ  ท่ีมีความสอดคลองกับกรอบของหลักในการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม คือ การบริหาร

งบประมาณท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  2) หลักคุณธรรม คือ การ

บริหารงบประมาณท่ีมีความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมีเหตุมีผล และความถูกตองดีงาม  3) 

หลักความโปรงใส  คือ  การบริหารงบประมาณท่ีสามารถเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาตอผูมี

สวนไดเสียใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก และมีกระบวนการในการตรวจสอบความ

ถูกตองชัดเจน  4) หลักการมีสวนรวม  คือ  การบริหารงบประมาณท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียท่ี

เกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ท้ังในดานการรับรู การเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจ และ

การปฏิบัติ  5) หลักความรับผิดชอบ คือ การบริหารงบประมาณท่ีมีการกําหนดโครงสราง  มีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน และมีการรายงานผล

การบริหารงบประมาณท่ีมีตัวบงช้ีความสําเร็จใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และ 6) หลักความคุมคา 

คือ  การบริหารงบประมาณท่ียึดหลักการบริหารจัดการและใชทรัพยากรทางดานงบประมาณท่ีมีอยู

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความประหยัด การสรางสรรค  เกิดการพัฒนา และบริการท่ีมีคุณภาพ   

5.4 ผูมีสวนไดเสีย  หมายถึง  ผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณและ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย  ครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  เจาหนาท่ี  และผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  

5.5 ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง ชุด

ขององคประกอบท่ีแสดงถึงความสัมพันธของแนวทาง   เพื่อใหโรงเรียนใชในการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียตามรูปแบบพื้นฐานของระบบ  ดังนี ้ 

1) ปจจัยนําเขา  ประกอบดวยหลักการ  วัตถุประสงค  คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  

คณะกรรมการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย  บทบาทและหนาท่ี  เคร่ืองมือระบบ  มาตรฐานในการ

บริหารงบประมาณและการตรวจสอบ  และระยะเวลาในการดําเนินการ 2)  กระบวนการ  

ประกอบดวย กําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผล และผลลัพธ ของการ

บริหารงบประมาณตามขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการใน 7  ดาน และการตรวจสอบธรรมาภิ
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บาล  การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล การปฏิบัติ และการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล 3) ผลผลิต  ประกอบดวย รายงานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ตามหลักธรรมาภิบาล  รายงานผลการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ 4)  ขอมูล

ปอนกลับ  ประกอบดวย   การสะทอนผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตาม

หลักธรรมาภิบาลการสะทอนผลการตรวจสอบ และ 5) สภาพแวดลอมของระบบ  ประกอบดวย 

นโยบาย ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

5.6 คูมือ หมายถึง เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของระบบการบริหารงบประมาณ

โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียใชประกอบในการบริหารงบประมาณได

อยางมีประสิทธิผล 

5.7 โครงการ  หมายถึง   โครงการท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดของโครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผล ในสดมภ (columns) ของตาราง ประกอบดวย สาระสําคัญของโครงการ  ตัวบงช้ี

แสดงเวลาปริมาณและคุณภาพ  หลักฐานแหลงพิสูจนและตัวช้ีวัด และ เง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญ 

และในแนวนอนหรือแถว (rows) ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ีคาดหวัง  กิจกรรม

และทรัพยากร  เพื่อเตรียมความพรอมผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อการทดลองใชระบบและคูมือ  ใน

ข้ันตอนการทดลองใช  ประกอบดวย  1) โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณ

โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ 2) โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ 

5.8 ประสิทธิผลของระบบ  หมายถึง  ความสามารถของระบบท่ีทําใหโรงเรียนมีธรร

มาภิบาลท่ีตรวจสอบของผูมีสวนไดเสียตามขอบขายบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

ใน 7 ดาน หลังทดลองใชระบบ มีคาเฉล่ียรายดานและภาพรวมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  และ

ความกาวหนาของธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสียในชวงกอนและหลังใชระบบ 

5.9 การถอดบทเรียน  หมายถึง กระบวนการหาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

แกไขขอบกพรองของโครงการ ระบบและคูมือ ในตอนทายของโครงการ ดวยวิธีการการระดม

สมอง  ประกอบดวย (1) การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงและแกไขระบบและคูมือ  ดําเนินการ

ถอดบทเรียนภายใตมาตรฐาน 4  ดาน  ประกอบดวย  การใชประโยชน  ความเปนไปได ความ

เหมาะสม และ ความถูกตอง (2) ปฏิกิริยาตอโครงการ   เปนการถอดบทเรียน  เพื่อการปรับปรุงและ

แกไขโครงการใหมีความเหมาะสมมากข้ึน ดําเนินการประเมินเพื่อถอดบทเรียนใน 3  ดาน  คือ  

เนื้อหา   กระบวนการ และสภาพแวดลอมของโครงการ  
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5.10 โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้  จะทําใหไดระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล

ของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คูมือ และโครงการ   ซ่ึงจะนําไปใชใหเกิดประโยชนดังนี้ 

6.1  ประโยชนเชิงวิชาการ 

  ไดระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คูมือ และ

โครงการ  ท่ีเปนองคความรูใหมทางการบริหารงบประมาณโรงเรียนผานกระบวนการวิจัยท่ีมีความ

ถูกตองและมีความนาเช่ือถือจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูมีสวนไดเสียจากหลายภาคสวน ผาน

กระบวนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิผู และผานการทดลองใชจริงในภาคสนามจากผูมีสวนได

เสียในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนได

เสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหได

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 

6.2  ดานการนําไปใช 

  6.2.1 ผลการวิจัยไดกอใหเกิดองคความรูใหมทางเชิงนโยบาย สามารถเปน

แนวทางสําหรับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดเปนโยบาย

เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนได

เสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อันจะเปน

ประโยชนตอการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิผล มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

  6.2.2 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานสามารถนําระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย 

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือ และ

โครงการ  ท่ีเปนผลจากการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการดําเนินการพัฒนาระบบการ

บริหารงบประมาณใหมีความเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน 



13 
 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา

ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และนําเสนอผลการศึกษา

ตามลําดับหัวขอ ตอไปนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  

1.1 ความหมายของการวิจยัและพัฒนา 

1.2  ความสําคัญของการวิจยัและพัฒนา 

1.3 กระบวนการการวิจัยและพัฒนา 

2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบและการพัฒนาระบบ 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัระบบและการพัฒนาระบบ 

 2.2   ความหมายของระบบ 

 2.3 องคประกอบของระบบ 

 2.4   การพัฒนาระบบ 

3.    แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

3.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

3.2 หลักการบริหารงานงบประมาณ 

3.3 ขอบขายของงบประมาณในสถานศึกษา 

3.4   กระบวนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

 4.   แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกับววิัฒนาการระบบบริหารงบประมาณสถานศึกษาของไทย 

   4.1   งบประมาณแบบแสดงรายการ (line - item budgeting) 

  4.2   งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budgeting - PB) 

  4.3   งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ  

(planning - programming - budgeting system : PPBS) 

  4.4   งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting : PBB) 

  4.5   งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร (strategic performance based 

budgeting : SPBB) 
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5.   แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

5.1 หลักการของหลักธรรมาภิบาล 

5.2 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

5.3  องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

5.4   ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 

6.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

 6.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสอบ 

 6.2   ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

6.3   ความหมายของการตรวจสอบ 

6.4 ประเภทของการตรวจสอบ 

6.5   กระบวนการตรวจสอบ 

6.6  ประโยชนของการตรวจสอบ 

7.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย 

7.1 แนวคิดเกีย่วกบัผูมีสวนไดเสีย 

7.2 ความหมายของผูมีสวนไดเสีย 

7.3   ประเภทผูมีสวนไดเสีย 

 7.4   การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

8.   แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ 

5 8.1  ความหมายของคูมือ 

5 8.2  ประเภทของคูมือ 

 8.3   องคประกอบของคูมือ 

8.4   แนวทางการเขียนคูมือ 

               9.  แนวคิด และทฤษฎี เกีย่วกับการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

 10.  บทสังเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

 1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนา  ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษ research and development เรียกยอวา 

อาร แอนด ดี (R&D) การวิจัยและพัฒนาเปนการวิจัยลักษณะหนึ่งท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา

งาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย  ซ่ึงในปจจุบัน องคกรจํานวนมากไดพยายาม

สงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีความรู ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา โดยเช่ือวาการวิจัยและ

พัฒนาจะชวยใหไดทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน

เปนลําดับ (สุพักตร พิบูลย  และคณะ, 2552)  

สําหรับความหมายของการวิจัยและพัฒนา ท่ีนักวิชาการไดนิยามไว และผูวิจัยได

รวบรวมไว เพื่อศึกษาเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้ ดังนี้ 

วิโรจน สารรัตนะ (2554) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาวา เปนการวิจัย

ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลผลิต (product) ซ่ึงผลผลิตนี้ในทางธุรกิจอาจเรียกวา “ผลิตภัณฑ” ท่ีเปน

ตัวสินคา ในทางการศึกษาอาจเรียกวา “นวัตกรรม” ท่ีอาจเปนวัตถุ (material) หรืออาจเปนหลักการ 

(principle) แนวคิด  (concept)  หรือทฤษฎี (theory)  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการ

ปฏิบัติดวย  ในกรณีท่ีเปนวัตถุนั้น อาจเห็นไดในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สวนท่ีเปน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีนั้น อาจเห็นไดในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาอ่ืนๆ 

รวมท้ังสาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาสวนใหญเปน 

“หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี” เพื่อการบริหารการศึกษา โดยหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีเหลานั้น 

อาจเปนการหยิบยืมจากท่ีอ่ืนมาใช (adopt) หรืออาจปรับเอามาใช (adapt) หรือริเร่ิมข้ึนมาใหม 

(creation)  หากเอามาใชแลวทําใหการทํางานดีข้ึนและสงผลใหคุณภาพของการศึกษาไทยดีข้ึน ก็ถือ

วาใชไดท้ังส้ิน โดยมีกระบวนการวิจัยในรูปแบบ R1D1-R2D2-R3D3…RnDn (big RD) โดยมี

ข้ันตอนสุดทายใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design)เพื่อการปรับปรุงแกไข

บกพรองของผลผลิต กอนท่ีจะนําไปเผยแพรในวงกวางตอไป 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และสรอยสน สกลรักษ,  

2540) กลาวถึง จุดมุงหมายและลักษณะเฉพาะของการวิจัยและพัฒนา (research and development)     

วาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เรียกยอวา อาร แอนด ดี (R&D) มีจุดมุงหมายเพื่อเช่ือมโยงงานวิจัย

ท่ีคิดคน ใหสามารถนํามาใชปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ประกอบดวย วงจรของการผลิต

งานโดยการเร่ิมตนจากการสราง  การสอบภาคสาม นําผลท่ีไดมาแกไขปรับแตงใหเหมาะสม ซ่ึงอาจ

ปรากฏอยูในงานวิจัยพื้นฐานและงานวจิยัประยุกต   
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ตุลา มหาพสุธานนท (2545) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาวา การวิจัย

และพัฒนา (R & D: research and development) เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการ

คิดคน เพื่อท่ีจะมุงหวังใหเกิดการคนพบความรูความเขาใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม ๆ อยางมีเหตุมี

ผลและเปนระบบ รวมท้ัง การนําส่ิงท่ีไดมีการคิดคน หรือคนพบมาแลว มาทําการออกแบบ 

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อใหสินคา กระบวนการผลิต การใหบริการ มีลักษณะรูปแบบใหมๆ หรือ

การปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2547) ไดกลาวถึงเปาหมายของงานวิจัยและ

พัฒนาวา เปาหมายหลักของงานวิจัยและพัฒนา คือ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการแกไข

ในกระบวนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรม หรือสังคม เปนตน  ดังนั้นการวัดความสําเร็จของ

โครงการวิจัยและพัฒนา จึงวัดท่ีความสําเร็จจากการท่ีผลงานนั้นๆ ถูกนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย  เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ 

นราศรี  ไววนิชกุล และชูศักดิ์  อุดมศรี (2533)  กลาววาการวิจัยและพัฒนา 

หมายถึง งานท่ีมีลักษณะสรางสรรค  ซ่ึงดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู ท้ัง

ความรูท่ีเกี่ยวกับมนุษย วัฒนธรรม และสังคม และการใชความรูเหลานี้ เพื่อประดิษฐคิดคนส่ิงท่ี

เปนประโยชนใหม 

อุทัย  บุญประเสริฐ (ม.ป.ป.) กลาววา การวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการท่ีเปน

ระบบระเบียบ เพื่อสรางส่ิงท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงใหม ส่ิงประดิษฐใหม ส่ิงคนใหม 

หรือพัฒนาข้ึนใหม  ซ่ึงลักษณะของนวัตกรรม ประกอบดวย องคประกอบ 3  อยาง คือ 1) ตองเปน

ส่ิงประดิษฐท่ีมีคนคิดคนข้ึนมาใหม เปนประดิษฐกรรม (invention)  2) ตองมีการประยุกตใช

วิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีในประดิษฐกรรมนั้น (technology) และ 3) ตองเปนประดิษฐกรรมท่ี

สามารถทําการตลาดได  โดยการวิจัยและพัฒนาสามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย มีลักษณะ

แตกตางกัน ในแตละประเภทของงานท่ีใชและเปาหมายท่ีตองการ โดยหลักใหญแลว การวิจัยและ

พัฒนาจะมีจุดเนนอยูท่ีการแสวงหาผลิตภัณฑใหม (new products) ส่ิงประดิษฐใหม (new 

invention)  การพัฒนากระบวนการ พัฒนาระบบและวิธีทํางาน (system and procedures)และคิดคน

พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ (new technologies) 

จากความหมายการวิจัยและพัฒนาของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การ

วิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการศึกษา คนควา คิดคน อยางเปนระบบ และนาเช่ือถือ โดยมีเปาหมาย

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือพัฒนางาน โดยอาจใชการหยิบยืมจากท่ีอ่ืนมาใช (adopt) หรืออาจ

ปรับเอามาใช ทําส่ิงเดิมใหดีกวา  (adapt) หรือริเร่ิมข้ึนมาใหม (creation)  โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ

หรือส่ิงประดิษฐใหม  การพัฒนากระบวนการ พัฒนาระบบและวิธีทํางาน และคิดคนพัฒนา
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เทคโนโลยีใหม ๆ  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึนอยางชัดเจน โดยผานกระบวนการ

ตรวจสอบโดยผูเกี่ยวของและการทดลองใชในสถานท่ีจริง 

สําหรับการวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้ เปนการปรับเอามาใชและทําส่ิงเดิมใหดีกวา  

(adapt) เปนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนระบบและวิธีทํางาน (system  and  procedures) ท่ีบูรณาการ

หลาย ๆ แนวคิดเขาดวยกัน  เพื่อใหไดนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน คือ ระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือและโครงการ  โดยผานกระบวนการการตรวจและ

การปรับปรุง และแกไข โดยผูเกี่ยวของท้ังผูมีสวนไดเสียและผูทรงคุณวุฒิ และการทดลองใชใน

โรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย เพื่อตรวจสอบวาระบบ คูมือและโครงการท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึนนี้มี

ประสิทธิผล 

1.2  ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา 

  ในดานความสําคัญของการวิจัยและพัฒนานั้น อุทัย  บุญประเสริฐ (2548, อางถึงใน 

ชวนณรงค  ช่ืนจันทร, 2549) กลาวถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาวา มูลเหตุท่ีสําคัญท่ีตองมี

การวิจัยและพัฒนา ก็คือความตองการส่ิงใหมส่ิงประดิษฐใหม ตองการผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีกาวหนา

ตองการส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการแกปญหา และการพัฒนาตองการส่ิงท่ีดีกวา มากกวาเดิม

กาวหนากวาเดิม หรือกาวหนายิ่งข้ึน ตองการระบบการดําเนินงาน และเทคโนโลยีช้ันสูง ซ่ึงส่ิง

เหลานี้ สําหรับระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมแลว จะหมายถึงความลํ้าหนาความเปนผูนําหรือความ

เปนเจาแหงประสิทธิภาพเจาแหงเทคโนโลยี ช้ันสูง เจาแหงตลาด และสุดยอด  คืออิทธิพล

ผลประโยชนและกําไร ความตองการมีส่ิงใหม ส่ิงประดิษฐใหม ระบบและเทคโนโลยีใหมดังกลาว

นั้น เปนความตองการในระดับพื้นฐานของมนุษยโดยท่ัวไป สวนการทําใหเกิดส่ิงใหม ใหมีส่ิงใหม

การประดิษฐส่ิงใหม การพัฒนาของเกาใหดีข้ึน และการพัฒนาส่ิงตาง ๆข้ึนใหมนั้น มีวิธีจัดกระทํา

ไดแตกตางมากมายหลายวิธีดวยกัน การใชระบบการวิจัยและพัฒนา หรือ  R & D  นั้น เปนวิธีหนึ่ง

ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเปนระบบ (systematic) พัฒนามาจากแนวคิดวิธีกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร

ผสมผสานกับกระบวนการวิจัยประยุกต มีลักษณะเปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (experimental 

study) มีการศึกษา มีการออกแบบ และมีการทดลอง เพื่อตรวจสอบผลดวยวิธีการท่ีเปนระบบ

ระเบียบ กอนนําออกประยุกตใชผลิตหรือเผยแพร  สวนสุพักตร พิบูลย (2548 อางถึงในชวนณรงค

ช่ืนจันทร, 2549) นักประเมินผลทางการศึกษา กลาววา การวิจัยและพัฒนา (research and 

development) เปนสวนหนึ่งในขบวนการแกปญหา (process) หรือพัฒนางานของผูบริหาร เพื่อ

พัฒนาทางเลือกใหมๆ และสรางนวัตกรรม ซ่ึงมี 2 แบบ คือ (1) สรางนวัตกรรมดานการพัฒนาส่ือ 
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(material) ท่ีเปนรูปธรรม เชน จรวดเคร่ืองมือวัดเปนตน  (2) สรางนวัตกรรมดานการพัฒนาวิธีการ 

(method process) เชน ทฤษฎีใหมโมเดลใหมวิธีการแกปญหาของผูบริหาร 

  จากท่ีกลาวมาขางมาขางตน สรุปไดวา การวิจัยและพัฒนามีความสําคัญ ใน 3 

ประเด็น คือ ทําใหไดส่ิงใหม ทําใหไดส่ิงท่ีดีกวา และทําใหเกิดการแกปญหาและพัฒนางาน  

สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ การวิจัยและพัฒนามีความสําคัญ ท้ังใน 3 ประเด็น  

1.3 กระบวนการการวิจัยและพัฒนา 

จากการศึกษากระบวนการการวิจัยและพัฒนาท่ีพัฒนาโดยนักวิชาการ และผูวิจัย

ไดรวบรวมไว เพื่อศึกษาเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้ ดังนี้ 

วิโรจน  สารรัตนะ (2555) ไดกําหนดแนวคิด เพื่อกําหนดกระบวนการการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) “โปรแกรมพัฒนา......” ในทางศึกษาวา แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ท่ีได

ยึดถือ คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ  “KNOWLEDG + ACTION = POWER”  หรือ “MAKE THEM 

KNOW WHAT TO DO,  THEN ENCOURAGE THEM  DO WHAT THEY KNOW”  หรือ 

“LINK TO ON-THE-JOB APPLICATION” และ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของ ในบทท่ี 2  ถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพราะจะทําใหได 

“โปรแกรมพัฒนา......”   ท่ีถือเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยวา “มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร มีรูปราง

หนาตาเปนอยางไรและจะพัฒนาอยางไร ดังนั้น วิธีดําเนินการวิจัยในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมตนดวยการ

นําเอา “โปรแกรมพัฒนา..... ท่ีถือเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย”  นั้น เปนตัวต้ังตนของการ

ดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 และในการออกแบบในการวิจัยภาคสนาม จะเปนการออกแบบใหมี

โครงการอยางนอย 2 โครงการ คือ “โครงการพัฒนาความรูใหกับกลุมทดลอง” และ “โครงการกลุม

ทดลองนําความรูสูการปฏิบัติ”  ดังนั้น  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) (บทท่ี 3) ในทัศนะของ

วิโรจน  สารรัตนะ (2555) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 

 

 

 

“โปรแกรมพัฒนา..... ท่ีถือเปน 

กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย” 

ผลจากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของในบทที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การตรวจสอบ  “โปรแกรมพัฒนา..... ที่ถือเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการ

วิจัย”ที่พัฒนาไดจากบทที่ 2  

2) การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

การจดัทําคูมือประกอบโปรแกรม(เพ่ือนําไปพัฒนาบุคลากร) 

การตรวจสอบคุณภาพคูมือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไข 

ก) การตรวจสอบภาคสนามเบือ้งตนและการปรับปรุงแกไข 

ข) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข 

ค) การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแกไข 

การสรางเครื่องมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

1) .การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

ก) โครงการพัฒนาความรูใหกับกลุมทดลอง 

ข) โครงการกลุมทดลองนําความรูสูการปฏิบัติ 

2) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไขโปรแกรม 

1) การเขียนรายงานการวิจัย 

2) การเผยแพรผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

ขั้นตอนที่ 5 
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จากภาพแสดงข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ มี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี  1   การตรวจสอบกรอบแนวคิด  เพื่อการวิ จัยและการปรับปรุงแกไข  

ประกอบดวย  2 กิจกรรมหลัก คือ 

1) การตรวจสอบ  “โปรแกรมพัฒนา..... ท่ีถือเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย” ท่ีพัฒนาได

จากบทท่ี 2 อาจดําเนินการโดยวิธีการขางลางนี้ วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือกําหนดเพิ่มเติม  หรือ

หลายวิธีผสมกัน (mixed)  เชน 

1.1)  การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังทางวิชาการและ

ทางการปฏิบัติ เปนใครและจํานวนเทาไรข้ึนกับเกณฑท่ีจะกําหนด  

1.2)  การอภิปรายกลุมเปาหมาย (focus group discussion) เปนกลุมเปาหมายท่ีมี

จุดมุงหมายจะนําโปรแกรมไปเผยแพรและใชประโยชน 

1.3)  การวิจัยเชิงสํารวจ (survey study) เพื่อสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางของ 

ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายท่ีจะนําโปรแกรมไปเผยแพรและใชประโยชน 

2) การปรับปรุงแกไขโปรแกรมตามขอเสนอแนะท่ีไดรับ 

ขั้นตอนท่ี 2  การจัดทําคูมือประกอบโปรแกรม  ประกอบดวยกิจกรรมหลัก คือ การจัดทํา

คูมือประกอบโปรแกรมในโครงการอยางนอย 2 โครงการ คือ 

1) โครงการพัฒนาความรูใหกับกลุมทดลอง  เปนความรูเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ท่ีจะ

พัฒนาข้ึน  และความรูเกี่ยวกับ “งาน” ท่ีจะใหพวกเขาปฏิบัติ  จึงมักเปนโครงการท่ีมีกิจกรรม

เกี่ยวกับการฝกอบรม การสัมมนา  การศึกษาดูงานตนแบบ การศึกษาเปนกลุม การศึกษาดวยตนเอง 

เปนตน  

2) โครงการกลุมทดลองนําความรูสูการปฏิบัติ  ในลักษณะท่ีเปน on the job developing  

ดังนั้น กิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการ อาจเปนการมอบหมายงานใหศึกษาคนควา  การสัมมนากลุม

ยอย การเปนพี่เล้ียง  เพื่อนชวยเพื่อน การประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ 

ท่ีเช่ือมโยงไปถึงภาระงานท่ีกําหนดใหปฏิบัติเปนระยะๆ 

ข้ันตอนนี้ถือเปนภาระงานท่ีหนักสําหรับผูวิจัย  ตองใชเวลา ความขยัน อดทน และความ

พยายามสูง  อยางนอยก็ประมาณ 1 ภาคเรียน แตก็ข้ึนกับผลการทํางานในระยะท่ีผานมาของผูวิจัย

ดวย หากในบทท่ี 2 ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไวไดดีก็จะทําใหมี “ความรู” ท่ีจะนํามา

จัดทําเปนคูมือประกอบโปรแกรมท่ีเพียงพอ ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” และเกี่ยวกับ “งาน” 

และขอใหขอสังเกตดวยวา  “คูมือประกอบโปรแกรม” นี้ อาจเปนคูมือท่ีเปนเอกสารตามท่ีนิยมใช
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กันโดยท่ัวไป หรืออาจเปนคูมือเพื่อ e-learning  เชน แผนซีดี เพื่อศึกษาจากคอมพิวเตอร เปนตน 

หรืออาจผสมกันหลากหลายลักษณะ 

ขั้นตอนท่ี 3  การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไข ระยะนี้ประกอบดวย 3 

กิจกรรมหลัก แตก็ไมตายตัว ผูวิจัยอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุงหมายเพื่อการ

ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข 

1) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตนและการปรับปรุงแกไข (preliminary field checking  

and   revision) กับกลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของ  ผูมีสวนไดเสีย และอ่ืน ๆ แลวแตความเหมาะสมกับ

งานวิจัย จํานวนหนึ่ง ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  หรือโดยการอภิปราย

กลุมเปาหมาย (focus group discussion) แลวแตกรณี หรือท้ังสองวิธี  มีจุดมุงหมายในการตรวจสอบ

คุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใชเกณฑความถูกตอง(accuracy) ความเปนไปได (feasibility) ความ

สอดคลอง(congruency) และความเปนประโยชน  (utility) 

2) การตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแกไข (main field checking and  

revision)  กับกลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของ  ผูมีสวนไดเสีย และอ่ืน ๆ แลวแตความเหมาะสมกบังานวจิัย 

จํานวนหนึ่ง ท่ีไมซํ้ากับขอ 1 ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  หรือโดยการอภิปราย

กลุมเปาหมาย (focus group discussion) แลวแตกรณี หรือท้ังสองวิธี   มีจุดมุงหมายในการ

ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใชเกณฑพิจารณาเชนเดียวกับขอ 1 คือ  ความถูกตอง

(accuracy) ความเปนไปได (feasibility) ความสอดคลอง(congruency) และความเปนประโยชน  

(utility) 

3) การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (confirmative checking and 

revision)  อาจใชแบบสอบถามกลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของ  ผูมีสวนไดเสีย และอ่ืน ๆ จํานวนหนึ่ง ท่ี

ไมซํ้ากับขอ 1  และขอ 2 โดยอาจประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence Index: IOC) ระหวาง “ความรู” ท่ีกําหนดในคูมือประกอบโปรแกรมกับ

วัตถุประสงคท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาใชผลจากการตอบ

แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหหาคา IOC หากรายการใดมีคาตามเกณฑท่ีกําหนด เชน สูงกวา .50 ก็

แสดงวา “ความรู” นั้น มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีคาดหวัง  นอกจากนั้น หากใน

แบบสอบถามนั้น มีคําถามแบบปลายเปด และไดรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข  ก็นํา

ขอเสนอแนะนั้นไปพิจารณาปรับปรุงแกไขคูมือประกอบโปรแกรมดวย 
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ขั้นตอนท่ี 4  การสรางเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม หากประยุกตจาก

แนวคิดของ Guskey (2000) ควรมีแบบประเมิน 5 ประเภท คือ  

1) แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุมทดลองตอโครงการแตละโครงการ หลัง

ส้ินสุดการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาขอบกพรองในการ

ปรับปรุงแกไข  โดยอาจวิธีการระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ เพื่อใหไดขอมูลสะทอน

กลับ (reflection) ตามความเหมาะสม 

2) แบบประเมินความรู (knowledge) ของกลุมทดลอง  โดยเฉพาะความรูจากการดําเนิน

ตาม “โครงการพัฒนาความรูของกลุมทดลอง”   ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงระดับของความรู ความเขาใจ 

ทักษะ และทัศนคติ วามีมากเพียงพอท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติไดหรือไม  หลังจากมีการดําเนินงาน

ตามโครงการประเภทนี้แลว   

3) แบบประเมินการนําความรูสูการปฏิบัติ (from  knowledge  to  action)  ของกลุม

ทดลอง เปนการประเมินหลังจากท่ีมีการดําเนินงานตาม “โครงการนําความรูสูการปฏิบัติ” ไปแลว

ระยะหนึ่ง โดยอาจมีการประเมินเปนระยะๆ หรือเม่ือมีการส้ินสุดโครงการในตอนทายของการวิจัย  

4) แบบประเมินการเปล่ียนแปลง(change)  โดยอาจใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบ

สังเกต  แบบบันทึกขอมูล ภาพถาย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ เชน 

การเปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบัติ  การเปล่ียนแปลงในบรรยากาศองคการ การเปล่ียนแปลงใน

เทคนิคหรือวิธีการทํางาน  และอ่ืน ๆ โดยอาจเก็บขอมูลจากผูเกี่ยวของหลายฝาย 

5) แบบประเมินผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน(student  learning  outcome) ในกรณีท่ี

โปรแกรมนั้นสงผลถึงนักเรียนดวย อาจเปนแบบประเมินความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ หรือ

อ่ืนๆ รวมท้ังความพึงพอใจของนักเรียนตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย แลวแตกรณี แตหาก

โปรแกรมนั้นไมสงผลถึงนักเรียน ก็ไมตองมีแบบการประเมินนี้   

เหตุผลท่ีสรางเคร่ืองมือในข้ันตอนนี้ ก็เพื่อใหไดเคร่ืองมือการประเมินท่ีมีความตรงเชิง

เนื้อหากับโปรแกรมท่ีไดรับการตรวจสอบยืนยันแลวจากข้ันตอนท่ี 3 ท้ังนี้ เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนจะตอง

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชนเดียวกับการวิจัยประเภทอ่ืนดวยเชนกัน เชน การตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาโดยการสอบถามความเห็นจากผูเช่ียวชาญหรือผูมีสวนเกี่ยวของ แลววิเคราะหหาคา IOC  

รวมท้ังการนําไปทดลองใชเคร่ืองมือ(try out) เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) เปนตน  

ขั้นตอนท่ี 5  การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) ถือเปนภาระงานท่ีหนักข้ันตอน

หนึ่ง มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 

1) ดําเนินการทดลองใชโปรแกรมในหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย  ท่ีอาจไดมาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด สวนใหญใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-
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experiment) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน แบบการวิจัยแบบกลุมควบคุมไมไดสุมแตมีการทดสอบ

กอนและหลังการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบวิจัยอนุกรม

เวลา (time series design) แบบวิจัยอนุกรมเวลาแบบมีกลุมควบคุม (control-group time series 

design)เปนตน Leedy (1993) แลวแตความเหมาะสม  ผูวิจัยก็ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจัยของรูปแบบ

ท่ีเลือกนํามาใช และมีการดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยนั้น 

 การทดลองโปรแกรมในภาคสนามนี้ อาจใชระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อใหมีเวลา

เพียงพอตอการดําเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ 1) โครงการพัฒนาความรูกลุมทดลองในระยะ

เร่ิมแรกของการทดลอง  2) โครงการกลุมทดลองนําความรูสูการปฏิบัติ โดยผูวิจัยสามารถกําหนด

ช่ือโครงการไดตามความเหมาะสม 

2) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุงหมาย

เพื่อดูวาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีคุณภาพสงผลตอการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑท่ีผูวิจัย

กําหนดในมิติตางๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนท่ี 5 หรือไม ในกรณีการ

ปรับปรุงแกไขนั้น เปนการปรับปรุงแกไขโปรแกรมโดยพิจารณาขอมูลจากการสังเกต การบันทึก 

การสัมภาษณ การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ ท่ีผูวิจัยใชในทุกระยะของการดําเนินการทดลอง  

ขั้นตอนท่ี 6  การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย 

1) การเขียนรายงานผลการวิจัย (บทท่ี 4) ควรมี 2 สวน คือ  

1.1) ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแกไข   

1.2) ผลการจัดทําคูมือประกอบโปรแกรม 

1.3) ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไข 3 ระยะ   

1.3.1) ผลการตรวจ สอบภาคสนามเ บ้ืองตนและการปรับปรุงแกไ ข 

(preliminary field checking  and   revision) 

1.3.2) ผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแกไข (main 

field checking and  revision)   

1.3.3) ผลการตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (confirmative 

checking and revision)  

1.4) ผลการสรางเคร่ืองมือเพื่อการทดลองในภาคสนาม   

1.5) ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial)เปนการบรรยายถึงเหตุการณ

ทดลองในภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมินตางๆ ท่ีใช   
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1.6) ผลผลิตสุดทาย (final product) จากการวิจัย คือ นวัตกรรมท่ีเปน “โปรแกรม

พัฒนา....”  ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขจากขอมูลสะทอนกลับ (reflection) ท่ีไดรับในชวงการ

ดําเนินการทดลองใชโปรแกรม 

2) การเผยแพรผลงานวิจัย เชน การนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการ การตีพิมพ

ในวารสาร การจัดพิมพคูมือประกอบโปรแกรมเปนเอกสารหรือตํารา  เปนตน 

สุพักตร พิบูลย  และคณะ  (2552) ไดกลาวถึงกระบวน การวิจัยและพัฒนา อาจเร่ิมดวย

ระบบของการวิเคราะหสภาพปญหาใหชัดเจน แลวเขาสูระยะของการพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการ

ใหมๆ ซ่ึงระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีข้ันตอนคลายคลึงกับการวิจัยโดยท่ัวไป แตเปนการ

พัฒนาตนแบบนวัตกรรมใหไดมาตรฐานกอนท่ีจะทําการทดลองใชในสภาพจริง เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของนวัตกรรม  

โดยท่ัวไปการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1  พัฒนาตนแบบ  

 ข้ันท่ี 2   ทดลองใชนวัตกรรม 

 ข้ันท่ี 3  สรุปผลการทดลองหรือเขียนรายงาน 

 ในการสรางตนแบบนวัตกรรม นักวิจัยและพัฒนาจะตองตรวจสอบและปรับปรุงตนแบบ

นวัตกรรมอยางตอเนื่องในลักษณะของ R&D ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม (review literature)  

2) สรางตนฉบับนวัตกรรม (D1 = development คร้ังท่ี 1)  

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (R1 =research คร้ังท่ี 1)  

4) ปรับปรุงตนฉบับ (D2)  

5) ทดลองใชในกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน (R2)  

6) ดําเนินการจนไดตนแบบนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
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  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตนของ สุพักตร พิบูลย และคณะ(2552) 

แสดงภาพประกอบ ไดดังนี้ 

 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม (review literature)  

   

 สรางตนฉบับนวัตกรรม (D1 = development คร้ังท่ี 1)  

   

 ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (R1 = research คร้ังท่ี 1)  

   

 ปรับปรุงตนฉบับ (D2)  

   

 ทดลองใชในกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน (R2)  

   

 ดําเนินการจนไดตนแบบนวตักรรมท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  

   

 

ภาพท่ี 2  ข้ันตอนการวิจยัและพัฒนาผลผลิต (product) ตามทัศนะของสุพักตร พิบูลย  และคณะ 

 

 รุจโรจนแกวอุไร(ม.ป.ป.) ไดใหทัศนะกระบวนการวจิัยและพัฒนา ประกอบดวย 

1) การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล 

2) การวางแผนการวิจัยและพัฒนา 

3) การพัฒนารูปแบบข้ันตอนของการผลิต 

4) ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑข้ันตน 

5) นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 1 

6) ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2 

7) นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2 

8) ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3 

9) นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3 

10) การเผยแพร 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
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การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล 

   ผลิตภัณฑทางการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยตองกําหนด (1) ลักษณะ

ท่ัวไป (2) รายละเอียดของการใชและ (3) วัตถุประสงคของการใชโดยมีเกณฑในการเลือกกําหนด

ผลิตภัณฑการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนา 4 ขอ คือ 

(1) ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

(2) ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑท่ีกําหนด

หรือไม 

(3) บุคลากรท่ีมีอยูมีทักษะความรูและประสบการณท่ีจําเปนตอการวิจัยและ

พัฒนานั้นหรือไม 

(4) ผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาข้ึนในเวลาอันสมควรไดหรือไม 

การวางแผนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 

(1) กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 

(2) ประมาณการคาใชจาย 

(3) การกําหนดกําลังคน 

(4) การกําหนดระยะเวลาท่ีตองใชเพื่อศึกษาความเปนไปได 

(5) พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑข้ันตอนในการวางแผนการวิจัยและพัฒนา

เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยจะสามารถคาดคะเนไดวา การวิจัยคร้ังนี้จะมีแนวทางเปนไปไดหรือประสบ

ความสําเร็จตามเวลาท่ีวางแผนไวหรือไม 

การพัฒนารูปแบบข้ันตอนของการผลิต 

ข้ันนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาท่ีวางไว เชน ถาเปน

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน ก็ตองออกแบบหลักสูตรเตรียมวัสดุหลักสูตร

คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเคร่ืองมือในการประเมินผล โดยใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายขอบผลิตภัณฑทางการศึกษาท่ีตั้งไว 

ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑข้ันตน 

ในข้ันนี้จะเปนการนําผลิตภัณฑท่ีออกแบบและจัดเตรียมไวในข้ันท่ี 3 ไปทดลอง

ใช เพื่อทดสอบคุณภาพข้ันตนของผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน 1 –3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง

ขนาดเล็ก 6 – 12 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถามการสังเกตและการสัมภาษณ แลวรวบรวม

ขอมูลมาวิเคราะห 

นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 1 

ในข้ันตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองท่ีไดจากข้ันท่ี 4 มาปรับปรุงผลิตภัณฑ

คร้ังท่ี 1 

ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2 
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ในข้ันนี้ จะนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค โดยใชโรงเรียนประมาณ 5 – 15 โรงเรียนใชกลุมตัวอยาง 30 – 100 คน

ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับทดสอบหลังเรียน (post-test) นํา

ผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ อาจมีกลุมควบคุมการทดลอง ถาจําเปน 

นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2 

ในข้ันตอนนี้ จะนําขอมูลและผลการทดลองท่ีไดจากการประเมิน มาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2 

ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3 

ในข้ันนี้ จะนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค  โดยใชโรงเรียนประมาณ 10 – 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40 – 200 

คนประเมิน โดยการใชแบบสอบถามการสังเกตและการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

นําขอมูลและผลการทดลอง มาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3 

ในข้ันตอนนี ้จะนําขอมูลและผลการทดลองท่ีไดมาปรับปรุง เพื่อเผยแพรตอไป 

การเผยแพร 

เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ในท่ีประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพ สงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการ และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา

เพื่อจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอกับบริษัท เพื่อผลิต

จําหนายตอไป 

  ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตนของรุจโรจน  แกวอุไร (ม.ป.ป.) แสดง

ภาพประกอบ ไดดังนี้ 
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 การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล  

   

 การวางแผนการวิจัยและพัฒนา  

   

 การพัฒนารูปแบบข้ันตอนของการผลิต  

   

 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑข้ันตน  

   

 นําขอมูลและผลการทดลอง มาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 1  

   

 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2  

   

 นําขอมูลและผลการทดลอง มาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 2  

   

 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3  

   

 นําขอมูลและผลการทดลอง มาปรับปรุงผลิตภัณฑ คร้ังท่ี 3  

   

 การเผยแพร  

   

ภาพท่ี 3  ข้ันตอนการวิจยัและพัฒนา ผลผลิต (product)  ตามทัศนะของรุจโรจน แกวอุไร 

 

นอกจากนี้สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2540 อางถึงใน แสงรุนีย  มีพร, 2552) 

กลาวถึง การการวิจัยและพัฒนาวา เปนการพัฒนารูปแบบหนึ่งท่ีใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือหรือเปน

วิถีทางกลยุทธในการดําเนินงาน ท้ังนี้เพราะเช่ือวาการพัฒนาจะเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม  

ถาใชขอมูลท่ีมีคุณภาพเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ  รวมท้ังเช่ือวาการพัฒนาจะเปนไปอยางมี

ชีวิตชีวา (active) หากนักพัฒนาใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน เพราะจะทําใหนักพัฒนาเห็น

ภาพของงานโดยตลอดอยางชัดเจน และนักพัฒนาจะแนใจในทิศทางและลักษณะการพัฒนาท่ี

ดําเนินการไปในแตละข้ัน วาจะตรงเปาหมายและจะมีปติสุขในการทํางาน ซ่ึงเปาหมายคือการ

พัฒนา (การเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน ในทิศทางหรือในลักษณะท่ีตองการ) มีลําดับข้ันของการการวิจัย

และพัฒนา ดังภาพประกอบ ตอไปนี้ 
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I ขั้นตอนการพัฒนา 
II การใชวิจัยเปนเคร่ืองมือ 

(ตัวอยางโปรแกรมการวิจัย) 

D1 กําหนดเปาหมายการพัฒนา  

R1          ก                ข                         (วิจยัเอกสาร) 

 

                      ค 

 

    R2          ก              ข                         

 

                      ค                                       (สํารวจ) 

 

D2 ประเมินสภาวะเร่ิมตน  

    R3          ก              ข                        (ประเมิน baseline) 

 

                      ค 

 

D3 วางกระบวนการดําเนินการและ

ปรับปรุงและพัฒนาไปเร่ือย ๆ 

 

    R4          ก              ข                   (วิจยัเอกสารสํารวจ) 

 

                      ค 

 

R5                             ก                        (ทดลอง 1) 

                                  ข 

                                  ค 

 

ภาพท่ี 4  ลําดับข้ันของการวจิัยและพัฒนา ตามทัศนะของสุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม 
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I ขั้นตอนการพัฒนา 
II การใชวิจัยเปนเคร่ืองมือ 

(ตัวอยางโปรแกรมการวิจัย) 

  

    R6                            ก                          (ทดลอง 2) 

                                     ข 

                                     ค 

D4 ถึงเปาหมาย 

 

    R7         ก                                           (ทดลอง 3) 

                Z**          ข 

                                ค 

 

 

   R8       ก             ข           ค        (ประเมินสภาวะส้ินสุด) 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ลําดับข้ันของการวจิัยและพัฒนา ตามทัศนะของสุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม (ตอ) 

 

สําหรับบทบาทของการวิจัยนั้น เปนการใหความจริงสารสนเทศและความรูท่ี

เช่ือถือได เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจท่ีดีกวา รวมท้ังเปนการชวยกระบวนการติดตามกํากับ

โครงการพัฒนานัก “วิจัยและพัฒนา” คือ นักพัฒนาท่ีเปนนักวิชาการ เชน ผูบริหารท่ีเห็น

ความสําคัญอยางจริงใจ (มีศรัทธา) ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของการใหขอมูลท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงการ

ทํางานวิจัยและพัฒนา อาจตองเปนกลุมคน คณะกรรมการท่ีเปนกัลยาณมิตรกัน มีลักษณะการวิจัย

เปนการวิจัยปฏิบัติการ (action research) หรือ (operation research) ส่ิงท่ีนาคิดในเร่ืองนี้  มีดังนี้ 

1) ดวยลักษณะของการผสมผสานของการพัฒนาและการวิจัย จึงทําใหเกิด

ประโยชนในการพัฒนาระดับตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เปนตนวา พัฒนาผลผลิตของงานพัฒนา

ระบบการทํางานพัฒนา ผูปฏิบัติงานในดานการเห็นภาพของงานชัดเจน(unity) การควบคุมการ

ทํางานของตนเองและการคิดวิเคราะห(self - monitoring / criilcal - reflection) ภูมิใจในงานและ
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ภูมิใจในตัวเอง ในฐานะเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาขององคการ  รวมท้ังพัฒนาสังคมของการทํางาน

และพัฒนาวิชาชีพ 

2) การวิจัยและพัฒนาเปนแนวคิดท่ีดีในการทํางานตาง ๆ แมจะเปนงานท่ีเปน 

basic research  เพราะวาจะเพิ่มคุณคาในดานประโยชนของการวิจัย 

3) ควรขยายความคิดจาก R&D ไปยังR&D&D (research and development and 

dissemination) 

อุทัย  บุญประเสริฐ (ม.ป.ป.)ไดใหทัศนะวา การวิจัยและพัฒนาพัฒนามาจากการ

วิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีข้ันตอนดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหสภาพปจจุบัน (situation analysis) และกําหนดเปาหมายหรือ

ลักษณะผลิตภัณฑท่ีตองการ (product design) 

2) การออกแบบตนแบบ (prototype design) หรือระบบในข้ันตน (system 

design) 

3) การทดสอบตนแบบ ในข้ันทดลองใช (trial test) หรือในการทดลองแบบนํารอง 

(pilot test) 

4) การปรับปรุงตนแบบหรือพัฒนาระบบ จากผลการทดลอง (product หรือ 

system Improvement) 

5) การทดสอบภาคสนามหรือทดสอบระบบ(field test หรือ system run test)  

เปนการทดสอบกับสภาพจริงในวงกวาง 

6) ปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน (improvement) 

7) ดําเนินการผลิตหรือเผยแพร หรือนําออกสูตลาด 

 ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตนของ อุทัย  บุญประเสริฐ (ม.ป.ป.)แสดง

ภาพประกอบ ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5  ลําดับข้ันของการวจิัยและพัฒนา ตามทัศนะของอุทัย  บุญประเสริฐ 

 

 จากกระบวนการวิจยัและพัฒนาตามทัศนะของนักวิชาการดังกลาวขางตน  สรุปได

วา  กระบวนการท่ีสําคัญของการวิจัยและพัฒนา  ประกอบดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

กับนวัตกรรม  สรางตนฉบับนวัตกรรม  ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงตนฉบับหลาย ๆ คร้ัง  

การทดลองใชในกลุมตัวอยางในข้ันตอนสุดทาย และการสรุปและเผยแพร ในการทดลอง

ดําเนินการในรูปกิจกรรมของโครงการ  เพื่อเตรีมความพรอมผูเกี่ยวของ และโครงการทดลองใช

นวัตกรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคน  ใหคนมีความรู และทักษะเพียงพอ ท่ีจะนํานวัตกรรมไปพัฒนา

งาน และหนวยงาน  แลวประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในคน ในงาน และหนวยงาน  

โดยผูวิจัยสามารถปรับปรุงกระบวนการใหมีความสอดคลอง และเหมาะสมกับนวัตกรรมท่ีจะผลิต 

  ในการวิจัยคร้ัง ผูวิจัยประยุกตใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา/วิเคราะห

และสรางตนแบบ 

ประเมินตนแบบและ

วิจัยทดสอบในข้ันตน 

พัฒนา 
ตนแบบ 

ดําเนินการ-เผยแพร- 

นําออกสูตลาด 

แกไข 
ปรับปรุง 

ทดลองการใชงาน

กับสภาพจริง 
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ภาพท่ี 6 แนวคิดเกีย่วกบัการวิจยัและพัฒนา ท่ีนํามาใชในการวิจยัและพัฒนาระบบการบริหาร 

 งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยและการปรับปรุงแกไข  

การจดัทําระบบ คูมือ และโครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพระบบ คูมือ และโครงการและการปรับปรุงแกไข 

ก) การตรวจสอบภาคสนามเบือ้งตนและการปรับปรุงแกไข 

ข) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข 

ค) การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแกไข 

การสรางเครื่องมือเพ่ือการทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

 1).การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม  (ก) โครงการสรางพลังความรู

ในระบบการบรหิารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน           

(ข) โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพ่ือความสําเร็จ  

2) สรุปผลการทดลองและปรังปรุงแกไขระบบ คูมือ และโครงการ 

การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

ขั้นตอนที่ 6 

 

ระยะที่ 1 การสรางเคารางของระบบ คูมือ  และโครงการ (R1D1) 

ระยะที่ 2  การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือ และโครงการ  (R2D2…R4D4)  

ระยะที่ 3 การทดลองระบบ คูมอื และโครงการในภาคสนาม (big RD) 
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2.   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับระบบและการพัฒนาระบบ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบและการพัฒนาระบบ 

  ความพยายามของนักวชิาการในการแสวงหาทฤษฎีท่ีจะเปนคําตอบ เพื่อนํามาอธิบาย

ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งในสังคมไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง   เดิมทีเดียวการหาคําตอบเหลานั้น   

มักอาศัยความรูจากศาสตรหรือวิทยาการในสาขาใดสาขาหนึ่งเปนการเฉพาะ ทําใหขอคนพบท่ีไดมี

ลักษณะแยกสวนแตละศาสตร  ตางก็มีคําอธิบายในสวนของตน  ทําใหบางคร้ังไมสามารถเขาใจ

ภาพรวมของการเกิดปรากฏการณเหลานั้นได  ความคิดในการทําความเขาใจปรากฏการณท่ีมีลักษณะ

กวางและครอบคลุมส่ิงตางๆ  ไดเร่ิมตนข้ึนอยางจริงจัง  เม่ือนักชีววิทยาชื่อLudwig  Von  Bertalanffy 

เปนบุคคลแรกท่ีนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ  (system  theory)  ข้ึนในป ค.ศ.  1950  ดวยการ

ใชศาสตรในดานชีววิทยาในการอธิบายโดยเสนอแนวความคิดวาส่ิงมีชีวิตใดๆ ก็ตามเกิดข้ึนจากการ

รวมตัวของระบบตางๆ ซ่ึงมีโครงสรางและการทําหนาท่ีประสานสัมพันธกัน  (Bertalanffy,1950)  

แนวคิดดังกลาว ไดกลายเปนรากฐานทางความคิดท่ีสําคัญท่ีนักวิชาการในยุคตอมา ไดมีการนําไป

พัฒนาและประยุกตใชอยางกวางขวางภายใตกรอบความคิดเดียวกันคือทฤษฎีระบบท่ัวไป (general  

system theory) โดย Owens (1998) ไดกลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับระบบนี้ ไดกลายเปนพื้นฐานท่ีใช

เปนวิธีการในการพิจารณาและวิเคราะหสถานการณท่ียุงยากซับซอน สอดคลองกับท่ี  Shrode  and  

Voich (1974)  ไดกลาวไวเชนเดียวกันวา ทฤษฎีระบบนับวาเปนสหวิทยาการอยางหนึ่ง ท่ีจะนําไปสู

การวิเคราะหหรือพิจารณาส่ิงตางๆไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้  Lunenburg  &  Ornstein  

(1996)  ยังไดกลาวถึงความสําคัญของระบบอีกดวยวา เปนแนวคิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญและมี

ประโยชนอยางมากในการทําความเขาใจองคการตางๆและ อุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ยังไดกลาว

เพิ่มเติมในเร่ืองเดียวกันวา เม่ือมีการประยุกตใชหลักของระบบเขากับการทํางานแลว  จะทําใหเกิด

ความเขาใจในเร่ืองขององคการและการบริหารไดอยางกระจางชัดมากยิ่งข้ึน  นอกจากนั้น  ยัง

สามารถช้ีใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของระบบ หรือองคการ หรือหนวยงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย   สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบในทางการศึกษา ผลการวิจัยของชัยอนันต  

สมุทวณิช (2543) เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 12 ป  พบวา  ตัวแบบของระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสําหรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป ควรยึดหลักความมีเอกภาพการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของ

ประชาชน และควรเช่ือมโยงกับการเมือง ซ่ึงก็ คือ นโยบายตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณคร้ังนี้  ท่ีดําเนินภายใตหลักการของโรงเรียนนิติบุคคล  เนนการกระจายอํานาจ 

และการมีสวนในการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะการรวมตรวจสอบธรรมาภิบาล  สวนประเด็น

นโยบายของรัฐเปนส่ิงท่ีควรคํานึงในการพัฒนาระบบ  
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2.2 ความหมายของระบบ 

  มีนักวิชาการจํานวนมากใหความหมายคําวา “ระบบ”  ไวในลักษณะท่ีใกลเคียงกัน 

ดังนี้ 

  Semprevivo (1976) กลาววา ระบบ หมายถึง  องคประกอบตางๆ  ซ่ึงทําหนาท่ี

เกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง 

  Kast & Rosenzweig (1985)  กลาววา ระบบ หมายถึง การรวมตัวกันของ

องคประกอบตางๆ  ท่ีมีลักษณะเปนระบบยอย ระบบยอยดังกลาวนี้มีการประสานสัมพันธกันใน

การทําหนาท่ี และมีผลกระทบตอกัน 

  Senn  (1990  อางถึงในบูรพา   ทิศพลอยสุวรรณ, 2539) กลาวถึงความหมายของ

ระบบวา  ระบบ คือ ชุดขององคประกอบท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันในการดําเนินการ  เพื่อวัตถุประสงค

อยางใดอยางหนึ่ง  ท้ังนี้ ระบบอาจมีลักษณะเปนนามธรรม  เชน  ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคมหรือ

อาจมีลักษณะท่ีเปนรูปธรรม  เชน  ระบบคอมพิวเตอรระบบไฟฟา เปนตน 

  Banathy (1992  cited in   Lunenburg  &  Ornstein,1996) ไดใหความหมาย  ระบบ

หมายถึง  กลุมขององคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  ซ่ึงตางก็ทําหนาท่ี เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

อยางรวมกัน 

  Nolanand  et al.  (2008)  ใหความหมายวา  ระบบ  หมายถึง  เซตของทรัพยากรเพื่อ

ใชในการจัดหาการบริการ โดยการบริการสามารถประกอบดวยระบบยอยเพื่อเติมเต็มระบบอ่ืนๆ 

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดระบบสามารถประกอบดวยฮารดแวร ซอรฟแวร ผูปฏิบัติ และขอมูลใน

รูปผลิตภัณฑระบบอาจจะประกอบอยูในโทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร ระบบขนาดอาจมีขนาด

ใหญ เชน ระบบการดูแลทางสุขภาพ 

  จากความหมายของระบบท่ีไดกลาวมา  สามารถสรุปความหมายของระบบ มี  5 

ประการ คือ มีองคประกอบยอย  มีความสัมพันธระหวางองคประกอบ องคประกอบยอยตางทําหนาท่ี 

เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน  มีสภาพแวดลอมครอบคลุม และมีลักษณะเปนรูปธรรม 

หรือนามธรรมกไ็ด 

  ดังนั้น ระบบ  หมายถึง การรวมตัวกันขององคประกอบตางๆท่ีมีปฏิสัมพันธตอ

กันในการดําเนนิการ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ประกอบดวยระบบยอย และระบบใหญ 

  ในการวิจัยคร้ังนี้  ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของ    

ผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

หมายถึง ชุดขององคประกอบ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธของแนวทาง เพื่อใหผูมีสวนไดเสียใชในการ



 
 

36 

ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.3 องคประกอบของระบบ 

  ดังท่ีไดกลาวถึงในขางตนวา  ระบบเกี่ยวของกับการรวมตัวกันขององคประกอบ

ตางๆ  ในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ  ดังนั้น จึงมีนักวิชาการจํานวนมากได

ทําการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของระบบ และนํามาอธิบายไวในหลายแนวทาง 

  แนวคิดของ Bittel (1978)  กลาววา  องคประกอบของระบบ สามารถพิจารณาได

จากกรอบโครงสรางพื้นฐานของระบบ (the basic systems framework) ซ่ึงประกอบดวย

องคประกอบท่ีเปนโครงสรางหลัก  5  สวน   ตอไปนี้คือ 

1) ปจจัยนําเขา  (input) 

2) กระบวนการหรือระบบยอย  (process/subsystem) 

3) ปจจัยสงออก  (output) 

4) ขอมูลปอนกลับ  (feedback) 

5) ส่ิงแวดลอมของระบบ  (environment) 

  ดังภาพประกอบ ตอไปนี ้
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ส่ิงแวดลอมของระบบ 

        เศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมการเมือง 

 

 

     ปจจัยนําเขา กระบวนการ / ระบบยอย ปจจัยสงออก 

 

  ทรัพยากรตางๆ 

    - งบประมาณ 

    - บุคลากร 

    - เคร่ืองมือ / วัสด ุ

   - สารสนเทศ 

 

 

  ระบบ            ระบบ          ระบบ 

   ยอย  1         ยอย  2           ยอย 3 

 

 

           ขอมูลปอนกลับภายใน 

 

 

     ผลผลิตหรือการบริการ 

   - ความพึงพอใจ 

   - การบรรลุผล 

   - การเติบโตและ 

        การพัฒนา 

   - ความม่ันคงและ 

        ความอยูรอด 

        ขอมูลปอนกลับภายนอก 

 

ภาพท่ี  7  กรอบโครงสรางพื้นฐานของระบบ ตามทัศนะของ Bittel 

 

  ทัศนะของ  Schoderbek (1990)  เกี่ยวกับองคประกอบของระบบก็ได มีการกลาว

ไวเชนกันวา  องคประกอบของระบบท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1) ปจจัยนําเขา  (input) 

2) กระบวนการ  (process) 

3) ปจจัยสงออก  (output) 

4) ขอมูลปอนกลับ  (feedback) 

5) สภาพแวดลอม  (environment) 

  ดังภาพประกอบ ตอไปนี้   
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ปจจัยนําเขา        กระบวนการ        ปจจัยสงออก 

   (input)         (process)            (output) 

 

 

 

  ขอมูลปอนกลับ 

  (feedback) 

ส  ภ  า  พ  เ  เ  ว  ด  ล  อ  ม  ( e  n  v  i  r  o  n  m  e  n  t ) 

 

ภาพท่ี 8   องคประกอบของระบบ ตามทัศนะของ  Schoderbek,  Schoderbek &  Kefalas 

 

  สําหรับทัศนะของ  Lunenburg & Ornstein  (1996)  กลาวถึงองคประกอบของ

ระบบไววา  ระบบโดยท่ัวไปมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 องคประกอบ คือ 

1) ปจจัยนําเขา (inputs) 

2) กระบวนการแปรสภาพ (transformation  process) 

3) ปจจัยสงออก (outputs) 

4) ขอมูลปอนกลับ (feedback) 

5) สภาพแวดลอมของระบบ (environment) 

   ดังภาพประกอบ ตอไปนี้   
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ส  ภ  า  พ  แ  ว  ด  ล  อ  ม            ( e  n  v  i  r  o  n  m  e  n  t ) 

 

องคการ  (organization) 

 

ขอมูลปอนกลับ 

(feedback) 

 

กระบวนการแปรสภาพ 

(transformation  process) 

ปจจัยสงออก 

(output) 

 

 

 

 

ปจจัยนําเขา  (inputs) 

 

 

ภาพท่ี 9  องคประกอบของระบบ ตามทัศนะของ  Lunenburg  &Ornstein 

 

  จากองคประกอบของระบบท่ีกลาวมาสรุปไดวา องคประกอบของระบบท่ีเหมือนกัน 

คือ ปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ (process) ปจจัยสงออก (output) ขอมูลปอนกลับ(feedback) และ

สภาพแวดลอม (environment) ดังนั้น องคประกอบของระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู มีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) ปจจัยสงออก (output)   

ขอมูลปอนกลับ (feedback) และสภาพแวดลอม (environment)  ดังกลาว 

 2.4 การพัฒนาระบบ 

  การพัฒนาระบบเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ ในการทําใหระบบท่ีมีอยู หรือการสราง

ระบบใหมข้ึนมาใช ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน และมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด ในการพัฒนาระบบนั้น จะตองมีการประยุกตใชเทคนิคเชิงระบบ (system  approach)  เขามาใน

การดําเนินการ ซ่ึงในเร่ืองนี้อุทัย  บุญประเสริฐ (2529) ไดกลาววา จุดเนนท่ีสําคัญของวิธีการเชิง

ระบบ จะอยูท่ีการคนหาปญหา และอยูท่ีการกําหนดวิธีแกไขปญหา และพัฒนางาน หรือระบบงาน

ในปจจุบัน และเม่ือนํามาประยุกตใชกับงานจุดเร่ิมตนของการประยุกตใชเทคนิคเชิงระบบจึงมักจะ

เนนสภาพงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงก็คือสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้น และจุดจบท่ีตองการ ก็คือ

สภาพท่ีตองการจะใหเปน เม่ือมีการแกปญหาเหลานั้นแลว   
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  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความตองการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดย

การตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังนี้ เพื่อใหระบบดังกลาว เปนเคร่ืองมือในการบริหาร

งบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยผูมีสวนไดเสียท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง

ตามหลักการ และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ 

  2.4.1   ความหมายของการพัฒนาระบบ 

   มีนักวิชาการ ไดใหความหมายของการพัฒนาระบบ ดังนี้ Biggs,  Birks &  

Atkins (1980)ไดกลาววา การพัฒนาระบบเปนกระบวนการในการสรางแนวทาง หรือขอกําหนดอยาง

ละเอียดของระบบใหม ใหมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ และ Hoffer,  George & Valacich 

(1996) ใหความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศวา หมายถึง กระบวนการท่ีเปนข้ันตอน

สําคัญ  ประกอบดวย  การวิเคราะห การออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการรักษาไว  เพื่อใหระบบมี

ความสมบูรณ เหมาะสมกับการใชงาน  นอกจากนี้Center  for  Medicare & Medicaid Service (2008) 

ยังไดกลาวถึง  มุมมองในการพัฒนาระบบ หมายถึง กรอบท่ีจะใชในการสราง วางแผน และควบคุม 

กระบวนการในการพัฒนาระบบ  กรอบจะประกอบดวย ความหลากหลาย เพื่อดําเนินการตลอดท้ังป 

วิธีการพัฒนาระบบหนึ่งๆ อาจไมจําเปน ตองเปนตองมีความเหมาะสม ในการใชงานกับทุกโครงการ 

โดยอาจดีท่ีสุด และมีความเฉพาะกับบางโครงการ   

   จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปไดวา  การพัฒนาระบบเปนกระบวนการ

ในการปรับปรุง  หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดขององคประกอบในระบบท่ีมีอยูเดิม ใหมีความ

เหมาะสมตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานมากข้ึน หรืออาจเปนการพัฒนาข้ึนมาใหม 

   สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานคร้ังนี้   เปนการปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณเดิม ใหมีความเหมาะสมตอ

การนําไปใชในการบริหารงบประมาณ  ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบธรร

มาภิบาลไดโดยผูมีสวนไดเสีย  เนื่องจาก ระบบบริหารงบประมาณเดมิ  ยังไมมีกระบวนการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลดําเนินการคูขนานไปดวยกัน 

  2.4.2   ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 

   ในการศึกษากระบวนการของการพัฒนาระบบ  (system  development 

life cycle)ไดรับอิทธิพลหรือความคิดรากฐานมาจากการพัฒนาระบบทางดานสารสนเทศ  (information  

systems)  เปนหลัก  ดังนั้น ข้ันตอนของการพัฒนาระบบท่ีจะไดกลาวถึงในท่ีนี้ จึงเปนการประยุกต มา
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จากการพัฒนาระบบทางดานสารสนเทศเปนสวนใหญ  ซ่ึงสามารถประยุกตใชไดกับระบบท่ัวไป  

นอกจากนั้น จากการศึกษาเอกสารและตําราทางวิชาการหลายเลม พบวา มีการใชคําวา  “การวิเคราะห

ระบบ”  และ  “การพัฒนาระบบ”  ในความหมายท่ีใกลเคียงกัน หรือบางคร้ัง ก็ใชในความหมาย

อยางเดียวกัน  อยางไรก็ตาม  เร่ืองนี้ มีการกลาวถึงเพื่อการแยกแยะไวอยางชัดเจนวา  มีความ

แตกตางกันระหวางการวิเคราะหระบบกับการพัฒนาระบบ  กลาวคือ  การวิเคราะหระบบถือเปน

ข้ันตอนแรกของการพัฒนาระบบท่ีสําคัญ  เนื่องจากในการพัฒนาระบบใด ๆ จะตองเร่ิมจากการ

พิจารณา เพื่อทําความเขาใจในระบบเดิมเสียกอน  ดังนั้น การวิเคราะหระบบ จึงเปนสวนหนึ่งของ

การพัฒนาระบบ  (Semprevivo, 1976;  Edwards, 1985) 

   ตอไปนี้ เปนการนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการทานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับ

ข้ันตอนของการพัฒนาระบบ 

   Banghart (1969)  กลาวถึงวงจรของวิธีการเชิงระบบ หรือวงจรในการ

พัฒนาระบบวา  ประกอบดวย ข้ันตอนตางๆ 5  ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันการวิเคราะหระบบ  (systems  analysis)  เปนการศึกษาเพื่อให

เขาใจถึงสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันของระบบ วาสามารถทําหนาท่ีไดดีหรือไมอยางไร  หากพบวามี

ความบกพรอง ก็จะนําไปสูข้ันตอนท่ี 2  ของวงจร 

2. ข้ันการออกแบบระบบ  (systems  design) เปนการปรับปรุงขอดอย

หรือจุดบกพรองท่ีปรากฏในระบบเดิมท่ีมีอยู  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม ตอการนําระบบนั้นไปใช

งานในโอกาสตอไป 

3. ข้ันการประเมินระบบ (systems evaluation) หลังจากท่ีไดมีการ

ออกแบบระบบเพื่อนําไปใชงานแลว  จะตองมีการประเมินวา  ระบบดังกลาว มีความเหมาะสม และ

มีความเปนไปได ท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน ตามสถานการณจริงไดมากนอยเพียงใด  ซ่ึงในข้ัน

การประเมินนี้ จะตองมีการดําเนินการหลายคร้ัง จากกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือผูทรงคุณวุฒิท่ี

สามารถใหความเห็นไดอยางถูกตอง กอนท่ีจะไดมีการนําระบบไปใชตอไป 

4. ข้ันการนําระบบใหมไปใช (systems  implementation)  เปนการนํา

ระบบท่ีผานการประเมินแลว ลงสูการปฏิบัติจริงตามความมุงหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนของระบบ 

5. ข้ันการรักษาระบบ (systems  maintenance) หลังจากมีการนําระบบ

ใหมไปใชแลวจะตองจัดใหมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการรับทราบวาระบบใหมนั้น

สามารถทําหนาท่ีไดอยางดีท่ีสุดแลว ท้ังนี้ เพื่อเปนการรักษาระบบดังกลาวใหสามารถดําเนินการ

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม หากพบขอบกพรองอ่ืนใดใหมๆ ข้ึน ก็อาจจะตองกลับ

เขาสูวงจรของการพัฒนาระบบตามข้ันตอนตาง ๆ ไดอีกเชนเดียวกัน 
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   Biggs (1980)  ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนของการพัฒนาระบบ 

ซ่ึงประกอบดวย  4  ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันการวางแผนระบบ  (systems  planning)  เปนข้ันตอนแรกของการ

พัฒนาระบบ โดยการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงความคิดอยางเปนทางการ วามีการรองขอเพื่อใหมี

ระบบใหม ประกอบดวย ข้ันตอนยอย  2  ข้ันตอน คือ 

1.1   การสํารวจเบ้ืองตน 

1.2   การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 

2. ข้ันการศึกษาความตองการของระบบ  (systems  requirements)  เปนการ

จัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงมีความสําคัญตอการสรางแนวทางท่ีตองการพัฒนา ประกอบดวย 

ข้ันตอนยอย คือ 

2.1 การวิเคราะหระบบและการปฏิบัติการ 

2.2 การสํารวจความตองการของผูใชระบบ 

2.3 การใชวิธีการสนับสนุนในดานเทคนิค 

2.4 การออกแบบและทบทวนเกี่ยวกับแนวความคิดท่ีตองการให

เปนทางเลือกตางๆ 

2.5 การประเมินทางเลือกและจัดทําแผนพัฒนา 

3. ข้ันการพัฒนาระบบ  (systems  development)  เปนข้ันตอนท่ีเร่ิมตน

ดวยการยอมรับแนวความคิด ซ่ึงไดมีการออกแบบและประเมินในข้ันตอนท่ีผานมา และจะจบลง

ดวยการพัฒนาใหเปนระบบท่ีมีความสมบูรณ ซ่ึงสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ประกอบดวยข้ันตอน

ยอย  ดังนี้ 

3.1 การกําหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบ 

3.2 การพัฒนาเทคนิคท่ีใชในการสนับสนุนระบบ 

3.3 การประยุกตลักษณะเฉพาะใหเขากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

3.4 การทดสอบโปรแกรม 

3.5 การพัฒนาคูมือการดําเนินการและการควบคุมระบบ 

3.6 การฝกฝนผูใชระบบ 

3.7    การปฏิบัติตามแผน 

3.8    การทดลองเปล่ียนแปลงแผน 

3.9    การทดสอบท้ังระบบ 
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4. ข้ันการนําระบบไปปฏิบัติ  (systems  implementation)  เปนข้ันตอน

สําคัญหลังจากท่ีมีการทดสอบระบบแลว  ก็จะนําไปสูการปฏิบัติจริง  ในข้ันนี้จะตองมีการปรับปรุง

เพื่อใหระบบมีความเหมาะสมกับการใชงานอีกคร้ังหนึ่ง  และจะตองมีการทบทวนผลการปฏิบัติ

หลังจากท่ีไดมีการนําเอาระบบไปสูการดําเนินการจริง  ท้ังนี้ เพื่อใหระบบท่ีมีการพัฒนาข้ึน มีความ

สมบูรณมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  อีกท้ังยังเปนการรักษาระบบใหคงอยูตอไปอีกดวย 

Edwards (1985) ไดกลาวถึงข้ันตอนซ่ึงเปนวงจรในการพฒันาระบบ ไวดังนี้   

1. ข้ันการวิเคราะหระบบ  (systems  analysis)  เปนข้ันตอนท่ีเกิดข้ึน

หลังจากมีการรองขอหรือมีความตองการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงใหระบบมีความเหมาะสมกวาท่ี

เปนอยู  ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหระบบใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนแลว  จะตองมีการศึกษาถึงความ

เปนไปได กอนท่ีจะมีการออกแบบระบบใหม 

2. ข้ันการออกแบบระบบ  (systems  design)  เปนข้ันตอนของการ

ออกแบบคุณสมบัติของโปรแกรม  หรือคุณสมบัติของระบบท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหเหมาะสมกับการใช

งาน กอนท่ีจะไดมีการสรางเปนตนแบบของระบบ 

3. ข้ันการพัฒนาระบบ  (systems  development)  เปนข้ันตอนสุดทาย

ของวงจรชีวิตตามระบบ  ซ่ึงในข้ันนี้ จะตองมีการพัฒนาระบบใหเปนตนแบบท่ีมีความสมบูรณ  มี

การประเมินผลและตรวจสอบขอมูลยอนกลับ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได   

กอนท่ีจะนําระบบดังกลาวไปสูผูใช 

Kendall & Kendall  (1999)  ไดเสนอข้ันตอนของการพัฒนาระบบวา  

ประกอบดวย 2 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหระบบ  (systems  analysis)  เปนข้ันตอนของการวิเคราะห

องคประกอบของ ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิตของระบบนั้นๆ  เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

2. การออกแบบระบบ  (systems  design)  เปนข้ันตอนในการออกแบบ

ระบบ ท้ังในสวนของปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต  เพื่อใหมีคุณภาพ และมีความเหมาะสม

มากท่ีสุดตอองคการและสภาพแวดลอมของระบบนั้น 

   สําหรับวิทยา  คูวิรัตน (2539)  ซ่ึงไดใชการพัฒนาระบบมาเปนข้ันตอนใน

การวิจัย เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก  ไดสรุปใหเห็นข้ันตอนสําคัญในการพัฒนา

ระบบวามีอยู  5  ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหระบบ  (system  analysis)  เปนข้ันการศึกษาวิเคราะห

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับระบบท่ีตองการ  พรอมกับทําการวิเคราะหสภาพท่ี

เปนอยูในปจจุบันของระบบ 
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2. การสังเคราะหระบบ (system  synthesis)  เปนการเปรียบเทียบระบบ

ตามทัศนะ หลักการ และทฤษฎีกับระบบท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เพื่อท่ีจะรวบรวมเอาสวนท่ีเหมือน

และสวนท่ีตางขององคประกอบยอยๆ มารวมกัน และจัดองคประกอบของระบบใหเห็นชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

3. การออกแบบระบบ(system design) เปนข้ันตอนในการรางรูปแบบ

ระบบใหเปนรูปเปนรางข้ึนมาตามทัศนะหลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

4. การตรวจและการปรับปรุงแกไข (system  verification)  เปนข้ันตอน

ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และโครงสรางของระบบ  รวมท้ัง การตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเปนไปได ในการนําระบบไปใชโดยผูทรงคุณวุฒิและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

5. การประเมินระบบ  (system  evaluation)  เปนข้ันตอนของการนําเอา

ระบบท่ีผานการตรวจสอบแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางในสถานการณจริง  เพื่อทําการประเมินผลวา

ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้น  มีขอบกพรอง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุง ประการใด 

   จากทัศนะเกี่ยวกับข้ันตอนในการพัฒนาระบบท่ีไดกลาวถึงขางตน 

สามารถสังเคราะหสรุปได ดังนี้ 

1. ข้ันวางแผนระบบ มีข้ันตอนยอย คือ 1) สํารวจเบ้ืองตน 2) ศึกษาความ

เปนไปได 

2. ข้ันศึกษาความตองการของระบบ มีข้ันตอนยอย คือ 1) วิเคราะห

ระบบ 2) สํารวจความตองการ 3) ทบทวนแนวความคิด 4) จัดทําแผนพัฒนาระบบ 

3. ข้ันวิเคราะหระบบ มีข้ันตอนยอย คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

หลักการของระบบท่ีตองการออกแบบ 2) ศึกษาสภาพปจจุบัน 3) ศึกษาความเปนไปไดและความ

ตองการของระบบ 

4. ข้ันสังเคราะหระบบมีข้ันตอนยอย คือ เปรียบเทียบระบบตามแนวคิด

กับตามสภาพท่ีเปนอยู 

5. ข้ันออกแบบระบบ มีข้ันตอนยอย คือ 1) ปรับปรุงขอดอยจากระบบ

เดิม  2) ออกแบบคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  และ 3) สรางตนแบบของระบบ 

6. ข้ันพัฒนาระบบมี ข้ันตอนยอย คือ 1) กําหนดลักษณะเฉพาะ2) 

ทดสอบเบ้ืองตน / ฝกฝนผูใช  3) ทดสอบท้ังระบบ 4) พัฒนาระบบใหเปนตนแบบ และ 5) การ

ประเมินผลระบบ 
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7. ข้ันตรวจสอบระบบ  มีข้ันตอนยอย คือ 1) ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได  และ 3) นําระบบไปใชในสถานการณจําลองหรือ

สถานการณจริง 

8. ข้ันการนําระบบไปใชจริง มีข้ันตอนยอย คือ นําระบบเขาสูการปฏิบัติ

จริง 

9. ข้ันประเมินระบบ มีข้ันตอนยอย คือ 1) ประเมินระบบและการใช

ระบบ 2) ทบทวนผลการปฏิบัติ และ 3) ปรับแตงใหระบบเหมาะสม 

10. ข้ันการรักษาระบบมีข้ันตอนยอย คือ 1) ติดตามผลการใชระบบ และ

2) นําระบบกลับเขาสูวงจรการพัฒนา หากพบขอบกพรอง  

   จากสรุปผลการสังเคราะหข้ันตอนตางๆตามทัศนะของนักวิชาการ หาก

นําไปเปรียบเทียบกับสรุปข้ันตอนวิจัยและพัฒนา(R&D) จะพบวา วามีข้ันตอนเหมือนกัน คือ  1) 

ข้ันตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม เหมือนกับ ข้ันวางแผนระบบข้ันศึกษา

ความตองการของระบบ และข้ันวิเคราะหระบบ 2) ข้ันสรางตนฉบับนวัตกรรม เหมือนกับข้ัน

ออกแบบระบบ  และข้ันพัฒนาระบบ 3) ข้ันตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงตนฉบับหลายๆ 

คร้ัง เหมือนกับข้ันพัฒนาระบบ  และ4) ข้ันการทดลองใชในกลุมตัวอยางในข้ันตอนสุดทาย 

เหมือนกับ ข้ันการนําระบบไปใชจริง  ข้ันประเมินระบบ ข้ันการรักษาระบบและ การสรุปและ

เผยแพร  โดยผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยและพัฒนา(R&D)  และข้ันตอนการพัฒนาระบบมาบูรณา

การ  เพื่อใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เนื่องจาก ผูวิจัยมีความประสงคใหกระบวนการวิจัยในคร้ังนี้เปน

กระบวนการ ท่ีผนวกท้ังกระบวนการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาระบบ 

  ใน การวิจั ย ค ร้ั งนี้   ผู วิ จั ย ไดนํ าแ น วคิด เ กี่ ยว กับระบบมาใ ช  คือ                   

1) องคประกอบของระบบ ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ(process) ปจจัยสงออก 

(output) ขอมูลปอนกลับ  (feedback)  และสภาพแวดลอมของระบบ (environment) 2) การผนวก

ข้ันตอนการพัฒนาระบบกับข้ันตอนวิจัยและพัฒนา และ 3) ผนวกกับโครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผล  เพื่อใชเปนข้ันตอนการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย  

ระยะท่ี 1  การสรางเคารางของระบบ คูมือและโครงการ (System , manual  

and projects    Design  : R1D1) มี 2  ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิด  เพื่อการ

วิจัยและการปรับปรุงแกไข  ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทําระบบ คูมือและโครงการ 

ระยะท่ี 2  การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือและโครงการ (system, 

manual  and projects  verification: R2D2 – R4D4) มี  1 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 3  การตรวจสอบ

คุณภาพระบบ คูมือ และโครงการ และการปรับปรุงแกไข 
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ระยะท่ี 3 การทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม (system  , 

manual  and projects  try-out  and  evaluation : big RD) มี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 4  การสราง

เคร่ืองมือ เพื่อการทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม  ข้ันตอนท่ี 5  การทดลองระบบ คูมือ

และโครงการในภาคสนาม  และข้ันตอนท่ี 6  การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

 

 

องคประกอบ 

ของระบบ 

 ปจจัยนําเขา (input)   กระบวนการ (process) ปจจัยสงออก (output) 

ขอมูลปอนกลับ (feedback)  และสภาพแวดลอมของระบบ (environment) 

   

การพัฒนา

ระบบ 

  -  การสรางเคารางของระบบ คูมือ และโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพือ่การวิจยัและการปรับปรุง

แกไข  

ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทําระบบ คูมือ และโครงการ 

- การตรวจและการปรับปรุงแกไขระบบ คูมือ และโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 3  การตรวจสอบคุณภาพระบบ คูมือ และโครงการ และการ

ปรับปรุงแกไข 

- การทดลองใชระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนามและประเมิน  

ข้ันตอนท่ี 5 การทดลองใชระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม   

ข้ันตอนท่ี 6  การเขียนรายงานการวจิัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

 

ภาพท่ี 10 แนวคิดเกีย่วกบัระบบ ท่ีนํามาใชในการวิจยัและพัฒนาระบบการบริหาร 

 งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

3.1   ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

งบประมาณเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนองคกร  ใหสามารถพัฒนาสู

ความสําเร็จไดโดยเร็ว งบประมาณเกี่ยวของกับจํานวนเงินท่ีกําหนดไวเปนรายรับและรายจาย ซ่ึงใน

ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “budget” หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา งบประมาณ หมายถึง  แผนงานทาง

การเงินของรัฐบาลท่ีแสดงเปนเอกสาร โดยการประมาณการดานรายรับและรายจาย ในรูปของ
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จํานวนเงินท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณหนึ่ง (เชิดชัยมีคํา,  2540) สําหรับความหมาย ไดมี

นักวิชาการและหนวยงาน ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ออนไลน  (2555)  ไดให

ความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง การประมาณการรายรับและรายจาย 

ประชุม  รอดประเสริฐ (2539) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง 

วิธีทางการเงินท่ีผูบริหาร ไดวางรูปแบบ หรือแนวการดําเนินงานของตน หรือหนวยงานของตน  

โดยแสดงถึงรายรับและรายจายของโครงการท่ีจะดําเนินการไว ท้ังเปนการควบคุมการดําเนินงาน

ทางการเงินของผูบริหาร หรือหนวยงานดวย 

เชิดชัย  มีคํา (2540) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึงการท่ีสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดรับงบประมาณรายจายประจําป ตามวงเงินท่ีพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อบังคับใชเปนกฎหมาย

แลว สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองดําเนินการใชจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ กฎหมาย

ระเบียบ และขอบังคับ เกี่ยวกับการเงินของแผนดิน 

Poston (2011) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการสําหรับ

การใชทรัพยากรท่ีมีใหบรรลุเปาหมายขององคกร และใหไดผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยผลผลิตอาจ

เปนผลลัพธ คุณคาการบริการ และประโยชนจากการดําเนินการ ซ่ึงจะประกอบดวย1) จําแนกปจจัย

จากแหลงทรัพยากรท้ังหมด 2) การประเมินสถานะภาพองคกรหรือการประเมินความตองการ

จําเปน  3) การวางแผนคาใชจายในอนาคตและการจัดสรรทรัพยากรในแนวทางท่ีจะผลิต

ความสําเร็จท่ียิ่งใหญท่ีสุดของวัตถุประสงคขององคกร 4) การส่ือสารแผนการจัดสรรใหมีความ

เหมาะสมกับบริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในบริบทของโรงเรียน 5) จัดใหมีการ

ดําเนินงานอยางราบร่ืน  สําหรับความสําเร็จท่ีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคขององคกร รวมถึง

การใชการควบคุมทางการเงินและการบริหารจัดการเส่ียง 6) การประเมินผลการจัดทําแผนและการ

จัดสรร 0ทําให 0เกิด 0ความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และคุณคา 0และการเปล่ียนแปลงตามความจําเปน

เพื่อใหการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามระยะเวลา 

City of Roseville (2012) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง การ

วางแผน การจัดระเบียบ กําหนดทิศทาง และประสานกิจกรรมของแตละหมวดกิจกรรมใน

หนวยงาน การจัดทํางบประมาณท้ังป และชวงกลางป  การส่ือสาร และการรายงานการฝกอบรม

และส้ินปการประสานงานการส่ือสาร และการอบรมใหความรู  และรายงานเม่ือส้ินป ประสานงาน

กิจกรรมของฝายตางๆ และการจัดหาทีมงาน เพื่อใหความชวยเหลือการบริการของฝายบริหาร 
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Wikipedia.org  (2012) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึง แผน

และรายการของคาใชจายและรายไดท้ังหมด เปนแผนการสําหรับการออมการยืมและการใชจาย 

Budgetmap.com (2012) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณไว 5 ประการ 

คือ 1) การประมาณการจําแนกรายการ 2 5ของรายไดท่ีคาดหวัง และคาใชจาย สําหรับชวงเวลาท่ี

กําหนดในอนาคต25 225) แผน25ของการดําเนินงานตามประมาณการ25 3)25 การจําแนกประเภทของเงินทุน

เวลา  25สําหรับ25ชวงเวลาท่ีกําหนด 4) การตั้งเงินสํารอง สําหรับจุดประสงคท่ีมีความตองการจําเปน  25

และ 525) การจํากัดสต็อก25หรือ25การจัดหา 

สรุปความหมายของการบริหารงบประมาณ  คือ  การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน

ท้ังรายรับและรายจาย ท้ังการประมาณการ  การวางแผน  การปฏิบัติ  การควบคุม และการประเมิน

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ในการวิจัยคร้ังนี้  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีผูบริหารบุคลากร

ในโรงเรียน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการอยางมีระบบ ในการวางแผน ปฏิบัติ 

ติดตาม และประเมิน เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.2  หลักการบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณรัฐบาลไดเลือกใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

(performance based budgeting: PBB) โดยวันท่ี 14 กันยายน 2542 ไดมีการลงนามในบันทึกความ

เขาใจระหวางสํานักงบประมาณและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดขอตกลงในการดําเนินงานตามโครงการนํารอง

โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ ดานการศึกษาเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน ซ่ึงมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณใหหนวยงานมีอิสระ คลองตัวในการ

ใชงบประมาณใหคุมคา เปนระบบงบประมาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยง ระหวางทรัพยากรท่ีไดใช

ไปกับผลผลิต หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักการของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสวนท่ี

เกี่ยวของกับเขตพื้นท่ีและหนวยงานปฏิบัติ (โรงเรียน) คือ จะมีการกําหนดภารกิจ ผลผลิต และ

ผลลัพธของการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน ถือเปนเงื่อนไขสัญญาในการไดรับและใชจายงบประมาณ

ท่ีกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรใหเปนเงินกอน (block grant) แกเขตพื้นท่ี เพื่อจัดสรรใหแกโรงเรียน

ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม และความจําเปนของ

แตละโรงเรียน เพื่อใหสอดรับกับภารกจิและเกิดผลผลิตท่ีไดกําหนดไวลวงหนา และเม่ือดําเนินการ

จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวแลว ยังมีเงินเหลือก็ไมตองสงคืนคลัง สามารถเก็บ

ไวใชในปตอไปได ท้ังนี้จะมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจาง ใหมีข้ันตอนรัดกุมและโปรงใส
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ปรับระบบการบัญชีและการเงินใหเช่ือมโยงกับการคํานวณความคุมคาเทียบกับผลผลิต เนนการ

รายงานทางการเงิน  และผลการดําเนินงาน   เพื่อแสดงความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณ กําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยู ใหคุมคาเกิด

ประโยชนสูงสุด (ศูนยประสานงานปรับปรุงระบบงบประมาณกรมสามัญศึกษา, 2544) 

หลักการและแนวคิดในการบริหารงานงบประมาณ มีดังนี้ 1) ยึดหลักความเทา

เทียมกันและความเสมอภาค 2) มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 3) ยึดหลักการ

กระจายอํานาจในการบริหาร 4) มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ

จัดการงบประมาณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550) หลักการแนวคิดการ

บริหารสถานศึกษาแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based management: SBM) ไดแก 1) การ

บริหารท่ีมีความเปนอิสระในการตัดสินใจในการบริหารงานงบประมาณโดยผลวิจัยของGeoffrey 

and John(2001) เร่ืองความไววางใจกับการมีสวนรวมของครูในการตัดสินเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ท้ังการส่ังการและเทคนิควิธีในการตัดสินใจมี

ความสัมพันธในทางบวกกับความเขาใจในกระบวนการตัดสินใจและความเปนผูนําในเร่ืองดังกลาว 

2) หลักการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายท่ีมีสวนไดเสีย (participation) ในรูปคณะกรรมการ  

3) หลักการบริหารจัดการตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนผูปกครองและ

ชุมชนมากท่ีสุด (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544) 

การปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2540 ถึง 2544  โดยปรับเปล่ียนบทบาท

ภารกิจและวิธีการบริหารภาครัฐระบบงบประมาณการเงินและพัสดุกฎหมายและวัฒนธรรมการ

ทํางานและคานิยม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) ประกอบดวย หลักนิติธรรม โดย

การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ หลักคุณธรรม  การปฏิบัติโดยยึดความถูกตองดีงาม หลัก

ความโปรงใส ดวยการเปดเผยขอมูล ข้ันตอน แนวทาง ในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหประชาชน

เขาใจรับทราบหลักการมีสวนรวม คือ การใหโอกาสใหประชาชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของ เขามามี

สวนรวมในการรับทราบการตัดสินใจและการรวมดําเนินงาน หลักความรับผิดชอบ คือ การ

ตระหนักในสิทธิและหนาท่ี สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม และหลักความคุมคา หมายถึง การ

บริหารจัดการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในสวนของการปรับเปล่ียนงบประมาณไดมี

มาตรการใหสํานักงบประมาณศึกษาการใชจายทรัพยากรการลงทุนภาครัฐและการปรับปรุงระบบ

การจัดการงบประมาณโดยจางท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาการใชจายทรัพยากรภาครัฐท่ีผานมา และการ

ปรับปรุงระบบงบประมาณ  โดยมุงเนนใหการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(ศูนยปฏิบัติปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2544) 
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กลาวโดยสรุป หลักการบริหารงานงบประมาณตองคํานึงถึงขอมูล ยึดหลักการ

กระจายอํานาจ ความเทาเทียม เสมอภาค และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามเปาหมายท่ีวางไว มุง

พัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการมุงเนนการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของระบบ

การจัดการงบประมาณการบริหารท่ีมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ หลักการบริหารแบบมีสวน

รวมของทุกฝายท่ีมีสวนไดเสีย (participation) ในรูปคณะกรรมการ และหลักการบริหารจัดการตอง

ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนผูปกครองและชุมชน 

3.3  ขอบขายภารกิจและการดําเนนิการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดยึดถือตามขอบขายการบริหารงบประมาณใน

สถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) มาเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ ซ่ึงสรุปได

ดังนี้ 

  3.3.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

   3.3.1.1 การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

   3.3.1.2 การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 

   3.3.1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

  3.3.2 การจัดสรรงบประมาณ 

   3.3.2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

   3.3.2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 

   3.3.2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

  3.3.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงนิและผลการ

ดําเนินงาน 

   3.3.3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

   3.3.3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  3.3.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   3.3.4.1 การจัดการทรัพยากร 

   3.3.4.2 การระดมทรัพยากร 

   3.3.4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน 

   3.3.4.4 กองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา 

   3.3.4.5 กองทุนสวัสดกิารเพื่อการศึกษา 

  3.3.5 การบริหารการเงิน 

   3.3.5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
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   3.3.5.2 การรับเงิน 

   3.3.5.3 การเก็บรักษาเงิน 

   3.3.5.4 การจายเงนิ 

   3.3.5.5 การนําสงเงิน 

   3.3.5.6 การกันเงนิไวเบิกเหล่ือมป 

  3.3.6 การบริหารบัญชี 

   3.3.6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน 

   3.3.6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงนิ 

   3.3.6.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน 

  3.3.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

   3.3.7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

   3.3.7.2 การจัดหาพัสด ุ

   3.3.7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัด

จาง 

   3.3.7.4 การควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจําหนายพสัดุ 

สุ ทธิ ชั ย   อิ งคยะกุ ล  (2546)ได ใช กรอบข ายการบริ หารงบประมาณของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไปวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขต

พื้นท่ีการศึกษาของจังหวดัฉะเชิงเทรา  จากการศึกษาการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณ  พบวา 

(1) การจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  คือ  การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน  

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดต้ังงบประมาณ  การจัดทําแผนกลยุทธ  การจัดลําดับ

ความสําคัญของภารกิจ  การพัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวบงช้ี กําหนดผลผลิต การคิดตนทุน

ผลผลิต  และการติดตามการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  (2) การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  คือ  การกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  การรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน การวิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน  การจัดสรรงบประมาณ การ

ประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ  การเผยแพรประชาสัมพนัธการจดัสรรงบประมาณ การติดตามการ

จัดสรรงบประมาณหรือการโอนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  

(3) การบริหารการเงินและบัญชี มีระบบการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  คือ  การวิเคราะหโครงสรางทาง

บัญชี  การประมวลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงินและบัญชี  การจัดทํา

แผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  การพัฒนาบุคลากรดานการเงิน  การคลัง  การจัดระบบการ

บริหารการเงินและบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐานการควบคุมและการเบิกจาย  การติดตามการ
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บริหารการเงินและบัญชีและการจัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี(4) การจัดซ้ือ จัดจาง

และการพัสดุ มีระบบการปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ คือ การจัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุท่ีมี

คุณภาพ การจัดซ้ือ จัดจางและจางเหมา จัดทําทะเบียนพัสดุการติดตามกระบวนการส่ังซ้ือหรือ      

ส่ังจาง  การรายงานการพัสดุประจําป (5) การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณ มีระบบการปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  คือ  การพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี 

การวิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ  การติดตามงบประมาณ  การตรวจสอบภายใน และการ

จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ(6) การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีระบบ

การปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  คือ  การวางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  

การจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  การดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและ

ทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  การสงเสริม

และประสานงานการใชทรัพยากรรวม  การตรวจสอบประเมินคาใชจาย  และการรายงานผลการ

ดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

3.4 กระบวนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

  กระบวนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา เปนข้ันตอนสําคัญในการใหผูมี

สวนเกี่ยวของ ไดรวมกันดําเนินการตามลําดับของกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยในการวิจัย

คร้ังนี้ ผูวิจัยไดยึดถือตามทัศนะของPoston (2011) มาเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ      

โดยกระบวนการของ Poston  ประกอบดวย  4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

  3.4.1  การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผลและ

ผลลัพธ (purposes and goals standards and measures objectives and outcomes) 

  3.4.2  การวางแผนงบประมาณ (planning budgeting) 

  3.4.2  การปฏิบัติ (implementation) 

  3.4.2  การติดตาม และประเมินผล (monitoring  and evaluation) 

  โดย Poston (2011) ไดเสนอความสัมพันธระหวางการต้ังเปาหมาย (goal  setting) 

การดําเนินการทางงบประมาณ (budgeting) และการประเมินผล (evaluation) แสดงดังภาพประกอบ   
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การกําหนดมาตรฐานของ 

ความมุงหมายและเปาหมาย 

การวัดผลและผลลัพธ 

การตัดสินใจในส่ิงท่ี

เฉพาะเจาะจง 
การกําหนดเปาหมาย 

 

 

  

การวางแผนงบประมาณ การตัดสินใจดาํเนินการและ

เลือกวิธีการ 
การจัดสรรทรัพยากร 

และกําหนดกลยุทธ 
 

 

 

การปฏิบัต ิ การดําเนนิการ 

 
 

 

 

การติดตามและประเมินผล การพิจารณาเพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปดวยด ี

การติดตามและ 

ประเมินผล 

 

 

ภาพท่ี 11 ความสัมพันธระหวางการตัง้เปาหมายการดําเนินการทางงบประมาณ  

 และการประเมินผล ตามทัศนะของ Poston 

ท่ีมา:  Poston (2011) 

 

ในการวิจัยคร้ัง ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณมาใช ดังนี้ 1) หลักการ

บริหารงานงบประมาณประกอบดวย ยึดหลักการกระจายอํานาจ ความเทาเทียม เสมอภาค และมุง

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามเปาหมายท่ีวางไว มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

มุงเนนการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของระบบ การจัดการงบประมาณการบริหารท่ีมีความเปน

อิสระในการตัดสินใจ  หลักการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายท่ีมีสวนได เสีย  ในรูป

คณะกรรมการ และหลักการบริหารจัดการตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  2) กระบวนการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย  4 ข้ันตอน  คือการ

กําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย การวัดผล และผลลัพธ  การวางแผนงบประมาณ  

การปฏิบัติ  และการติดตาม และประเมินผล 3) ขอบขายการบริหารงบประมาณ ตามท่ีกระทรวง
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ศึกษาศึกษา กําหนด ใน 7  ดาน ประกอบดวยการจัดต้ังงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ

บริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพการใชจาย และการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

 

 

หลักการ

บริหารงาน

งบประมาณ 

 ยึดหลักการกระจายอํานาจ ความเทาเทียม เสมอภาค และมุงใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ตามเปาหมายท่ีวางไว มุงพัฒนาขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการมุงเนนการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการงบประมาณความเปนอิสระในการตัดสินใจ 

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม และหลักการตอบสนองและ

สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

   

กระบวนการ

บริหาร

งบประมาณ 

 การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผล

และผลลัพธ  การวางแผนงบประมาณ   การปฏิบัติ  การติดตามและ

ประเมินผล  

   

ขอบขายการ

บริหาร

งบประมาณ 

 การจัดตั้งงบประมาณ   การจดัสรรงบประมาณ   การบริหารการเงิน  

การบริหารการบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย   การตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจาย และการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 

 

ภาพท่ี 12 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณท่ีนาํมาใชในการวิจัยและพฒันาระบบการ

 บริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4.       แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการระบบบริหารงบประมาณสถานศึกษาของไทย 

 การจัดทํางบประมาณของประเทศไทยสําหรับสวนราชการ มีแนวคิดในการจัดทํามาแลว

หลายรูปแบบ มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบการจัดทํางบประมาณมาอยางตอเนื่อง ในอดีตมี

การใชระบบงบประมาณท่ีมีลักษณะการรวมอํานาจ ไมสามารถสนองตอบการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วของสภาพแวดลอม จึงเปนแรงผลักดันใหมีการปรับปรุงระบบงบประมาณ เพื่อให

งบประมาณเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเอ้ือตอการแกปญหาเศรษฐกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางใหมีกลยุทธในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการจัดลําดับ

ความสําคัญท่ีสอดคลองกับนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะยาว ระบบ

งบประมาณท่ีนํามาใช ในประเทศไทย ตั้งแตเร่ิมมีการจัดทํางบประมาณจนถึงปจจบัุนจาํแนกไดเปน 

5 ประเภทใหญ ๆ คือ  (อาภรณ  แกวสลับศรี, 2553 ; ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ และคณะ, 2549)  

1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (line - item budgeting)  

2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budgeting - PB)  

3) งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ (planning - 

programming - budgeting System: PPBS)  

4) งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting: PBB) 

5) งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (strategic performance based 

budgeting: SPBB) 

 

ตารางท่ี 1  ระบบงบประมาณของไทยและปพุทธศักราชท่ีนํามาใช 

 

ระบบงบประมาณ ป พ.ศ. ท่ีนํามาใช 

1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (line - item budgeting - LIB) 2502 – 2524 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budgeting - PB) 2525 – 2526 

3.  งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ  

(planning - programming - budgeting system : PPBS) 

2527 – 2545 

4. งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting : PBB) 2546 – 2547 

5. งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (strategic performance 

based budgeting : SPBB) 

2547 – ปจจุบัน 

 

 โดยในแตละระบบบริหารงบประมาณ มีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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 4.1  งบประมาณแบบแสดงรายการ (line - item budgeting) งบประมาณแบบแสดง

รายการ มีวัตถุประสงคท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมการใชจายเงิน ไมใหมีการใชจายเงิน

เกินไปจากท่ีกําหนด หรือแตกตางไปจากท่ีกําหนดไว ใหความสําคัญกับการควบคุมปจจัยนําเขา

(input) แตละรายการ ลักษณะของระบบงบประมาณแบบนี้ คือ มุงเนนในเร่ืองการควบคุมและ

ตรวจสอบ ปจจัยนําเขา(input) ใหเปนไปตามท่ีกําหนด (control orientation) จําแนกคาใชจายตาม

หมวดคาใชจายและรายการใชจาย ในการของบประมาณ จะตองกําหนดรายการ ตามหมวด

คาใชจายใหชัดเจน และใชงบประมาณตามรายการท่ีกําหนดไว  จะใชงบประมาณผิดหมวดหรือตาง

ไปจากรายการท่ีกําหนดไมได ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของงบประมาณจาก

ความสามารถท่ีจะใชงบประมาณท่ีไดรับใหหมดไป  ไมไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการ

บริหาร และผลงานท่ีเกิดจากการใชงบประมาณ ทําใหขาดการยืดหยุน และความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน  

  สําหรับจุดเดนของงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ ระบบงบประมาณแบบแสดง

รายการ ชวยในการควบคุมการใชจายของหนวยงานไดดี เพราะมีการแสดงคาใชจายไวอยางชัดเจน 

จึงงายตอการปฏิบัติในการปรับเพิ่ม/ลดรายการ สวนขอจํากัดคือ ระบบงบประมาณแบบแสดง

รายการจะไมสามารถวัดผลสําเร็จของงานได เพราะการอนุมัติเงินประจํางวดจะอนุมัติตามหมวด

รายจาย  ไมไดอนุมัติตามแผนงาน/โครงการ  ทําใหไมสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหวาง

ทรัพยากรท่ีจัดสรรใหแกงาน/โครงการหนึ่งๆ กับผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน อันเปนอุปสรรคตอการ

ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน  

4.2  งบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budgeting) เปนระบบงบประมาณ

ท่ีมุงเนนดานประสิทธิภาพในการบริหารงาน  โดยไดรับอิทธิพลแนวความคิดมาจากการจัดการ

แบบวิทยาศาสตร (scientific management) ซ่ึงมี แนวคิดวา "การบริหารงานตองทํา โดยมี

หลักเกณฑ ซ่ึงกําหนดข้ึน จากการศึกษาวิเคราะหโดยรอบคอบ เพื่อใหมีวิธีท่ีดีท่ีสุด (the one  best  

way) ในอันท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน" เปนระบบท่ีมุงใหมีการเช่ือมโยงการ

จัดสรรงบประมาณเขากับการวางแผน อันจะทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยาง

สมเหตุสมผล ระบบงบประมาณแบบนี้ ริเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะของ

งบประมาณแบบนี้ คือ จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (functional classification) หรือ

วัตถุประสงคของงาน (objective classification) เชน จําแนกงบประมาณ เปนดานเศรษฐกิจ ดาน

การศึกษา ดานสาธารณสุข เปนตน มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (เปรียบเทียบ output 

กับ input) เพื่อหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดใน การปฏิบัติงาน output จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงาน กําหนดมาตรการในการวัดงาน (work measurement) และระบบบัญชีแสดงราคาตอ

หนวย (cost accounting system) สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ 

  สําหรับจุดเดนของงบประมาณแบบแสดงผลงาน (performance budgeting)ชวยให

เกิดการใช จายเงินอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา  ชวยใหฝายบริการเกิดความคลองตัวในการ

บริหารงานและการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีมุงตอการผลิตผลงาน และขอจํากัดตองใชขอมูลท่ีแสดงถึงผล

การดําเนินงานในอดีต ซ่ึงอาจจะหาขอมูลคอนขางยาก การพิจารณา “ความคุมคา” อาจกระทําได

ลําบาก  

 4.3   งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ (planning 

- programming - budgeting system : PPBS) ระบบงบประมาณแบบนี้ หรือบางคร้ัง เรียกวา 

งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (program budgeting) เร่ิมใชคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 

ค.ศ.1964 PPB หรือ PPBS  มีลักษณะสําคัญ คือ นําเอาการวางแผนระยะยาว (3 ถึง 5 ป) การ

วางแผนจะเช่ือมโยงกับ นโยบาย เปาหมายของรัฐบาล และเห็นภาพการดําเนินงานท่ีตอเนื่องไปใน

อนาคต มาใชจัดทําแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลในแตละดาน เชน นโยบายดานเศรษฐกิจ 

การศึกษา เปนตน จําแนกแผนงานเปนแผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการหลัก โครงการรอง และ

กิจกรรม และจําแนกงบประมาณตามแผนงาน หรือโครงการ  ตองกําหนดและวิเคราะห

วัตถุประสงคของโครงการ ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของโครงการ วิเคราะหทางเลือกตางๆ 

เพื่อเลือกวิถีทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

พิจารณาคาใชจายท้ังหมดของโครงการ เนนการวิเคราะห ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ ท่ีนํามาใช 

ไดแก system analysis, zero base budget analysis, quantitative analysis, qualitative analysis, 

marginal analysis และ cost effectiveness หรือ cost - benefit analysis ตองจัดทําเอกสาร 3  ชุด คือ 

1) program memorandum (PM)  เปนเอกสารท่ี แสดงใหเห็นโครงสรางของสายงาน ความสัมพันธ

ของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ผลงาน และผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ  2) program 

financial plan (PFP)   เปนแผนการใชจายของโครงการท่ีตองการเงิน-งบประมาณในระยะยาว เพื่อ

เปนหลักประกันวาโครงการจะดําเนินตอไปได ในปตอ ๆ ไป 3) special study (SS) เปนเอกสารท่ี

แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหโครงการและทางเลือกโครงการตาง ๆ  

  สําหรับจุดเดนของงบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํา

งบประมาณคือ สามารถวิเคราะหความเปนไปได ของแผนงานในระยะยาว สงเสริมการพัฒนา

ประเทศโดยมีแผนรองรับ สามารถวิเคราะหการใช ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกําหนดวงเงินงบประมาณ สวนขอจํากัดคือ มุงแตตนทุน

ทางดานบัญชีและประโยชนทางเศรษฐกิจ  ไมใชดุลพินิจ หรือเหตุผลทางสังคม และการเมือง มา
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พิจารณา  ตองใชเวลามากในการดําเนินการ  ตองใหการอบรมและมีเคร่ืองมือพรอม สําหรับการ

วิเคราะห ทําใหมีปญหาในข้ันการนําไปใช    มีระเบียบข้ันตอน ซับซอน ยุงยาก เกินกวาท่ีจะเขาใจ 

และมาตรฐานการวัดผลงานไมชัดเจน 

4.4  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance  based  budgeting: PBB)เปน

ระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิต และผลลัพธ มีการกําหนดเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม 

มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถวัดและประเมินผลการทํางาน

ได โดยมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เนนความรับผิดชอบของผูบริหารแทนการควบคุมรายละเอียดในการเบิกจาย ลักษณะสําคัญของ 

PBB คือ  ใหความสําคัญกับผลผลิต (output) และ ผลลัพธ(outcome)  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและ

เปาหมายของรัฐบาลใชการวางแผนกลยุทธ (strategic planning) เปนเคร่ืองมือในการกําหนด 

ผลผลิต (output) และ ผลลัพธ(outcome) และงบประมาณ กระจายอํานาจ (devolution)ในการ

ตัดสินใจใหกับผูบริหารของหนวยงาน จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม (block grant) ทําใหเกิด

ความยืดหยุนในการใชงบประมาณ คํานวณคาใชจายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม 

กําหนดวงเงินงบประมาณลวงหนา (medium term expenditure framework : MTEF) ใชระบบบัญชี

พึงรับพึงจาย   (accrual basis) เนนการควบคุมภายใน  การรายงานผลจะเช่ือมโยงระหวางการ

ดําเนินงานกับนโยบายของหนวยงานและรัฐบาล ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหม่ันใจ

ไดวา 1) ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงกับผลลัพธ และผลลัพธสอดคลองกับเปาหมาย และ

นโยบาย  2) ผลผลิตท่ีตองการมีปริมาณ ราคาและคุณภาพ เหมาะสมสอดคลองกัน 3) กลุมเปาหมาย

ท่ีเหมาะสม เปนผูไดรับประโยชนจากผลผลิตนั้น ภายในเวลาท่ีตองการ  

  สําหรับจุดเดนของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน คือ ทราบผลลัพธท่ีรัฐบาล

ตองการ  ระบุเปาประสงคและวัดผลผลิตได  จัดลําดับความสําคัญของรายจายและเช่ือมโยงผลผลิต

กับผลลัพธได แสดงใหเห็นวา ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน สงผลใหเกิดผลลัพธอยางไร  สามารถตรวจวัด

ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตองในเชิงปริมาณ ตนทุน เวลา และคุณภาพ  สวนขอจํากัด ไมไดเนนการ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

 4.5  งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (strategic performance based 

budgeting : SPBB) เปนระบบงบประมาณ ท่ีใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจ (mission) ของ

องคกร จุดมุงหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงานงาน/โครงกา รอยางเปนระบบ มีการติดตามและ

ประเมินผลสมํ่าเสมอ เพื่อวัดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงานแกกระทรวง ทบวง กรมตางๆ 

โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับชาติ
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ระดับกระทรวง ระดับกรม ดังนี้  ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล โดยมีความรับผิดชอบตอความสําเร็จ

ของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ (strategic delivery target) ซ่ึงใชกําหนดยุทธศาสตรในการ

จัดสรรงบประมาณประจําปของประเทศ ระดับกระทรวง หรือระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตร

ของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบตอเปาหมายสําเร็จ ท่ีเรียกวา เปาหมายการใหบริการ

สาธารณะ (service delivery target) ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ 

(public service agreement : PSA) ท่ีจัดระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีท่ี

เกี่ยวของ ระดับกรม หรือระดับหนวยปฏิบัติ โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอความสําเร็จของ

ผลผลิต (outputs) ท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงผลผลิตดังกลาว เปน

องคประกอบสําคัญในขอตกลงการจัดทําผลผลิต (service delivery agreement – SDA) ท่ีจัดทําข้ึน

ระหวางรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกับหัวหนาหนวยปฏิบัติ 

4.5.1  หลักการของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

(SPBB) 

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) มีแนวคิด 

และหลักการท่ีสําคัญ คือ 

1) ใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณ เปน

เคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากร ใหเกิดผลสําเร็จ ตามนโยบาย และใหเห็นผลลัพธท่ีประชาชน

ไดรับ จากนโยบายนั้น 

2) การมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความโปรงใส 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ใหหนวยปฏิบัติมีความคลองตัว ในการจัดทํา และบริหารงบประมาณ 

ขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติ ก็ตองมีความรับผิดชอบ (accountability) ในการนํางบประมาณไปใชให

เกิดผลงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยผานระบบตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินท่ีรวดเร็วทันสมัย 

4) มีการคาดการณการใชจายงบประมาณลวงหนา 

5) ใชนโยบาย/ยุทธศาสตรเปนตัวนําและจัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

4.5.2  ขอบเขตในการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

1) การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จะกําหนด

ยุทธศาสตรบูรณาการท่ีครอบคลุม ท้ัง 3 มิติ ไดแก (1) มิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวงและ

หนวยงาน (function) เปนภารกิจหลักท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจน ภายใตขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความ
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รับผิดชอบ ของกระทรวง / กรม โดยตองสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรระดับชาติและ

ยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (2) มิติงานตามตามยุทธศาสตรเฉพาะของ

รัฐบาล (agenda) เปนภารกิจหรือนโยบายเฉพาะเร่ือง ท่ีรัฐบาลมอบหมาย ไมไดเปนภารกิจของ

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะ เปนการมุงเนนการมีเปาหมายและการดําเนินงานรวมกัน มี

เจาภาพ/ผูรับผิดชอบและผูสนับสนุนอยางชัดเจน หรือท่ีเรียกวา การบริหารเชิงบูรณาการ เชน 

นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการแกไขความยากจน เปนตน (3) มิติงานตาม

ยุทธศาสตรพื้นท่ี (area) เชนจังหวัด/กลุมจังหวัด ภารกิจตางประเทศ ซ่ึงเปนเปาหมายและ

ยุทธศาสตร ท่ีเนนเฉพาะในพื้นท่ี หรืออาจสรุปไดวา เปนการบริหารแบบ CEO เชน ผูวาราชการ

จังหวัด CEO  

2) เนนการบริหารจัดการแบบปรับตัวได (adaptive management) มี

ความยืดหยุน คลองตัวกระจายอํานาจ และทันเหตุการณ 

3) ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (good  governance) เปนการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส และตรวจสอบได 

4.5.3   กรอบแนวคิดในการดาํเนินการ 

   เพื่อใหการจัดการงบประมาณ เปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนนโยบาย

ของรัฐบาลและเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด จึงกําหนดกรอบในการจัดการงบประมาณ โดยตองดําเนินการภายใต

เงื่อนไขการจัดการทางการเงิน ท่ีเรียกวา มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (7 hurdles) ดังนี้ 

1) การวางแผนงบประมาณ (budget  planning) การจัดงบประมาณของ

ประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  สวนราชการจําเปนตองดําเนินการ

ในส่ิงท่ีเปนพันธกิจหลักของหนวยงาน  เพื่อสนองตอบตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการ

พัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ส่ิงท่ีจําเปนตองดําเนินการเปนส่ิงแรก คือ การจัดแผนกลยุทธ เพื่อนํากลยุทธ

ท่ีไดไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  และจะตองไดผลผลิตและผลลัพธ จาก

การดําเนินงานจะใชส่ิงใดเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานกลยุทธท่ีไดจากการดําเนิน  การจัดทําแผน

กลยุทธดังกลาว จะตองนํามาแปลงสูแผนการดําเนินงาน หรือกลยุทธในการปฏิบัติงาน พรอมจัดทํา

นโยบายใชจาย ในแตละแผนงานงาน/โครงการ ตามประเภทคาใชจายท่ีกําหนด และครอบคลุม

แหลงเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณการคาใชจายลวงหนา สําหรับการดําเนินงานอีก 3 

ปงบประมาณ เพื่อเปนการประกันไดวา หากสถานการณไมมีการเปล่ียนแปลง หนวยงานจะ

สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องและทําใหบรรลุเปาหมาย ตามท่ีกําหนดไว 
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2) การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing) ตนทุนการผลิตเปนส่ิงท่ี

จําเปนอยางหนึ่งสําหรับการจัดทําและบริหารงบประมาณ  เพราะตนทุนผลผลิตเปนตัวท่ีแสดงถึง

ราคาของผลผลิตท่ีรัฐบาลจะตองจัดซ้ือจากหนวยงาน เปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานรวมถึงประโยชนในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของหนวยงาน วางาน/

โครงการดังกลาว จะดําเนินการตอไป หรือหยุดการดําเนินการ หากดําเนินงานไมมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ  ดังนั้น หนวยงานจําเปนตองจัดวางระบบในการคิดตนทุนผลผลิตท่ีเหมาะสม และ

สามารถแสดงผลไดรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินงานและการติดตามตรวจสอบ 

นอกจากนั้นจะตองมีระบบการบริหารตนทุนท่ีจะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง (procurement management) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดการประหยัดในการใชจายงบประมาณ 

และจะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของการผลิต กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีดี โปรงใส ยุติธรรม 

และตรวจสอบไดจะชวยลดการสูญเสียงบประมาณ ดังนั้น หนวยงานจะตองจัดระบบการจัดซ้ือจัด

จางท่ีดี มีแผนในการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีจะบงบอกวาจะจัดซ้ือจัดจางพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาไร ใน

เวลาใด และจะจัดอยางไร เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณ 

คุณภาพ ราคา ท่ีเหมาะสม และสมประโยชนในการใช 

4) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial 

management and budget control) การควบคุมงบประมาณเปนกลไกท่ีจะประกันวา ความคลองตัว

ทางการงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับ (จากการกระจายอํานาจและผอนคลายการควบคุม) จาก

หนวยงานกลางนั้น จะไมนําไปสูการกระจายงบประมาณท่ีไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น ภายในหนวยงานแตละระดับ จะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการ

กําหนดความรับผิดชอบในเร่ืองการบัญชีและการเงินรายการทางบัญชี (chat of account) จะตอง

แสดงถึงรายการท่ีจําเปน เหมาะสม เพื่อประโยชนในการควบคุมงบประมาณและคํานวณตนทุนตอ

หนวย (unit cost) สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติตรวจสอบ เช็ค

กระทบยอด และการบันทึก เพื่อควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 

5) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (financial and 

performance reporting) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงความโปรงใสของการใชจายเงินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติเปนเคร่ืองมือท่ีใชกํากับการดําเนินงานขององคกรตางๆ เพื่อจะบงช้ีถึง

ผลการดําเนินงานและการใชจายในแตละชวงเวลา รวมถึงเปนขอมูลเพื่อการวิเคราะหในการ

ตัดสินใจของฝายบริหารวาควรจะดําเนินกิจกรรม หรือมีในหนวยงานนั้นตอไป หรือไมอยางไร 
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6) การบริหารสินทรัพย (asset management) สินทรัพยนับเปนปจจัย

สําคัญยิ่งในการดําเนินงานของทุกองคกรหากองคกร มีการใชสินทรัพยท่ีไมคุมคาหรือไม มี

ประสิทธิภาพก็จะเปนผลใหมีตนทุนในการดําเนินการสูงกวาท่ีควรจะเปน สาเหตุท่ัวไปของการ

ส้ินเปลืองงบประมาณ อันเนื่องมาจาก การใชสินทรัพย ไดแก ไมมีการบํารุง รักษา สินทรัพย ความ

สูญหาย การจัดซ้ือสินทรัพยใหมในขณะท่ีสินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได การขาดความชัดเจน

ของกฎระเบียบ ในการขายสินทรัพยเดิมไมกอใหเกิดผลผลิต รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพยท่ี

มีอยูใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด ดังนั้น องคกรภาครัฐจึงจําเปนตองมีการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยู 

ใหสัมฤทธิผลและมีการจัดซ้ือสินทรัพยใหมเทาท่ีจําเปนอยางแทจริง 

7) การตรวจสอบภายใน (internal audit) การปรับเปล่ียนระบบ

งบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จะมีการลด

บทบาทของหนวยงานกลาง ท่ีเคยทําหนาท่ีในการควบคุมการดําเนินงาน และใหหนวยงานมีความ

คลองตัวในการบริหารงบประมาณมากข้ึน ในขณะเดียวกันอาจจะสงผลใหมีการใชงบประมาณ

อยางไมมีประสิทธิภาพได ดังนั้น การตรวจสอบภายใน จึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการควบคุมการ

ใชงบประมาณใหเปนไปในทางท่ีถูกตองและสัมฤทธ์ิผล 

เม่ือพิจารณาขอบขายการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

(2546) ท่ีผูวิจัยยึดถือในการวิจัยคร้ังนี้ จะเห็นวามีความสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิดใน

การจัดทําหรือมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (7 hurdles) ของระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB)  และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 

 

  

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 = หลักนิติธรรม 2 = หลักคุณธรรม 3 = หลักความโปรงใส  4 = หลักการมีสวนรวม 5 = หลักความรับผิดชอบ 

และ  6 = หลักความคุมคา 

 

ภาพท่ี 13    ความสอดคลองของขอบขายการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ(2546) 

กับมาตรฐานการจัดการทางการเงินและหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

ขอบขายการบริหารงบประมาณ มาตรฐานการจัดการทางการเงิน   

การตรวจสอบภายใน 

การจัดต้ังงบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
การคํานวณตนทุนผลผลิต 

 การบริหารการเงิน 

 การบริหารการบัญชี 

 การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 การบริหารทางการเงิน 

และควบคุมงบประมาณ 

 การจดัระบบการจดัซื้อจัดจาง 

 การบริหารสนิทรัพย 

 การระดมทรัพยากรและ 

การลงทุนทางการศึกษา 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิ 

ประสิทธิภาพการใชจาย 

การรายงานทางการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล * 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

1 ,  3 , 4 , 5  

1 ,  3 , 4 , 5  

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

1, 2 , 3 , 4 , 6 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
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   จากความสอดคลองดังกลาว ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

หากสถานศึกษายึดถือขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ(2546) ใน 7 ดาน แทนกรอบแนวคิดในการ

ดําเนินการหรือมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (7 hurdles) จะทําใหมีความเขาใจชัดเจน

มากกวาสําหรับผูปฏิบัติ  ท้ังในดานเนื้อหาและความสอดคลองภารกิจจริงของสถานศึกษา  

นอกจากนี้ โรงเรียนยังไมไดเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายการบริหารท่ีรัฐกําหนดใหสวน

ราชการตองใช เพียงแตปรับปรุง ทําใหมีความชัดเจนมากข้ึนใหมีสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดยึดถือขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ(2546) มาใชในการวิจัยคร้ังนี้ และ

เม่ือนําหลักการ ขอบเขต และกรอบแนวคิดในการดําเนินการ/ขอบขายของระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) เพื่อพัฒนาเปนระบบการบริหารงบประมาณใหม สําหรับ

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบททางการศึกษามากข้ึนแตยังคงหลักการ ขอบเขต และกรอบ

แนวคิด ในการดําเนินการ/ขอบขาย ใหมีความสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตร (SPBB)  ท่ีเนนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 

2542   ดังนี้   
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ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) 

หลักการ กรอบแนวคิดการดําเนินการ/

ขอบขาย 

ขอบเขต 

1. เปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการและใหเห็นผลลัพธ

ที่ประชาชนไดรับ 

2.ความโปรงใสมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

3. ความยืดหยุนและความ

รับผิดชอบ 

4.มีการคาดการณการใชจาย

ลวงหนา 

5.ใชนโยบายและเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตร 

มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 

7 ดาน (7 Hurdles) 

1.การวางแผนงบประมาณ 

2.การคํานวณตนทุนผลผลิต 

3.การบริหารทางการเงินและ 

ควบคุมงบประมาณ 

4.การจดัระบบการจดัซื้อจัดจาง 

5.การบริหารสนิทรพัย 

6.การรายงานทางการเงินและผล 

การดําเนินงาน 

7.การตรวจสอบภายใน 

1.เนนยุทธศาสตร 

2.เนนการบริหาร

จัดการแบบปรับตัวได 

(adaptive  

management 

3.ยึดหลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี 

(good governance) 

สอดคลอง สอดคลอง  

1. การตรวจสอบธรรมาภิบาล

โดยผูมีสวนไดเสีย 

2. การคาดการณการใชจาย

ลวงหนา 

3. เนนยุทธศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการ(2546) 

1. การจัดต้ังงบประมาณ  

2. การจัดสรรงบประมาณ    

3. การบริหารการเงิน   

4. การบริหารการบัญชี 

5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย    

6. การตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพการใชจาย 

7. การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนทางการศึกษา 

1. เนนยุทธศาสตร 

2. เนนการบริหาร

จัดการแบบปรับตัวได 

(adaptive 

management 

3. ยึดหลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี 

(good governance) 

ระบบงบประมาณใหมท่ีมีความสอดคลอง 

 

 ภาพท่ี 14   ระบบงบประมาณใหมท่ีมีความสอดคลองสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบ 

                                มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) 
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 ผูวิจัยไดนําหลักการ ขอบเขต และกรอบแนวคิดระบบงบประมาณใหม ท่ีมีความสอดคลอง

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) มาใชเปนแนวทางในการวิจัยและ

พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

5.   แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับธรรมาภิบาล 

5.1  หลักการของหลักธรรมาภิบาล 

แนวคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาลท่ีมีมานานไดเขามา มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคัญของระบบการเมืองไทยในเวลาตอมา กลาวคือ การปฏิรูประบบการเมืองโดยการราง

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีไดประกาศใชเม่ือ

วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ซ่ึงนับเปนเอกสารสําคัญของการบริหารรัฐกิจแนวใหม ท่ีมีเจตนารมณ

มุงสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การมีสวนรวมของประชาชน การ

ตรวจสอบอํานาจรัฐ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี และการกระจายอํานาจ จึงมีการ

ประยุกตแนวคิดธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาลมาใชอยางเปนรูปธรรม  เพื่อใหเกิดท้ังการปฏิรูป

การเมืองและการบริหารราชการแผนดินควบคูกันไป ในสวนของหลักการธรรมาภิบาลของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสาหรับสังคมไทย โดยการสราง

ชองทางใหมสําหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนและประชาสังคม เนนการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากข้ึน รวมท้ัง การประกันและคุมครอง

สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน และสงเสริมภาครัฐใหมีการบริหารการปกครองท่ีโปรงใส สามารถ

ถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากข้ึน จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได

วางรากฐานท่ีสอดคลองกับหลักการของธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ดังนั้น ธรรมาภิบาลทําหนาท่ี

เปนกลไกเคร่ืองมือ และแนวทางการดําเนินงาน ท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง เปนการสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความชอบธรรม

ของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสราง และกระบวนการบริหารท่ีประสิทธิภาพความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน (บุษบงชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี,  

2544) 

5.2  ความหมายของหลักธรรมาภบิาล 

ความหมายของธรรมาภบิาล (good  governance) เปนศัพทใหมในวงการวิชาการท่ีใช

กันมา หลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และปรากฏอยูในพจนานุกรม The American 

Heritage Dictionary (1982)  ไดใหความหมายของคําวา governance ดังนี้   governance means (1) the 
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act, process, or power of  governing ; government  (2) the state of being governed   หมายถึง การ

กระทํากระบวนการ หรืออํานาจ ในการบริหารการปกครอง ซ่ึงเม่ือใชกับรัฐจะมีความหมายใกลเคียง

เกี่ยวของกับ คําวา ภาครัฐ (State) ซ่ึงอาจจะหมายถึง ท้ังรัฐบาล (government) และระบบราชการ (civil 

service) นอกจากนี้ คําวา governance ยังอาจจะใชไดสําหรับองคกรของภาคเอกชน ในความหมายท่ี

เฉพาะเจาะจงในความหมาย สําหรับการบริหารการปกครองหนวยงาน เชน การใชรวมกับคําวา  

Corporate governance จะหมายถึง กลไก ขอบเขตการดําเนินงาน กติกา กฎ ระเบียบ และวิถีทาง ท่ี

องคกรใดองคกรหนึ่งจะใชในการบริหารจัดการภายในของหนวยงาน สรุปคําวา governance คือ

กระบวนการโดยการตัดสินใจ ซ่ึงวิเคราะหไดวา governance จะใหความสําคัญกับองคกรท่ีมีรูปแบบ   

(formal)  และไมมีรูปแบบ (informal) คนท่ีอยูในองคกรเปนผูตัดสินใจและกระทําตามโครงสรางและ

แนวทางท่ีไดกําหนดไว สวนคําวา “ธรรมรัฐ” “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารจัดการท่ีดี” มี

ความหมายท่ีเปนภาษาอังกฤษเดียวกัน คือ “good  governance”  ไดเร่ิมใชกันมาประมาณ 10 กวาป ท่ี

ผานมา โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เม่ือป ค.ศ. 1989 (เสนีย  คําสุข,  2544)  ซ่ึงผูให

ความหมายมากมาย ดังนี้ ความหมายตามพจนานุกรม “ธรรม” หรือธรรมะ หมายถึง คุณความดี ความ

จริง คําสอนในพุทธศาสนา “รัฐ” หมายถึง บานเมือง แวนแควน “good” หมายถึง ดี เบิกบาน เปน

สุข สมบูรณ มีประโยชน “good governance” หมายถึง การบริหาร การปกครอง การควบคุม การ

ครอบงํารูปแบบการปกครอง วิธีการบริหาร สามารถสรุปรวมตามความหมายของธรรมาภิบาล

(good governance) คือ การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป

ตามครรลองธรรมาภิบาล สามารถนําไปใชในภาครัฐและภาคเอกชน สวนคําวา governance จึงเปน

เร่ืองของการอภิบาล เปนวิธีการใชอํานาจ ขณะท่ี good governance เปนการรวมคําของธรรมและ

อภิบาลเปนธรรมาภิบาล เปนวิธีการท่ีดีในอํานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยหลัก

ธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชไดในภาคตาง ๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปจเจกชน

และองคกรระหวางประเทศ  โดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาล คือ เพื่อการมีความเปน

ธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการท่ีจะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาล

ข้ึนมาได ก็คือการมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได และการมีสวนรวมเปนสําคัญ 

ซ่ึงอาจประกอบไปดวย หลักการอ่ืนๆ อีกไดดวย แลวแตผูนําไปใช ธรรมาภิบาลอาจประกอบไป

ดวย กฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และวัฒนธรรม   

(บวรศักดิ์  อุวรรณโณ,  2545) ธรรมาภิบาลเปนเร่ืองของหลักการบริหารแนวใหม ท่ีมุงเนนหลักการ 

โดยมิใชท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใช เพื่อ

การบริหารงานแลว จะเกิดความเช่ือม่ันวาจะนํามาซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุด คือความเปนธรรมความสุจริต

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้ังม่ันอยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปรงใส
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ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการทางาน มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดกระทํา พรอมตอบคําถาม หรือ

ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย และพรอมรับผิดมีศีลธรรม จริยธรรม ในการทํางาน การคํานึงถึงการมี

สวนรวมในการรับรู ตัดสินใจดําเนินการ และประเมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสิน     

(ถวิล วดีบุรีกุล และคณะ, 2545) 

จากความหมายธรรมาภิบาล (good  governance) สรุปไดวา การบริหารงานของ

ภาครัฐในทุกๆ ดาน โดยชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชกระบวนการ การมีสวนรวม

จากทุกสวนของสังคม  ไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง  

เพื่อใหประเทศมีพื้นฐานประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง  มีความชอบธรรมดานกฎหมาย  มีเสถียรภาพ มี

โครงสรางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได   

5.3   องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

  หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานขาราชการพลเรือนเปนผลมาจากการประชุม  

ประจําป ระหวางสวนราชการกับสํานักงาน ก.พ.  เม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม  2542    ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  ซ่ึง

ประกอบดวยหลักการสําคัญ  6  ประการ ไดแก (กัลยา  เนติประวัติ,2544)  

1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกตอง เปนธรรม  การกําหนดกฎกติกา  

และการปฏิบัติตามกฎ  กติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม

ของสมาชิก 

ในระดับองคกร  หมายถึง กฎ  กติกา  ท่ีใชในการบริหารงานภายใน เชน การ

มาทํางาน หรือเขาประชุมใหตรงเวลา  การใหบริการประชาชนใหเสมอกัน รวมถึงขอตกลงในการ

สับเปล่ียนหนาท่ีกันในองคกร 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม สนับสนุน

ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบ

วินยั  ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัยประจําชาติ      

ในระดับองคกร หมายถึง  เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ใหความยุติธรรมกับประชาชนอยางเทาเทียมกัน รวมท้ัง จัดระบบงานท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  และปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ คือ  มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอ

หนวยงาน  ตอผูรวมงาน  ตอประชาชน และสังคม 

3) หลักความโปรงใส  หมายถึง  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนใน

ชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร  ทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูล
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ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได

สะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน   

ในระดับองคกร  หมายถึง  ประชาชนรูข้ันตอนท่ีจะติดตองาน และสามารถ

ตรวจสอบการทํางานได และภายในองคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจการบริหารงาน เงิน  

คน  มีการส่ือสารท่ีดีภายในดวย 

4) หลักการมีสวนรวม หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรู และเสนอความ

คิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ  ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น การไต

สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ  และการแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

ในระดับองคกร หมายถึง การวางระบบการรับฟงความคิดเห็น และการรับ

เร่ืองราวรองทุกข ท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวม  และขณะเดียวกัน  ภายในองคกรเองจะตอง

สนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานภายในดวย 

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกไข

ปญหา  ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง   

  ในระดับองคกร  หมายถึง  การกําหนดโครงสราง และระบบการใชอํานาจรัฐ

ใหม มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับลาง เพื่อใหความรับผิดชอบในทุกระดับ มีความ

ชัดเจนและมีรายงานประจําป   รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีมีตัวบงช้ีความสําเร็จ รณรงคให

ประชาชนรับทราบ 

6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการ และใชทรัพยากรท่ีมีจํานวนจํากัด

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยาง

คุมคา สรางสรรคสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

ในระดับองคกร หมายถึง ผูบริหารตองทบทวนงานในความรับผิดชอบ

ท้ังหมด  เพื่อพิจารณาถายโอนงานท่ีภาคธุรกิจ  เอกชน หรือภาคประชาชนทําได  และมี

ประสิทธิภาพสูงกวาออกไป เลือกนําเทคโนโลยีใหมมาใช และพัฒนาความสามารถเจาหนาท่ีของ

รัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  ศรีพัชรา  สิทธิกําจรแกวพิจิตร (2551) ไดทําการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบการใชหลักธรรมาภิบาลใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) พัฒนาและนําเสนอการใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผลการศึกษา พบวา 1) การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดวย 8 
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องคประกอบคือ (1) หลักความรับผิดชอบ (2) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค (3) หลักความ

โปรงใส (4) หลักความคุมคา (5) หลักความม่ันคง (6) หลักความมีสวนรวม (7) หลักคุณธรรม และ

(8) หลักการไดอํานาจหนาท่ี  2) การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการ

สัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย องคประกอบท่ีสําคัญ 8 องคประกอบ มีความเหมาะสม เปนไป

ได และสามารถนําไปใชประโยชนสอดคลองกับขอบขายการวิจัย 

  สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  มา

เปนแนวทางในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณโดยผูมีสวนไดเสีย 

5.4   ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลเปนหลักเกณฑการปกครองบานเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เปน

การปกครองบานเมืองท่ีมีความเปนธรรม  มีกฎเกณฑท่ีดี ในการบํารุงรักษาบานเมืองและสังคม ให

มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม รวมท้ัง มีการจัดระบบองคกรและกลไกตางๆ ใน

สวนราชการ องคการของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ตลอดจนองคกร

อิสระ (independent organization) องคกรเอกชน กลุมชมรมและสมาคมตางๆ  ท้ังท่ีเปนนิติบุคคล

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (civil society) 

ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงเปนแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อใหสังคมของประเทศ 

ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชนของท้ังประเทศ สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข

และตั้งอยูในความถูกตอง เปนธรรม หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพราะมีการ

ปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหมท้ังระบบ โดยกําหนดเจตนารมณของ

แผนดินข้ึนมา เพื่อทุกคนทุกฝายในประเทศรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ

แกปญหา พัฒนา นําพาแผนดินนี้ไปสูความม่ันคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาว

ไกล  ดังพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีวา “เรา

จะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยาม”  หลักธรรมาภิบาล จึงตั้งอยูบน

รากฐานของความถูกตอง ดีงาม ม่ันคง หรือธรรมาธิปไตย ท่ีมุงใหประชาชน สังคมระดับจังหวัด

อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชนตางๆ  เขามามีสวนรวมในการคิด  การบริหารจัดการ  การบริหารใน

ทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององคการภาครัฐใหม  เพราะระบบราชการท่ีแข็งตัวเกินไป ทําใหไมมี

ประสิทธิภาพ และขาดความชอบธรรม กฎเกณฑเขมงวด ชองทางการส่ือสารขาดตอน รัฐไม

สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญไดถูกตอง ทําใหเกิดความขัดเเยง ชวงชิง

อํานาจ เเละความลมเหลวของระบบราชการและรัฐบาล จึงทําใหความคิดเกี่ยวกับ goverment 
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เปล่ียนไปกลับกลายมาเปน governance ท่ีทุกภาคสวน จะตองเขามามีสวนรวม ดังนี้ (สํานัก

ความสัมพันธตางประเทศ, 2549) 

ภาครัฐตองมีการปฏิรูปบทบาท หนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทํางาน ของ

หนวยงาน/กลไกการบริหาร ใหสามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยางโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม

มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูง ในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสู

ประชาชน โดยจะตองมีการเปล่ียนทัศนคติ คานิยม และวีธีทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ ใหทํางานโดย

ยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง และสามารถรวมทํางานกับภาคประชาชนไดอยางราบร่ืนเปนมิตร 

ภาคธุรกิจ เอกชนตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจ

เอกชน เชน บรรษัทบริษัท  หางหุนสวนฯ ใหมีกติกาการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรมตอ

ลูกคา ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอสังคม  รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการท่ีมี

มาตรฐานเทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบร่ืน เปน

มิตร และมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ภาคประชาชนตองสรางความตระหนักหรือสํานึก  ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ถึง

ระดับกลุมประชาสังคม  ในเร่ืองของสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ตอตนเองและสาธารณะ ท้ัง

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจ ใน

หลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หรือธรรมรัฐ ใหเกิดข้ึนและ

ทํานุบํารุงรักษาใหดียิ่งๆ ข้ึน ตอไป 

  สําหรับความสําคัญและความคาดหวังของธรรมาภิบาลในทางการศึกษานั้น  

ผลการวิจัยของไพศาล  ตั้งสมบูรณ (2548) เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความคาดหวังตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา อยูในระดับมาก  และความคาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริง  และงานวิจัยของ อัครพงศ    

เทพิน (2548) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหาร  โดยใชหลักธรรมมาภิบาลกับประสิทธิผล

การบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางการ

บริหาร โดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสัาคัูทางสถิติท่ีระตับ .01  และมี

ความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในการบริหารโดยใชหลักธรร

มาภิบาลสามารถพยากรณประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงใหเห็นวา  การบริหารงบประมาณใหเปนไปตามธรร

มาภิบาลมีผลตอประสิทธิผลในการบริหารและคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา  ดังนั้น  ธรรมาภิบาล
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จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการบริหารงบประมาณยุคปจจุบัน  ควรหาแนวทางในการทําให

ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสอดคลองหรือใกลเคียงกับการปฏิบัติจริง 

ในการวิจัยคร้ัง ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมาใช ดังนี้ 1) หลักการของ

ธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนหรือผูสวนไดเสียในการ

ตรวจสอบการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี และการกระจายอํานาจ  โดยการประยุกต

แนวคิดธรรมาภิบาลมาใชอยางเปนรูปธรรม  ในการบริหารงบประมาณของรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) องคประกอบธรรมาภิบาลตามหลักในการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ใน 6 ดาน คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  

หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 

 

หลักการ  การสงเสริมการมีสวนรวมการตรวจสอบอํานาจรัฐ 

การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี การกระจายอํานาจ 

การประยกุตใชในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

   

องคประกอบ  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม   หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 

 

ภาพท่ี 15 แนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภิบาลท่ีนํามาใชในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร 

 งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

6. แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับการตรวจสอบ 

6.1 แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพเปน

อยางมาก เพราะถือไดวาเปนเคร่ืองมือทางการบริหารอยางหนึ่ง ท่ีใชในการตรวจสอบ ติดตาม และ

ดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคการ วายังคงมีการปฏิบัติท่ีสอดคลอง หรือเปนไปตามแผนการ  

ขอตกลงในคูมือคุณภาพ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติงานท่ีไดระบุไวหรือไม  การตรวจสอบนี้ นอกจาก

จะเปนการรักษาระบบใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานแลว ยังอาจชวยใหฝาย
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ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายบริหารไดเห็นถึงจุดบกพรองของระบบคุณภาพท่ีควรไดรับการ

ปรับปรุง เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการใชควบคุม 

ดูแล และรักษาระบบคุณภาพท่ีมีอยูแลวใหคงอยู นอกจากนี้ การตรวจสอบยังเปนกลไกท่ีจะทําให

องคการไดรับทราบวา การดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดของระบบคุณภาพหรือไม โดยการ

ตรวจสอบจะพิจารณาจากหลักฐานตางๆ เปนสําคัญ  เปาหมายก็เพื่อตรวจสอบดูวาหลักปฏิบัตินั้น 

ไดมีการปฏิบัติตามหรือไม (วรวิทย  นาควัฒนานุกูล, 2538 ;  ประพนธ  ผาสุขยืด, 2542) กิจกรรม

การตรวจสอบถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีมีความเปนอิสระ เปนการดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง โดย

ปราศจากอคติ เพื่อท่ีจะไดนําเสนอขอมูลเหลานั้นไปยังฝายบริหาร ขอมูลดังกลาว จะชวยใหฝาย

บริหารลดความเส่ียงในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดเปนอยางดี นับไดวากิจกรรมการ

ตรวจสอบเปนความรับผิดชอบของฝายบริหารท่ีจะตองจัดใหมีข้ึน เร่ิมแรกกิจกรรมการตรวจสอบ

ไดรับการยอมรับ และมีการนํามาใชกันอยางกวางขวางในกลุมวิชาชีพของนักบัญชี เพื่อตรวจสอบ

การใชงบประมาณของหนวยงานตางๆ ในองคการ วามีความเหมาะสม หรือไม อยางไร ตอมาใน

ระยะหลัง นักวิชาการดานคุณภาพ จึงไดนําเอาคําวา การตรวจสอบ (Audit) ไปใชในกิจกรรม

ทางดานคุณภาพดวย เชนเดียวกัน (Mills, 1989) การตรวจสอบเร่ิมปรากฏอยางจริงจัง ภายหลังจาก

ท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เร่ิมตนข้ึนไดไมนาน และไดรับแรงกระตุนอยางมาก เม่ือกองทัพเร่ิมหันมา

สนใจในเร่ืองมาตรฐานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ในระยะเร่ิมตน การตรวจสอบมีการดําเนินการ

คลายกับกิจกรรมการตรวจสอบ (Inspection) ซ่ึงสวนใหญมีการพัฒนากันในอุตสาหกรรมการผลิต

ขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง เชน

อุตสาหกรรมทางดานนิวเคลียร หรือทางดานอากาศยาน เปนตน 

การตรวจสอบนับไดวาเปนกิจกรรมท่ีตองมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค 

และการดําเนินการสํารวจผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือระบบอยางเปนอิสระ การตรวจสอบจึงเปน

กิจกรรมสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน หรือประเมินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ  โดยทําการ

ตรวจสอบเอกสารการนําระบบไปปฏิบัติ ตลอดจนประสิทธิผลของระบบคุณภาพ การตรวจสอบ

อาจกระทําข้ึนเพียงคร้ังเดียว หรืออาจเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการซํ้าๆอยางสมํ่าเสมอก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคและผลของการตรวจสอบ รวมท้ังผลิตภัณฑการบริการ กระบวนการ หรือระบบ

คุณภาพท่ีเกี่ยวของ (Mills, 1989) อยางไรก็ตาม  Stebbing (1990) ไดกลาววา  การตรวจสอบระบบ

อยางเหมาะสมจะทําใหระบบบริหารคุณภาพมีความสมบูรณ  ดังนั้น จึงควรมีการดําเนินการอยาง

สมํ่าเสมอ เปนระยะๆ เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันถึงการนําระบบคุณภาพไปปฏิบัติ  ตลอดจน

เปนการแสดงถึงประสิทธิผลของระบบดังกลาว 
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การตรวจสอบจึงนับเปนกิจกรรมท่ีทําใหทุกองคการ  ไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ

ตางไดรับประโยชนจากการตรวจสอบ  กิจกรรมท้ังหลายและระบบบริหารของตนเอง แนวคิดดังกลาว 

จึงถูกนําไปประยุกตใช ท้ังในองคการของรัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม  ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตใน

ลักษณะตางๆ (Sayle, 1988) สอดคลองกับท่ี Arter (1994)  ไดกลาวไววา  หลักการของการตรวจสอบ

ไดมีการนําไปประยุกตใชในการตรวจประเมินระบบบริหารชนิดอ่ืนๆดวย  เพราะเหตุท่ีฝายบริหาร

เปนผูควบคุมทรัพยากรตางๆ ภายในองคการ ดังนั้น เปาหมายทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย การ

จัดการดานส่ิงแวดลอม  รวมท้ัง ประสิทธิภาพในการดําเนินการ จึงถูกนํามาใชกับวิธีการตรวจสอบ

ภายใตหลักการเดียวกัน คือ 1) กําหนดขอตกลงใหชัดเจน (define requirements) 2) ดําเนินการเพื่อให

เปนไปตามขอตกลง (produce to requirements) 3) ติดตามดูความสําเร็จตามขอตกลง(monitor 

achievement of  requirements) 4) ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง (continuously 

improve on requirements) 

 นอกจากนี้ คุณสมบัติของผูตรวจสอบเปนส่ิงสําคัญ โดยการศึกษาของประทุม  ภูพัฒน 

(2552) เร่ือง ทัศนคติของผูรับการตรวจท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัทจันวาณิชยซีเคียว

ริตี้พร้ินทติ้งจํากัด  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานคุณสมบัติ และดานการปฏิบัติของผูตรวจสอบมี

ผลตอทัศนคติของผูรับการตรวจ  ดังนั้น ผูตรวจสอบควรจะไดรับการพัฒนาในดานคุณสมบัติและ

ดานการปฏิบัติ 

6.2   ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

Burrill & Ledolter (1999  อางถึงในเฉลิมชัย  หาญกลา, 2545) ไดกลาวถึงความ

จําเปนของการท่ีองคการตองมีการตรวจสอบ ไวในหนังสือช่ือ Achieving Quality Through 

Continual  Improvement วาเม่ือมีระบบคุณภาพใดๆเกิดข้ึนในองคการ คําถามท่ีมักจะตามมาอยาง

ทันที ก็คือระบบนั้นดี หรือมีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม บุคลากรแตละคน ซ่ึงมีความ

รับผิดชอบในสวนตางๆ ของระบบ จึงควรจะตองมีการตรวจประเมิน หรือการทบทวนการทํางาน

ตามปกติ วางานในสวนท่ีดูแล รับผิดชอบอยูนั้น  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงใด ซ่ึง

การกระทําดังกลาว ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการท่ีดี แตนอกเหนือไปจาก

ส่ิงท่ีกลาวมาแลวนั้น  องคการควรจัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนระบบคุณภาพอยางเปนระบบ 

โดยฝายท่ีมีอํานาจหนาท่ีและมีความเช่ียวชาญเฉพาะ  ซ่ึงไมไดมีความรับผิดชอบโดยตรงตอ

กระบวนการหรือการปฏิบัติงานในเร่ืองนั้นๆ เขามาทําหนาท่ีในการทบทวน หรือพิจารณาการ

ทํางานดวย  ในอีกลักษณะหนึ่งการตรวจสอบ (audit) เปนเคร่ืองมือทางการบริหารอยางหนึ่ง  ท่ีใช

ในการประเมินยืนยันหรือตรวจสอบกิจกรรมท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพการนําระบบ

การตรวจสอบคุณภาพไปใชอยางเหมาะสม  นับเปนกระบวนการท่ีสรางสรรคและเปนการมองใน
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ทางบวก  ดังนั้น  การมีระบบการตรวจสอบคุณภาพท่ีดี จะเปนการชวยปองกันปญหาตางๆ ใน

องคการอันอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  ซ่ึงปญหาเหลานั้น โดยปกติจะเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพ

หรือความไมเพียงพอของการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ  อยางไรก็ตาม สําหรับบางคน

อาจมองวาการตรวจสอบมีลักษณะของการดําเนินการในแงลบ  ท้ังนี้ ความรูสึกดังกลาว อาจเกิด

จากกระบวนการตรวจสอบท่ีดําเนินการคลายกับการจับผิดมากเกินไป  รวมท้ัง วิธีการท่ีใชก็มักจะ

เปนการตําหนิ ติเตียน การทํางานเสียมากกวา (Mills, 1989) กิจกรรมการตรวจสอบไมควรท่ีจะเขา

ไปเกี่ยวของกับการบงช้ีวา ผลิตภัณฑหรือบริการใด สมควรไดรับการยอมรับ หรือการปฏิเสธ  ส่ิงท่ี

การตรวจสอบจะเขาไปเกี่ยวของนั้น จึงควรเปนเพียงการพิจารณาท่ีกระบวนการปฏิบัติ การควบคุม

การผลิต(Mills, 1989) การตรวจสอบนับเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการประกันคุณภาพท่ีมี

ความสําคัญ  ซ่ึงจะสงผลตอความม่ันใจในระบบงาน เนื่องจาก ระบบดังกลาว จะถูกนําไปใชเพื่อ

การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจริงตามขอกําหนดท่ีระบุไวในระบบงาน  ตอจากนั้น  ผลของ

การตรวจสอบท้ังหลายท่ีปรากฏ ก็จะตองมีการรายงานไปยังทุกฝายบริหาร หรือทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(ASQ Quality Audit Division, 2000) แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา หากผูบริหารมีความรู และ

ความเขาใจ ในแนวคิดเร่ืองการตรวจ ก็ยอมจะสามารถใชเคร่ืองมือดังกลาว ใหเกิดประโยชนในเชิง

การบริหารไดเปนอยางดี โดยปกติการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ (สุพัตกูลชัย   จินดาสุต, 

2538) คือ 1) ประเมินความเหมาะสมของระบบบริหารคุณภาพในองคการ  โดยทําการตรวจสอบ

เพื่อประเมินผล และเปรียบเทียบแผนงานคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต  หรือ

การบริการกับมาตรฐานท่ีใชอางอิง 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน 

ซ่ึงจะตองทําตามแผนงานคุณภาพ 3) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในระบบ

คุณภาพขององคการ 

6.3   ความหมายของการตรวจสอบ 

  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายของคําวา การตรวจสอบ โดยหนวยงาน

และนักวิชาการ  มีดังนี้  Stebbing (1990) ไดใหความหมายของการตรวจสอบวา หมายถึง การ

ดําเนินกิจกรรม การวางแผน และการจัดทําเอกสาร อยางเปนอิสระ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับวิธีการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อนําไปพิสูจน โดยการสํารวจตรวจสอบและประเมินวา องคประกอบในระบบ

คุณภาพท่ีมีความเหมาะสม ไดมีการพัฒนา จัดทําเปนเอกสาร และนําไปปฏิบัติอยางบรรลุ

วัตถุประสงค เปนไปตามขอกําหนดเฉพาะท่ีระบุไว สอดคลองกับ Burrill & Ledolter (1999) ให

ความหมายวา การตรวจสอบคุณภาพเปนการวางแผน และการตรวจสอบอยางเปนระบบ เกี่ยวกับ

ระบบบริหารคุณภาพวา เปนระบบท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม และการนําระบบนั้นไป

ปฏิบัติไดตามระดับท่ีตองการหรือไม และ Parsons (1994) กลาววา การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง
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การตรวจสอบ  เพื่อดูวาระบบคุณภาพท่ีมีอยู และกําลังดําเนินการอยูนั้น เปนไปตามท่ีกลาวอางไว

หรือไม   นอกจากนี้  Mills (1989) ไดรวบรวมไว คือ International Standard ISO 8402-1986 กลาว

วา การตรวจสอบคุณภาพ คือการตรวจสอบอยางเปนระบบ ท่ีมีความเปนอิสระ  เพื่อใชตัดสินวา

กิจกรรมทางดานคุณภาพและผลของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  เปนไปตามแผนท่ีไดมีการจัดเตรียมไว

หรือไม และส่ิงท่ีไดมีการจัดเตรียมไวนั้น  ไดมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล  รวมท้ัง

เหมาะสมท่ีจะทําใหวัตถุประสงคตางๆ นั้นบรรลุได หรือไม   National Standard of Canada CAN-

CSA-Q395-1981 และ American National Standard ANSI/ASQC-Q1-1986 ใหความหมายไว ดังนี ้

คือ การตรวจสอบคุณภาพ คือ การตรวจสอบการกระทําและการตัดสินใจของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ

กิจกรรมคุณภาพอยางเปนระบบ  เพื่อพิสูจน หรือประเมิน  ตลอดจนรายงานถึงระดับของการ

ปฏิบัติการท่ีเปนไปตามขอตกลง  ซ่ึงกําหนดไวในแผนงานคุณภาพ หรือตามเกณฑ หรือตาม

ขอกําหนด ท่ีไดมีการทําสัญญาไว เกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการดวยความเปนอิสระ American 

National Standard ANSI/ASQC-A3-1987 กลาววา การตรวจสอบคุณภาพ คือ การตรวจสอบและ

การประเมินอยางเปนระบบ  ท่ีมีความเปนอิสระ  เพื่อใชตัดสินวากิจกรรมทางดานคุณภาพและผล

ของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  เปนไปตามแผนท่ีไดมีการจัดเตรียมไว หรือไม และส่ิงท่ีไดมีการจัดเตรียม

ไวนั้น ไดมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล รวมท้ัง มีความเหมาะสมท่ีจะทําใหวัตถุประสงค

ตางๆ นั้น บรรลุไดหรือไม  National Standard of Canada CAN-CSA-Z299.1-1985 ใหไว คือการ

ตรวจสอบคุณภาพ คือ กิจกรรมทางการตรวจสอบและประเมินเอกสาร  ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อพิสูจนวา

องคประกอบท่ีกําหนดข้ึน ในแผนงานการประกันคุณภาพ มีความเหมาะสม รวมท้ัง เอกสารและ

การดําเนินการ เปนไปอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับขอตกลง ท่ีมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ  

  จากความหมายของการตรวจสอบ ตามทัศนะของนักวิชาการขางตน สามารถสรุป

รายละเอียดประเด็นยอยตางๆ  จากความหมายการตรวจสอบ คือ  การตรวจสอบมีความเปนระบบ  

มีความอิสระ สามารถตรวจสอบได โดยบุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบงานของหนวยงานดําเนินการ

ตรวจสอบวา ระบบงานของหนวยงานเปนไปตามเกณฑ หรือมีความเหมาะสม ตรวจสอบวา

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ มีความเหมาะสม ตรวจสอบความสอดคลองของเอกสารกับการปฏิบัติ และ

ตรวจสอบถึงระดับของการปฏิบัติท่ีตองการ 

จากรายละเอียดประเด็นยอยตางๆ สามารถสรุปความหมายของการตรวจสอบไดวา  

การตรวจสอบเปนกิจกรรมในการตรวจสอบการดําเนินการตามระบบ การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  

เพื่อช้ีใหเห็นวา การดําเนินการเปนไปตามแผน หรือขอกําหนด ท่ีไดระบุไวในแผนงานขององคการ

กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสม  ตรวจสอบถึงระดับของการปฏิบัติท่ีตองการ โดยผูท่ีมีทําหนาท่ี

ตรวจสอบ ประกอบดวย ผูตรวจสอบท่ีเปนอิสระและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบงานของหนวยงาน
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นั้นๆ  สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของ   

ผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คร้ังนี้ เปนการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย ท้ังจากภายในและภายนอก 

6.4 ประโยชนของการตรวจสอบ 

  การตรวจสอบเปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เปน

หลักประกันขององคกร ในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบงาน เพื่อ

สงเสริมการปฏิบัติงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมท้ัง การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา  ซ่ึงการตรวจสอบมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว  จากการศึกษาเอกสาร

ตางๆ เกี่ยวกับประโยชนของการตรวจสอบ มีดังนี้ (อุษณา  ภัทรมนตรี, 2547; ประทุม  ภูพัฒน, 

2552) 

1) สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  (good governance) และความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน (transparency)  ปองกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต  และเปนการลด

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

2) สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ และรายงานตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

(accountability and  responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ

เปนพื้นฐานของหลักความโปรงใส (transparency) และความสามารถตรวจสอบได (auditability) 

3) สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (efficiency and 

effectiveness  of  performance) ขององคกร  เนื่องจาก การตรวจสอบเปนการประเมิน วิเคราะห  

เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานให

สะดวก รัดกุม  ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน และใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา  ชวยลดเวลาและ

คาใชจาย  เปนส่ือกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสาน และลดปญหาความไม

เขาใจในนโยบาย 

4) เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (check  and  balance) สงเสริมใหเกิดการ

จัดสรร  การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสม ตามลําดับความสําคัญ  เพื่อใหไดผลงาน

ท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 

5) ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (warning  signals) ของการประพฤติมิชอบ หรือ

การทุจริตในองคกร  ลดโอกาสความรายแรง และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง เพื่อเพิ่มโอกาสของ

ความสําเร็จของงาน 



 
 

78 

สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรร

มาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานคร้ังนี้  ผูวิจัยไดเนนประโยชน (utilization) ไปท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับการ

บริหารงานงบประมาณใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.5 ประเภทของการตรวจสอบ 

  ในการจําแนกประเภทของการตรวจสอบนั้น มีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับส่ิงท่ี

นํามาใชเปนเกณฑในการจําแนก  โดย Mills (1989) ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา สามารถแบงออกไดเปน 4 

ประเภท โดยยึดหลัก ดังตอไปนี้ 1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 2) ส่ิงท่ีทําการตรวจสอบ 3) 

วิธีการในการตรวจสอบ และ 4)  ลักษณะของผูตรวจสอบ 

  6.5.1  ประเภทการตรวจสอบจําแนกตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

   การจําแนกโดยยึดหลักนี ้ Mills (1989) ไดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) การตรวจสอบความเหมาะสม (suitability ability audit) เปนการ

ตรวจสอบ หรือการประเมินอยางละเอียด เพื่อเปรียบเทียบเอกสารในแผนงานคุณภาพขององคการ

กับมาตรฐานท่ีใชอางอิงวามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม 

2) การตรวจสอบความสอดคลอง (conformity ability audit) เปนการ

ตรวจสอบหรือการประเมินอยางละเอียด เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมในระบบคุณภาพท่ีไดมีการ

ดําเนินการกับขอกําหนดท่ีไดมีการระบุไวในแผนงานคุณภาพ นโยบายคุณภาพ และแนวทางการ

ปฏิบัติ วามีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด 

ในการตรวจสอบคุณภาพโดยยึดเอาวัตถุประสงคเปนหลัก มีนักวิชาการท่ี

มีความเห็นสอดคลองกับ Mills ดวยเชนเดียวกัน แตการเรียกช่ือ อาจแตกตางกันบาง อาทิ Freeman 

(1997) ไดแบงการตรวจสอบคุณภาพออกเปน 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1  การตรวจสอบความเพียงพอ (adequacy) บางคร้ังเรียก  systems 

audit , desk-top audit หรือ document review เปนการตรวจสอบดูวา ระบบเอกสาร ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของระบบบริหารคุณภาพ มีความสอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐานคุณภาพ ท่ีองคการนํามาใช

หรือไม 

แบบท่ี 2  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอตกลง (compliance) เปนการดู

วา ส่ิงท่ีไดกลาวไวในระบบคุณภาพขององคการ ไดมีการปฏิบัติมากนอย เพียงใด ซ่ึงถือวาเปน

รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพ ท่ีองคการสวนใหญมีความคุนเคยเปนอยางดี 

ในขณะท่ี Stebbing (1990) มองวา การตรวจสอบระบบ (system audit) 

หรือการตรวจสอบความเพียงพอ (adequacy) เปนการตรวจในระดับท่ีต้ืน มีความเขมขนนอย สวน
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอตกลง (compliance) เปนการตรวจสอบในระดับท่ีลึก และมีความ

เขมขนมากกวาการตรวจสอบแบบแรก แนวคิดของ Stebbing แสดงใหเห็นดังประกอบ ตอไปนี้ 

 

 

 

 

คูมือคุณภาพ 

(quality manual) 

การตรวจสอบคุณภาพ 

ของระบบ (system audit) 

 

การตรวจสอบการปฏิบตั ิ

(compliance audit) 

 

 

แนวทางปฏิบัติและวิธีการทํางาน 

(procedures and instructions) 

 

ภาพท่ี 16  ระดับความเขมขนในการตรวจสอบ 

 

  6.5.2 ประเภทการตรวจสอบ จําแนกตามส่ิงท่ีทําการตรวจสอบ 

   Mills (1989) กลาวถึงการจําแนกตามแนวทางนี้ วาสามารถแบงการ

ตรวจสอบคุณภาพออกไดเปนหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบแผนงานคุณภาพ (quality program audit) เปนการ

ตรวจสอบความเหมาะสม หรือการเปรียบเทียบ และประเมินเอกสารตางๆ ท่ีบรรจุไวในแผนงาน

คุณภาพกับมาตรฐานท่ีใชอางอิง ท่ีไดมีการตกลงกันไว ตั้งแตแรก 

2) การตรวจสอบระบบคุณภาพ(quality system audit) เปนการ

ตรวจสอบ หรือการตรวจสอบระบบคุณภาพอยางละเอียด เพื่อตัดสินประสิทธิผลและการปฏิบัติ

ตามขอตกลงท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานท่ีใชอางอิง การตรวจสอบในลักษณะนี้ มักจะครอบคลุม

ประเด็นตอไปนี้ ขอใดขอหนึ่งหรือท้ังหมด คือ 

2.1)  ดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงานคุณภาพ ซ่ึง

จะตองเปนไปตามความตองการของระบบคุณภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม 

2.2)  ดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ส่ิงตางๆ ท่ีทําใหแผนงานคุณภาพเปนท่ีพอใจ  เพื่อยืนยันวาแผนงานดังกลาวยังคงเปนท่ียอมรับได 

2.3)  ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอตกลงคุณภาพ

ซํ้าๆ หรือดําเนินการเปนระยะๆ เพื่อดูความตอเนื่องและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 

3) การตรวจสอบคุณภาพดานการจัดการ (management quality audit) 

เปนการทบทวนและประเมิน เกี่ยวกับความรับผิดชอบการยอมรับใหมีการตรวจสอบปฏิสัมพันธ

ระบบคุณภาพ 

quality system 
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เปนตน ของฝายบริหารในสวนท่ีเปนกิจกรรมท้ังหลาย ซ่ึงสนับสนุนใหเกิดผลผลิตดานคุณภาพของ

องคการ 

4) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality audit) เปนการ

ตรวจสอบ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ ในลักษณะของการตรวจสอบองคประกอบท้ังหมดของ

ผลิตภัณฑและสวนประกอบของระบบคุณภาพท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ เพื่อประเมิน

ระบบเปรียบเทียบกับมาตรฐานและขอกําหนดของผลิตภัณฑ การตรวจสอบดวยวิธีการดังกลาว 

อาจรวมไปถึงกิจกรรมการตรวจสอบ (inspection) หรือการทดสอบ (test) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

กลวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล อยางไรก็ตาม การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ ไมควรเขาไปมี

สวนเกี่ยวของกับการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ เพื่อการตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธ

ผลิตภัณฑเหลานั้นหรือไม 

5) การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต (process quality audit)

เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินอยางละเอียด เกี่ยวกับระบบคุณภาพในสวนท่ีใชสําหรับ

กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ ในลักษณะของการตรวจสอบองคประกอบท้ังหมด ของกระบวนการ

ผลิต และสวนประกอบของระบบคุณภาพ ท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เพื่อ

ประเมินระบบเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และขอกําหนดของกระบวนการผลิต 

6) การตรวจสอบคุณภาพของการบริการ (service quality audit) เปนการ

ตรวจสอบ หรือการตรวจสอบ และประเมินอยางละเอียด เกี่ยวกับระบบคุณภาพในสวนท่ีใชสําหรับ

การบริการโดยเฉพาะ ในลักษณะของการตรวจสอบองคประกอบท้ังหมด ของการบริการและ

สวนประกอบของระบบคุณภาพท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการบริการ เพื่อประเมินระบบ

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และขอกําหนดของการบริการ 

โดย กฤษฎ  อุทัยรัตน (2541) กลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพ ตามทัศนะนี้

วา สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) การตรวจสอบระบบคุณภาพ (quality system audit) ซ่ึงเกี่ยวของกับ

การตรวจสอบดูวา ระบบคุณภาพท่ีนํามาใชในหนวยงานมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

เพียงใด แบงออกเปนการตรวจสอบคุณภาพภายใน (internal quality audits) และการตรวจสอบ

คุณภาพภายนอก (external quality audits) 

2) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (product audit) เปนการตรวจสอบ

ซ่ึงเกิดข้ึนในข้ันตอนของการตรวจและทดสอบ การรับวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑ

(receiving / incoming) และการตรวจและการทดสอบข้ันสุดทาย (final inspection and testing) 
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หลังจากท่ีมีการดําเนินการผลิตสินคาออกมาเปนท่ีเรียบรอยแลว เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามท่ีได

ตกลงกันไวกับลูกคา หรือไม 

3) การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ (process audit) เปนการ

ตรวจสอบและทดสอบในกระบวนการ (in-process inspection and testing) และการตรวจสอบใน

ลักษณะของการควบคุมกระบวนการ (process control) ซ่ึงจะตองมีการระบุและการวางแผนการ

ผลิต ติดตั้ง และบริการ ซ่ึงมีผลโดยตรงตอคุณภาพ และตองม่ันใจวากระบวนการเหลานี้ ดําเนินไป

ภายใตสภาวะการควบคุม 

  6.5.3  ประเภทการตรวจสอบ โดยจําแนกตามวิธีการในการตรวจสอบ 

   Mills (1989) กลาววา มีวิธีการท่ีนําไปใชในการตรวจสอบคุณภาพ 2 วิธี คือ 

1) การตรวจสอบคุณภาพโดยมุงสถานท่ีเปนหลัก (location-oriented  

quality audit) เปนการตรวจสอบและประเมินผลสวนตางๆ ท้ังหมดของแผนงานคุณภาพอยาง

ละเอียด เพื่อดูผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีซ่ึงปฏิบัติงานการตรวจสอบตองครอบคลุมการ

ดําเนินการกิจกรรมท้ังหมด ในแผนงานคุณภาพของสถานท่ีแหงนั้น รวมท้ังปฏิสัมพันธระหวาง

องคประกอบตางๆ ในแผนงานนั้น ขอเสียของวิธีการนี้ คือ เปนการยากท่ีจะดําเนินการประเมิน

ประสิทธิผลท้ังหมด ไดครบถวน หรือการประเมินความตอเนื่องขององคประกอบใด โดยเฉพาะ

ตามแผนงานคุณภาพ 

2) การตรวจสอบคุณภาพโดยใชงานเปนหลัก (function-oriented quality  

audit) เปนการตรวจสอบและประเมินผลองคประกอบใด องคประกอบหนึ่ง หรืองานอยางใดอยาง

หนึ่ง ท่ีระบุไวในแผนงานคุณภาพเปนการเฉพาะ ในทุกๆ ท่ีท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาว 

วิธีนี้มีประโยชนในการใชติดตามความตอเนื่องของงาน ดังนั้น จุดเดนของวิธีนี้ จึงเปนการ

ประเมินผลการปฏิบัติทุกอยาง ท่ีเปนผลมาจากองคประกอบเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งของแผนงาน

รวมท้ัง ปฏิสัมพันธบางอยางหรือการตอบสนองท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบเหลานั้น ระหวาง

สถานท่ีตางๆ สําหรับขอเสียท่ีอาจเกิดข้ึน คือ การพิจารณาผลกระทบจากสวนอ่ืนๆ ท่ีมีตอแผนงาน

คุณภาพอาจจะถูกมองขามไป 

  6.5.4  ประเภทการตรวจสอบ จําแนกตามลักษณะของผูตรวจสอบ 

   Mills (1989) จําแนกการตรวจสอบคุณภาพตามทัศนะนี้ ออกเปน2 รูปแบบ

คือ 

1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน (internal quality audit) การตรวจสอบใน

รูปแบบนี้ จะดําเนินการโดยผูตรวจสอบ (auditors) ซ่ึงเปนสมาชิก หรือบุคลากรขององคการท่ีถูก

ตรวจสอบ 
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2) การตรวจสอบคุณภาพภายนอก (external quality audit) เปนการ

ตรวจสอบ ซ่ึงดําเนินการโดยผูตรวจสอบ ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกหรือบุคลากรขององคการท่ีถูก

ตรวจสอบ โดยสวนใหญผูตรวจสอบจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมาจากภายนอกองคการ เขามาทําหนาท่ี

ดําเนินการตรวจสอบ ดวยความมีอิสระ 

    สวน Stebbing (1990) และ Freeman (1997) ไดกลาวอยางสอดคลองกัน

ถึงรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพ ท่ีจําแนกตามลักษณะของผูตรวจสอบวา มีอยูดวยกัน 3 

ลักษณะ คือ 

1) การตรวจสอบภายใน (internal audit) เปนการตรวจสอบ ซ่ึงดําเนินการ

เปนการภายใน โดยบุคลากรของบริษัท หรือหนวยงาน  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

วิธีการดําเนินการจะมีลักษณะท่ีไมเปนทางการเทากับการตรวจสอบจากภายนอก การตรวจสอบ

ภายในตองดําเนินการอยางเปนระบบ และมีความเปนอิสระ  การตรวจสอบในรูปแบบนี้ ดําเนินการ

โดยบุคลากร ซ่ึงไมไดมีความรับผิดชอบโดยตรงกับกิจกรรมท่ีตองเขาไปทําการตรวจสอบ 

2) การตรวจสอบภายนอก (external audit) เปนการตรวจสอบ ซ่ึง

ดําเนินการโดยบริษัท เพื่อประเมินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคูสัญญาของบริษัทผูจัดสงผลิตภัณฑ

ตัวแทนของบริษัท หรือผูไดรับใบอนุญาตจากบริษัท เปนตน การประกาศใหทราบถึงแนวการ

ปฏิบัติและวิธีการในการตรวจสอบคอนขางเปนทางการ เนื่องจาก มีความจําเปนตองใชการวางแผน

และการเตรียมตัวมากกวาการตรวจสอบภายใน 

3) การตรวจสอบโดยภายนอก (extrinsic audit) เปนการตรวจสอบซ่ึง

ดําเนินการโดยลูกคา องคกรภายนอก หรือหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแล เพื่อประเมินเกี่ยวกับ

กิจกรรมท้ังหลายของบริษัท โดยการเปรียบเทียบกับขอกําหนดเฉพาะ ถือวาเปนการตรวจสอบ ซ่ึง

ดําเนินการโดยบุคลากรจากแหลงภายนอกของบริษัท 

นอกจากท่ีกลาวมาแลว จากการศึกษาตํารา และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ยัง

พบวา มีการใชคําวา audit parties ซ่ึงหมายถึง ฝายท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ ซ่ึงมีลักษณะ

ใกลเคียงกับการจําแนกตามลักษณะของผูตรวจสอบ ดังท่ีกลาวมาแลว โดยเฉลิมชัย หาญกลา 

(2545) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ audit parties ไวดังนี้ 

   ธงชัย  ธาระวานิช (2540) กลาวถึง audit parties ซ่ึงกําหนดไวในระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9000 วาประกอบดวย 

1) การตรวจสอบโดยคณะผูตรวจท่ีหนึ่ง (1st party audits) เปนการ

ตรวจสอบระบบคุณภาพภายในองคการ โดยคณะผูตรวจขององคการนั้นๆ เอง ดําเนินการตรวจตาม

แผนท่ีไดจัดทําไวเอง เพื่อติดตามดูประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบคุณภาพขององคการ 
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2) การตรวจสอบโดยคณะผูตรวจท่ีสอง (2nd party audits) เปนการ

ตรวจติดตามระบบคุณภาพจากภายนอกองคการ ไดแก การตรวจสอบของผูซ้ือ หรือผูผลิตสินคา

วัสดุ วัตถุดิบ ท่ีผูซ้ือนําไปใช 

3) การตรวจสอบโดยคณะผูตรวจท่ีสาม (3rd party audits) เปนการ

ตรวจสอบจากสถาบันภายนอกองคการท่ีไดรับอนุญาตข้ึนทะเบียนไวในระบบ ISO  โดยองคการท่ี

ขอใหมีการดําเนินการตรวจสอบ เพื่อใหการรับรอง ตองเสียคาใชจายใหกับคณะผูตรวจท่ีสามนี้ดวย 

สําหรับ ASQ Quality Audit Division (2000) ไดแบงใหเห็นถึงลักษณะ

ของฝายท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบออกเปน 3 ฝาย คือ 

1) first-party audit เปนการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในองคการ

เพื่อใชวัดหรือตรวจสอบจุดแข็ง และจุดออนขององคการ  เพื่อเปรียบเทียบกับแนวการปฏิบัติ หรือ

วิธีการปฏิบัติในดานคุณภาพของตน หรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพจากภายนอก ซ่ึงนํามาใช

ภายในองคการ first-party audit เปนการตรวจสอบคุณภาพภายใน ซ่ึงดําเนินการโดยผูตรวจสอบซ่ึง

เปนพนักงานขององคการท่ีถูกจางใหเขามาทําหนาท่ีนี้โดยตรง  บุคคลเหลานี้ ไมมีผลประโยชนใดๆ

เกี่ยวของกับผลการตรวจในสวนท่ีตนเองเขาไปดําเนินการ หรืออาจเปนบุคลากรในองคการจาก

สวนตางๆ ท่ีไดรับการฝกใหเขามาทําหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพในสวนท่ีไมเกี่ยวของกับการ

ทํางานตามปกติของตน 

2) second-party audit เปนการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงดําเนินการโดย

ลูกคาหรือองคการท่ีเปนคูสัญญาของบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับท่ี Arter(1994) ไดกลาวไว  อยางไรก็

ตาม Freeman (1997) ไดกลาวถึง second-party วามีอยูดวยกัน 2  ลักษณะ คือ 

2.1) บริษัทออกไปดําเนินการตรวจสอบคูสัญญาของบริษัทผูจัดสง

ผลิตภัณฑ ตัวแทนของบริษัทเปนตน ลักษณะเชนนี้ เรียกวา การตรวจสอบภายนอก (external audit) 

2.2) ลูกค า  ผู ใชบ ริการ  หรือตัวแทนของผู ใชบริการ  เข ามา

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของบริษัท การตรวจสอบในลักษณะท่ี 2 นี้ เรียกวา การตรวจสอบโดย

ภายนอก (extrinsic audit) 

3) third-party audit เปนการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงดําเนินการโดย

องคการจากภายนอก ท่ีมีความเปนอิสระ ปราศจากผลประโยชนใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางบริษัท การ

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดังกลาว เปนไปเพื่อใหการรับรองหรือเพื่อการกํากับ ดูแลมาตรฐาน

ลักษณะสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพแบบนี ้อยูท่ีการดําเนินการ ตองมาจากองคการภายนอกท่ีมี

ความเปนอิสระเทานั้น 
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ลูกคา 

 

 

องคการ 

ตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  ประเภทของการตรวจสอบคุณภาพ 

ท่ีมา:  Russell & Associates training materials citing in ASQ Quality Audit Division (2000) 

 

   ในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรร

มาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานคร้ังนี้  ยึดหลักการตรวจสอบจากโดยใชการตรวจสอบโดยคณะผูตรวจสอบท่ีหนึ่ง (1st 

party audits) ท่ีเปนผูมีสวนไดเสียภายใน (internal stakeholders) และการตรวจสอบโดยคณะ                 

ผูตรวจสอบท่ีสอง (2nd party audits) ท่ีเปนผูมีสวนไดเสียภายนอก (external stakeholders) 

 6.6 กระบวนการตรวจสอบ 

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกระบวนการตรวจสอบตามทัศนะของ ASQ 

Quality Audit Division (2000) และ Tricker (2005) พบวา กระบวนการตรวจสอบ มีดังนี้  

  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามทัศนะของ  ASQ Quality Audit Division 

(2000) แสดงไดดังภาพประกอบ ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

Second-party  
ตรวจสอบโดยลูกคา 

 

third-partyตรวจสอบโดย

องคการอิสระ 

First-partyตรวจสอบ 
โดยตนเองขององคการ 
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การเตรียมการตรวจสอบ 

 

การดําเนนิการตรวจสอบ 

 

การรายงานผลการตรวจสอบ 

 

การติดตามผลการปฏิบัติการแกไข 

 

ยุติการตรวจสอบ 

 

ภาพท่ี 18  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  ตามทัศนะของ  ASQ Quality Audit Division  
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 Tricker (2005) ไดเสนอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แสดงดังภาพประกอบ ตอไปนี้ 

 

 
เริ่มตน 

start 
 

   

 
(1)กําหนดการตรวจสอบ 

schedule audit 
 

   

 
(2)เตรียมเครื่องมอื 

prepare checklists 
 

   

 
(3)ดําเนินการตรวจสอบ 

conduct  audit 
 

   

 
(4)รายงานผล 

report the results 
 

  

 
 

 
(5) ตรวจสอบการปฏิบัติที่ไม

สอดคลอง verify nonconformities 
 

   

 
(6) พัฒนาแผนปฏิบัติเพ่ือแกไข 

develop corrective action 

 

   

 
(7) ใชแผนปฏิบัติเพ่ือแกไข 

Implement  corrective action 

                    ไมใช/No 

   

 
(8) ตรวจสอบความสําเร็จ 

is action successful? 
 

 
              ใช/Yes 

 
 

(10) บันทึกการตรวจสอบ 

file audit  records 

(9) ยุติการตรวจสอบ 

close out audit 
 

 

ภาพท่ี 19  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ตามทัศนะของ Tricker 
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  จากทัศนะการตรวจสอบของ ASQ Quality Audit Division (2000)และ Tricker 

(2005) ในขางตน สามารถสรุปผลการวิเคราะหกระบวนการตรวจสอบ ประกอบดวย 1) ข้ันเตรียมการ

และวางแผน 2) ข้ันดําเนินการตรวจสอบ  3) ข้ันสรุปผลการตรวจสอบ และ 4)  ข้ันการรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

  เม่ือพิจารณาผลการสังเคราะหทักระบวนตรวจสอบของ ASQ Quality Audit 

Division (2000) และ Tricker (2005) กับกระบวนการบริหารงบประมาณของ Poston (2011) พบวา 

มีความคลายคลึงกัน แตกตางกันเพียงแตวัตถุประสงค คือของ ASQ Quality Audit Division 

(2000)และ Tricker (2005) เนนไปท่ีการตรวจสอบ สวนของ Poston (2011) เนนไปท่ีการบริหาร

งบประมาณ 

  เพื่อใหไดกระบวนบริหารงบประมาณท่ีผนวกกับกระบวนการการตรวจสอบ เปน

กระบวนบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลธรรมาภิบาล อันเปนกระบวนการของ

ระบบในการวิจัยคร้ังนี้   ดังนั้น ผูวิจัยจึงสังเคราะหกระบวนการบริหารงบประมาณของ Poston (2011) 

และผลการสังเคราะหกระบวนตรวจสอบท่ีตามทัศนะของ ASQ Quality Audit Division (2000)และ 

Tricker (2005)  เพื่อนําไปใชวิจัยและพัฒนาเปนระบบระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําใหไดกระบวนการของระบบ  ดังนี้ 

1) การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย, การวัดผล และผลลัพธ 

ของการบริหารงบประมาณละการตรวจสอบธรรมาภิบาล (purposes and goals standards and 

measures objectives and outcomes of  budgeting and good governance auditing) 

2) การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล (planning budgeting  

and good governance  auditing) 

3) การปฏิบัติ (implementation) 

4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (monitoring audit and evaluation) 

  ซ่ึงแสดงดังภาพประกอบตอไปนี ้
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1. การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย,  

การวัดผล และผลลัพธ ของการบริหารงบประมาณ 

และการตรวจสอบธรรมาภิบาล 

 

   

 2. การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล  

   

 3. การปฏิบัติ   

   

 4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

 

ภาพท่ี 20 ผลการสังเคราะหกระบวนการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ เพื่อนําไปใชวิจยั 

 และพัฒนาเปนระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมี 

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน 

 

  เม่ือนําผลการสังเคราะหกระบวนการ มากําหนดรายละเอียดในรูปแบบวิธีการเชิง

ระบบ (system approach) ตามทัศนะของ Schoderbek,  Schoderbek and  Kefalas  (1990)  เพื่อวิจัย

และพัฒนาเปนระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะได

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ปจจัยนําเขา  ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) คณะกรรมการ

บริหารงบประมาณ 4) คณะกรรมการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย 5) บทบาทและหนาท่ี  6) เคร่ืองมือ

ระบบ 7) มาตรฐานในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ และ 8) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

2) กระบวนการ  ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและ

เปาหมาย  การวัดผล และผลลัพธ ของการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบธรรมาภิบาล 2) การ

วางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล 3) การปฏิบัติ และ 4) การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล  

3) ปจจัยสงออก  ประกอบดวย1) รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และ 2) รายงานผลการตรวจสอบธรรมาภิบาล 

4) ขอมูลปอนกลับ  ประกอบดวย 1) การสะทอนผลประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และ 2) การสะทอนผลการตรวจสอบ 

5) สภาพแวดลอมของระบบ ประกอบดวย นโยบาย ระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 
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 สภาพแวดลอมของระบบ (environment) ประกอบดวย นโยบาย ระเบียบ และกฎหมาย ที่เก่ียวของ  

 ปจจัยนําเขา  

(input) 

 กระบวนการ(process)  ปจจัยสงออก 

(output) 

 

 

1) การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย, การวัดผล 

 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 

3) คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ 

4) คณะกรรมการตรวจสอบโดยผูมีสวน

ไดเสีย 5) บทบาทและหนาที่   

6) เครื่องมือระบบ  7) มาตรฐานในการ

บริหารงบประมาณและการตรวจสอบ 

 และผลลัพธ (purposes and goals standards and measures objectives and 

outcomes ) 

2) การวางแผน(planning ) 

3) การปฏิบัติ (implementation) 

4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (monitoring audit and evaluation) 

  

1) รายงานผลการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลใน

การบริหารงบประมาณ 

 

       

   ขอมูลปอนกลับ  (feedback)    

   1) การสะทอนผลประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 

2) การสะทอนผลการตรวจสอบ 

 

   

       

ภาพท่ี 21 โครงสรางระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน 

  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ราง) 

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก  กระทรวงศึกษาธิการ (2546); Poston (2011); ASQ Quality Audit Division (2000); Tricker (2005) 89 
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ในการวิจัยคร้ัง ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบมาใช ดังนี้1) หลักการของ

การตรวจสอบ ประกอบดวย กําหนดขอตกลงใหชัดเจนดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง

ติดตามดูความสําเร็จตามขอตกลง ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง2) ประเภทการ

ตรวจสอบ เปนการตรวจสอบคุณภาพ จากท้ังภายใน(internal audit) และภายนอก(external audit) 

และ 3) กระบวนการตรวจสอบ ประกอบดวย  การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและ

เปาหมาย การวัดผล และผลลัพธ ของการบริหารงบประมาณละการตรวจสอบธรรมาภิบาล การ

วางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล  การปฏิบัติ  และการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล  

 

 

หลักการ

ตรวจสอบ 

 กําหนดขอตกลงใหชัดเจน ดาํเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอตกลง

ติดตามดูความสําเร็จตามขอตกลง ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อให

เปนไปตามขอตกลง 

   

ประเภทการ

ตรวจสอบ 

 เปนการตรวจสอบคุณภาพ จากท้ังภายใน(internal audit)  และ

ภายนอก  (external audit)   

   

กระบวนการ

ตรวจสอบ 

 1) การกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย การวัดผล 

และผลลัพธ ของการตรวจสอบธรรมาภิบาล   

2) การวางแผนการตรวจสอบธรรมาภิบาล  

3) การปฏิบัติ  

4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

ภาพท่ี 22 แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสอบ ท่ีนํามาใชในการวจิัยและพัฒนาระบบการบริหาร 

 งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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7.  แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 

7.1  แนวคิดเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 

สังคมไทยในปจจุบันกําลังกาวขามหลักการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ หลัก

ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (representation) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจ

(democracy) เขาสูประชาธิปไตย แบบมีสวนรวม(paicipation democracy) ตองการตรวจสอบผลของ

การตัดสินใจ สงผลใหประชาชนตื่นตัวกับการมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน เพราะเห็นความสําคัญ

ของสิทธิหนาท่ีของตน  โดยเฉพาะท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.

2550   การมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมการสรางโอกาสท่ีเอ้ือใหสมาชิกทุกคนของชุมชนและ

ของสังคมไดรวมศักยภาพท่ีหลากหลาย การเขารวมในกระบวนกิจกรรม ซ่ึงนําไปสูการมีอิทธิพลตอ

กระแสการพัฒนาและเอ้ือใหไดรับประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน มีสวนรวมสะทอนการ

เขาเกี่ยวของโดยสมัครใจและเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมสะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจ

และเปนประชาธิปไตยในกรณีตอไปนี้ เอ้ือใหเกิดความพยายามพัฒนา แบงสรรผลประโยชน จากการ

พัฒนาใหเทาเทียมกัน ตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย นโยบาย และการวางแผนการดําเนินการโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (เสาวคนธ   สุดสวาสดิ์, 2547) ในการใชคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อ

ประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษา จากการวิจัยของธีระ รุญเจริญ (2545) เกี่ยวกับสภาพและ

ปญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา  การใช

คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษา ยังไมสามารถทําไดมากนัก 

ท้ังนี้ เปนเพราะแนวคิดตามวัฒนธรรมเดิม ความรู ความสามารถ และความไมชัดเจนในหนาท่ี 

  ดังนั้น การมีสวนรวมจึงสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจ การตรวจสอบผลของการตัดสินใจ อันเปนการ

สรางความชอบธรรมแกประชาชน ในการ “ดุลและคาน” ภาครัฐ รวมท้ัง การสรางแรงกดดัน

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลแกภาครัฐอีกดวย และจากการท่ีประชาชนมีคุณลักษณะ

และศักยภาพท่ีหลากหลาย การเขารวมในกระบวนการตางๆ อาจตองแตกตางกันไป 

7.2  ความหมายของผูมีสวนไดเสีย 

นักวิชาการและหนวยงานตางๆ ไดใหความหมายของผูมีสวนไดเสียท่ีไมแตกตางกัน 

คือ ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ปจเจก บุคคล กลุมองคกร สถาบัน หรือชุมชนท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีหรือไดรับ

ผลกระทบ ไดผลประโยชน หรือเสียผลประโยชน จากการมีโครงการหรือนโยบาย  นอกจากนี้ ยังมี

ความหมายครอบคลุมถึง ผูท่ีไมเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจดวย อาทิ องคกรระดับชาติ และ

สถาบันการศึกษา อันไดแก องคกรเอกชน รัฐบาลทองถ่ิน คูสัญญา (contractor) เปนตน

(Wikipedia.org, 2011; เสาวคนธ สุดสวาท, 2547;  รัชตะ ตั้งศิริพัฒน และวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร, 2546)   
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   สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรร

มาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนิยาม ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง  ผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร

งบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย  ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  เจาหนาท่ี  และผูบริหารของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

7.3 ประเภทผูมีสวนไดเสีย 

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  พบวาประเภทของผูมีสวนไดเสียมีความแตกตาง

กัน ข้ึนอยูกับประเด็นท่ีศึกษา  ลักษณะความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย และเกณฑ หรือวิธีท่ีใชใน

การจําแนก เชน  

1) การแบงผูมีสวนไดเสีย สําหรับการบริหารหรือการปรับปรุงองคกร มีการ

แบงเปน 3 ระดับ (รัชตะ ตั้งศิริพัฒน และวิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร, 2546) 

  1.1)  บุคคลหรือหนวยงานภายในองคกร (internal stakeholder) เปนบุคคลท่ี

ทํางานภายใตขอบเขตขององคกร ไดแก ผูจัดการ และลูกจาง 

1.2)  บุคคลหรือหนวยงานท่ีเปนคนกลางระหวางองคกร (interface 

stakeholder) เปนบุคคลท่ีมีบทบาท ท้ังภายในและภายนอกองคกร เฉพาะในประเด็นท่ีสนใจ เชน 

คณะกรรมการบริหาร 

1.3)   บุคคลหรือหนวยงานภายนอกองคกร (external stakeholder) เปนกลุมท่ี

มีความสัมพันธกับหนวยงานในประเด็นตางๆ การใหทุน ใหขอมูล การเปนคูแขง หรือหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีมีความสนใจในเร่ืองดังกลาว 

2) แบงตามความใกลชิดกับโครงการหรือนโยบาย อาจจําแนกผูมีสวนไดเสีย

ออกเปน 2 กลุม คือ (เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์,  2547; รัชตะ  ต้ังศิริพัฒน และวิโรจน  ต้ังเจริญเสถียร, 

2546)    

2.1) primary stakeholder คือ กลุมผูไดรับผลจากโครงการในลําดับแรก หรือ

โดยตรง  ตามท่ีกําหนดใหในวัตถุประสงคของโครงการ  ไมวาจะเปนผลทางบวกหรือได

ผลประโยชนหรือผลทางลบ หรือเสียผลประโยชน  และตองเสียสละทุน หรือกําลังในการทํางาน 

สวนใหญมักมีการแบงกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง ตามเพศ ช้ันทางสังคม รายได อาชีพ หรือกลุม

ผูใชบริการ และผูมีสวนไดเสียโดยตรง แบงยอยเปน 2  ประเภท  
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2.1.1) direct primary stakeholder เชน ชาวบานท่ีไดประโยชนจาก

โครงการธนาคารคนจน  นายทุนเงินกูท่ีเสียประโยซนจากโครงการดังกลาว 

2.1.2) indirect primay stakeholder เปนกลุมท่ีไดประโยชนหรือเสีย

ประโยชน แตไมไดในลักษณะท่ีตรงไปตรงมา เชน รัฐบาลท่ีนาจะไดรับความนิยม หรือฐาน

คะแนนเสียง จากโครงการธนาคารเพื่อคนจน 

 2.2)  secondary stakeholder คือ เปนกลุมผูมีสวนไดเสีย หนวยงานหรือ

องคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ ในระดับรองลงมาและไมมากเทากับ primary stakeholder  ซ่ึง

บอยคร้ัง กลุมเหลานี้ ไมไดคิดวาตนเองเปนผูมีสวนไดเสีย แตคิดวาเปนเจาของโครงการและเปน

ผูดําเนินการเทานั้น เชน หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลโครงการองคกรเอกชน ท่ีทําหนาท่ีคุมครอง ดูแล

คนจน ตัวอยางในโครงการธนาคารคนจน คือ ธนาคารออมสิน  กระทรวงการคลัง  

นอกจากนี้ ยังมีการใชคําวา key stakeholder  ซ่ึงหมายถึง ผูมีสวนไดเสียหลัก 

ท่ีมีความสําคัญหรืออิทธิพลตอโครงการมาก ถาไมมี key stakeholder โครงการดังกลาว มีโอกาสท่ี

จะประสบความลมเหลวอยางสูง ในการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย มักจะเนนผูมีสวนไดเสียหลัก คือ    

ผูท่ีมีความสําคัญตอโครงการ กลาวคือ การสนับสนุนหรือไมสนับสนุนของผูมีสวนไดเสียกลุมนี้     

มีอิทธิพลท่ีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของโครงการ 

นอกจากนี้  การพิจารณาวาใครบางท่ีจะนับวาเปนหรือไมเปนผูมีสวนไดเสีย 

(stakeholder)  นั้น สุนทร  คุณชัยมัง (2553) ไดเขียนบทความในหัวขอ  who’s stakeholder โดยได

จําแนกภาคสวนตางๆ ท่ีจะเปน stakeholder โดยพิจารณาความสัมพันธของเร่ืองอํานาจ (power) 

ความชอบธรรม (legitimacy) และความเรงดวน (urgency) โดยท่ีอธิบายการผสมสวนท่ีลงตัวของ

ท้ัง 3 เร่ืองขางตน เปน stakeholder โดยสมบูรณ หรืออยางนอยก็เปนความสัมพันธในเร่ืองสองเร่ือง

ระหวางอํานาจ /ความชอบธรรม  ความชอบธรรม/ความเรงดวน  อํานาจ/ความเรงดวน หากเปน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ก็จะเปนมิติท่ีมีความหมายเปน stakeholder ท่ีลดลงไป ตามลําดับ และท่ีไมมีความ

เกี่ยวของกับมิติ ท้ัง 3 เร่ือง ขางตน ไมเปน stakeholder ของโครงการ หรือบริษัท หรือองคกร 
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ภาพท่ี 23  ประภทของผูมีสวนไดเสียโดยพิจารณาจากอํานาจ ความชอบธรรม และความเรงดวน 

 

dominant  stakeholder เปนภาคสวนโดยอํานาจ (power) เชน หนวยงานของรัฐ เปน

เสมือนพลังงานศักยท่ีดํารงอยูกับความสัมพันธ 

discretionary  stakeholder เปนภาคสวนท่ีเปนความชอบธรรม (legitimacy) เชน

ชุมชนโดยรอบเปนภาคสวนท่ีตองพึงระวัง เพราะเปนผลโดยตรงของความเกี่ยวของ เชน คนปลายน้ํา/

ตนน้ํา ของการสรางเข่ือน หรือผูท่ีอยูอาศัยโดยรอบท่ีตั้งโรงงาน /นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน 

demanding  stakeholder เปนภาคสวนท่ีเปนความจําเปนเรงดวน (urgency) เชน         

ผูประสบเหตุ ประสบความเดือดรอน จากงานขององคกร เปนตน 

dominant stakeholder เปนมิติท่ีสัมพันธระหวางภาคสวนโดยอํานาจ และมีความ

เกี่ยวของกับเร่ืองของโครงการโดยความชอบธรรม เชน  คณะรัฐมนตรี กับการพิจารณา EIA เปนตน 

power 

 urgency 

1. dormant Stakeholder   

legitimacy 

4. dominant 

Stakeholder   

2. discretionary 

Stakeholder    

6. dangerous 

stakeholder 

5. dependent 

Stakeholder   

7. dormant  & demanding & 

discretionary Stakeholder   

3. demanding 

Stakeholder   
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dependent stakeholder เปนมิติความสัมพันธระหวางภาคสวนโดยความชอบธรรม

และความเรงดวน เชน ผูประสบเหตุ จากกรณีการกอความเสียหาย จากการดําเนินงานของโครงการ

บริษัท หรือองคกร เปนกลุมท่ีเปนอิสระ เพราะจะเปนฝายเลือกท่ีกระทําการ (กรณีความเปนชุมชน

โดยท่ัวไปจะเปนประเภทนี้) 

dangerous stakeholder เปนมิติของความสัมพันธระหวางภาคสวนโดยอํานาจและ

ความเรงดวน  เชน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กับการพิจารณา EIA เปนตน 

(กรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนประเภทนี้) 

การพิจารณามิติความสัมพันธขางตน  เปนการวินิจฉัยความเปนอํานาจ (power) ท่ี

เกิดจากความสําคัญ (importance) ของบุคคล กลุม และองคกร ตามโครงสรางทางสังคม และการ

บริหารจัดการประเทศ ตามลักษณะของความเปนรัฐ (state) มากกวาการใหความสําคัญกับตัวละคร 

(actors) แตในทางเปนจริงของสังคมจะมีอํานาจ (power) ท่ีเกิดจากสวนท่ีไมไดมาจาก รัฐ กฎหมาย

เปนตน แตมาจากบทบาทของการยอมรับทางสังคมท่ียอมรับใน “ความเปนกลุมหรือองคกร” ท่ี

จัดตั้งข้ึน เชน กลุมเคล่ือนไหว หรือกลุมพลังกดดันตางๆ ซ่ึงบางคร้ัง ในทางวิชาการจะเรียกวา soft 

power ดังนั้น หากพิจารณาในแงมุมนี้ ก็จะพบวา หากแทนคาการเรียกรองการเคล่ือนไหว การ

กดดัน (ทางการเมือง) ไปในคาของความเปน demanding stakeholder ก็นาจะเห็นภาพคราวๆ ของ

ประเด็นบทบาทของ actors ประเภทนี้ จะมีบทบาทท่ีเขมขนกวาการเปนผูเดือดรอน ลําเค็ญ

โดยท่ัวไป เพราะเขาจะโยงความเดือดรอนนี้ ไปสัมพันธกับประเด็นทางการเมือง  หรือการบริหาร

นโยบายของประเทศ  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีมีลําดับความสําคัญท่ีลึกลงไปอีก 

การแบงผูมีสวนไดเสียเปนกลุมตางๆ  มีประโยชนในการสรัางความเขาใจและลด

ความสับสนในการวางแผนการปฏิบัติการ เพราะผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม จะมีวิธีการจัดการท่ี

แตกตางกัน เชน ผูมีสวนไดเสียในองคกรจะแตกตางจากผูมีสวนไดเสียท่ีอยูนอกองคกร  อนึ่งการ

แบงผูมีสวนไดเสียนั้น  ถาเปนประเด็นหรือกรอบท่ีมีขนาดโหญมาก แตเราตองการศึกษาเฉพาะ

ประเด็นท่ีเราสนใจ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรอบโหญการแบงผูมีสวนไดเสียอาจจะไมเหมือนกัน 

จากการศึกษาทัศนะการกําหนดผูมีสวนไดเสียของสุนทร  คุณชัยมัง (2553); 

เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์ (2547); รัชตะ ต้ังศิริพัฒน และวิโรจน  ต้ังเจริญเสถียร (2546)  ท่ีไดกลาวมา

ขางตน ผูวิจัยไดแบงประเภทผูมีสวนไดเสียสําหรับวจิัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดย

การตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานคร้ังนี้  ประกอบดวยผูมีสวนไดเสียภายใน (internal  stakeholder) 

คือ ผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง และชุมชน  ผูมีสวนไดเสียภายนอก (external  
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stakeholder) คือ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นท่ี และผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  

7.4   การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย หรือ stakeholder analysis เปนเร่ืองท่ีมีบทบาทตอการ

พัฒนามุมมอง วิธีคิด และการบริหารสมัยใหม เปนอยางมาก เปนเคร่ืองมือ (tools) ท่ีจําเปนสําหรับ

การทําความเขาใจผูมีสวนไดเสียในประเด็นตางๆ  เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส

และอุปสรรค หรือ SWOT analysis (สุนทร  คุณชัยมัง, 2553)  

  แมวาคนสวนใหญ จะมีแนวความคิดของการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียอยูในใจของ

ตนอยูบางแลว แตเนื่องจากระบบและโครงการสวนใหญมีความซับชอน ท้ังในดานจํานวนผูท่ี

เกี่ยวของ ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย และประเด็นตางๆ  ดังนั้น การวิเคราะหตามลําดับ

ข้ันตอนอยางเปนระบบจะชวยใหสามารถรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญไดอยางครบถวน ซ่ึงเปน

ประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหขอมูลในภายหลัง 

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย มีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน และใน

แตละข้ันตอน มีขอเสนอแนะดังนี้ (เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์, 2547) 

1) การระบุผูมีสวนไดเสียหลัก 

วัตถุประสงค  เพื่อจํ ากัดขอบเขต  หรือขนาดผู มีสวนได เสียใหแคบลง

เฉพาะเจาะจงผูท่ีมีแนวโนมท่ีไดรับผลจากโครงการ/แผนงาน คําถามตอไปนี้ อาจชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาวได 

- ใครคือผูมีแนวโนมจะไดรับประโยชน 

- ใครคือผูเสียประโยชนจากโครงการ 

- ใครคือผูเสียโอกาส อันเนื่องมาจากโครงการ 

- สามารถระบุผูสนับสนุน เพื่อตอตานโครงการไดไหม 

- ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียเปนอยางไร 

จากคําตอบขางตน พิจารณาไดวา เจาของทุน(ธนาคาร หรือประเทศ หรือ

แหลงเงินทุน) ผูไดรับผลประโยชน กลุมผูเสียโอกาส หรือเสียผลประโยชน และกลุมผลประโยชน

อ่ืนๆ เปนผูมีสวนไดเสีย 

  วิธีการ 

 ใชการระดมสมองจากผูรูโดยท่ัวไป อาจดําเนินการ ดังนี้ 

- ถามความคิดเห็นของผูท่ีอยูในวิชาชีพ 
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- แจงใหสาธารณะ /ชุมชนทราบ เกี่ยวกับโครงการ และขอใหผูสนใจติดตอ

กลับ 

- ถามความคิดเห็นของผูนํา 

- ถามความคิดเห็นของนักการเมือง 

- ถามเจาหนาท่ีของรัฐและผูเช่ียวชาญในทองถ่ิน 

- เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

- อ่ืนๆ 

ขอท่ีนาสังเกต แมผูมีสวนไดเสียจะเปนองคกรและประชาชน แตทายท่ีสุด คือ

การส่ือสารกับประชาชน จึงตองม่ันใจวาไดระบุผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง 

2) พิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

โครงการท่ีจัดทําข้ึน ยอมตองมีประโยชน แตผลประโยชนสําหรับคนหนึ่งๆ

อาจเห็นไดเดนชัดกวาของบางคน คําวาประโยชน อาจยากตอการใหคําจํากัดความ ท้ังนี้ เพราะมิใช

เปนแตเพียงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นและจับตองได  เชน เงิน ส่ิงสาธารณูปโภค สาธารนูปการ แตยัง

รวมถึงส่ิงท่ีเปนนามธรรม อาทิ เชน ความผูกพัน ความกังวล ความหวงใย ศักดิ์ศรี และหนาตา เปน

ตน 

นอกจากนั้น ยังมีผลประโยชนแอบแฝง และมีความหลากหลายหรือไม 

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอีกดวย  คําถามตอไปนี้ อาจเปนแนวทาง เพื่อคนหา

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

- ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอนโยบาย/โครงการ คืออะไร 

- ผลประโยชนท่ีนาจะเปนของผูมีสวนไดเสีย คืออะไร 

- ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียขัดกันกับเปาหมายของโครงการ/

นโยบายหรือไม อยางไร 

- อะไรคือทรัพยากรท่ีผูมีสวนไดเสียมีและสามารถจัดสรรได บางกรณี อาจ

ใชขอมูลทุติยภูมิตอบคําถามขางตน แตบอยคร้ัง ท่ีจําเปนตองใชวิธีวิเคราะหทางสังคม (social 

analysis) หรือรวมปรึกษาหารือกัน ควรจัดทําตารางผูมีสวนไดเสีย เพื่องายตอการวิเคราะห 

3) การพิจารณาอํานาจและอิทธิพลของผูมีสวนไดเสีย 

อํานาจมีความหมายครอบคลุม ท้ังความสามารถของบุคคลท่ีสามารถควบคุม

หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลอ่ืน 

อํานาจอาจมาจากลักษณะองคกรของผูมีสวนไดเสีย หรือมาจากตําแหนง

สถานภาพของผูท่ีครองตําแหนงนั้น ในความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
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การพิจารณาอํานาจและอิทธิพลของผูมีสวนไดเสียตองเช่ือมโยงกับโครงการ/

นโยบาย อาทิ เชน การควบคุส่ิงท่ีตัดสินใจไปแลว หรือเอ้ืออํานวยตอการนําโครงการ/นโยบายไปสู

การปฏิบัติ นอกจากนั้น ควรพิจารณาถึงอํานาจ อิทธิพลของผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอกันและกัน

นอกจากการพิจารณาความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับโครงการ/นโยบาย 

คําถามตอไปนี้เปนจุดเร่ิมตนท่ีดี ในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง และสถานภาพทางกฎหมาย สิทธิ อํานาจการควบคุม และตําแหนงหนาท่ีของ

การตอรองแบบสัมพัทธระหวางผูมีสวนไดเสีย 

- ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียตางๆ เปนอยางไร ใครมีอํานาจเหนือ

ใคร ใครอยูใตอํานาจใคร 

- ผูมีสวนไดเสียกลุมใด ท่ีมีการจัดการอยางเปนระบบ และไดรับอิทธิพล

หรือจัดตั้งข้ึน ไดอยางไร 

- ใครสามารถควบคุมทรัพยากรและขอมูลขาวสาร 

คําตอบท่ีจะไดแสดงถึงประเภทของการสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับโครงการ

หรือนโยบาย และสามารถบอกถึงสถานภาพของผูมีสวนไดเสียในการสนับสนุนหรือตอตาน 

4) การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย 

ความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย โดยพิจารณาจากผลประโยชนและอํานาจ/

อิทธิพลท่ีมีตอโครงการ ซ่ึงหากผูมีสวนไดเสียหลักท่ีสําคัญไมชวยเหลือหรือสนับสนุนแลว ยากท่ี

โครงการจะประสบผลสําเร็จ 

ในการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย บางคร้ังทําไดยาก

เพราะมีปจจัยอ่ืนๆ อีกมาก ท่ีมีผลตอผลประโยชนและอิทธิพลของเขาอาจแปลความไดหลากหลาย

และยากตอการระบุไดอยางชัดเจน 

การสรุปความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย โดยการจัดทําแผนภาพ เพื่อใหงายตอ

การพิจารณา ผูมีสวนไดเสียคนใดท่ีมีแนวโนมท่ีจะสนับสนุนโครงการ หรือคาดวา ผูใดคือผูท่ีจะ

ขัดขวาง หรือวิพากษวิจารณ 
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สูง  

สรางความพอใจ 

อยางตอเนื่อง 

 

 

จัดการ 

อยางใกลชิด 

 

 

 

 

ต่ํา 

 

ควรติดตาม 

(พยายามนอย) 

 

 

ใหขอมูลขาวสาร 

อยางตอเนื่อง 

 

 ต่ํา สูง  

 

ภาพท่ี 24 แสดงตําแหนงของผูมีสวนไดเสีย โดยพิจารณาจากอํานาจและผลประโยชน 

 และแนวทางการจัดการ 

 

ตําแหนงแหงท่ีแสดงไวใน grid แสดงนยั ดังนี ้

  ผูมีอิทธิพล และผลประโยชนสูง : เปนผูท่ีตองดําเนินการและใสความพยายาม

อยางเต็มท่ี เพื่อใหเขาเกิดความพึงพอใจ 

  ผูมีอํานาจมาก แตมีผลประโยชนนอย : ใหงานพอเพียงท่ีจะทําใหเขาพึงพอใจ

แตตองไมมาก จนกระท่ังเขารูสึกเบ่ือ 

  ผูมีอํานาจนอย ผลประโยชนสูง : คอยใหขอมูลขาวสารอยางพอเพียงแกพวก

เขา และพูดคุยกับเขา เพื่อใหม่ันใจวาจะไมมีปญหาใดๆ หรือประเด็นใดๆ เกิดข้ึนจากโครงการ 

  ผูมีอํานาจ และผลประโยชนนอย : ตองคอยติดตาม แตตองไมใหเขาเกิดการ

เบ่ือตอการส่ือสารท่ีมากเกินไป 

5) การจัดทํากลยุทธการมีสวนรวม 

การใหคํานิยามหรือระบุวา ใครควรมีสวนรวมรวมอยางไร และรวมใน

ข้ันตอนไหน ในวัฏจักรของโครงการ (life cycle of the project) ชวยในการออกแบบไดดีข้ึน 

ในข้ันนี้ จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียมากข้ึน จําเปนตองรูวาเขา

มีความรูสึกและมีปฏิกิริยาอยางไรตอโครงการ จําเปนตองรูวาจะใหเขาเกี่ยวของอยางไรใน

โครงการและรูวิธีการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดกับเขา 

คําถามหลักท่ีจะชวยใหเขาใจผูมีสวนไดเสียมากข้ึน คือ 
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- ผลประโยชนทางการเงิน หรือเจตคติของเขา ท่ีมีตอโครงการคืออะไร

เปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

- ขอมูลอะไรท่ีเขาตองการจากเรา (โครงการ) มากท่ีสุด 

- เขาตองการรับรูขอมูลดังกลาว โดยวิธีการใดวิธีใด ท่ีจะส่ือสารจากทานดี

ท่ีสุด 

- ความคิดเห็นของเขาตอโครงการเปนอยางไร ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีถูกตอง

หรือไม 

- โดยท่ัวไปแลวใครมีอิทธิพลตอความคิดเห็นเขา และใครคือผูท่ีเขามี

อิทธิพลตอ 

- ถาหากความคิดเห็นมีแนวโนมเปนไปในทางบวกจะทําอยางไร เพื่อใหเขา

สนับสนนุโครงการ 

- ถาคิดวาไมสามารถเอาชนะเขาได จะจัดการอยางไรตออีกฝาย (ฝายตรงขาม) 

- มีใครอีกไหมท่ีอาจะไดรับอิทธิพลจากความคิดเห็นของเขา และบุคคล

เหลานั้น จะกลายมาเปนผูมีสวนไดเสีย 

วิธีการ 

วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ พูดคุยกับผูมีสวนไดเสียโดยตรง ประชาชนมักจะแสดง

มุมมองของเขาเปดเผยและการพูดคุยสอบถาม ควรเปนไปต้ังแตตอนแรกท่ีเร่ิมโครงการและ

บอยคร้ัง เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี 

ในการวิจยัคร้ัง ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียมาใช ดังนี้ 1) การกาํหนด

ประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย(1)  ผูมีสวนไดเสียภายใน (internal  stakeholder) คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา  ครูคณะ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน (2) ผูมีสวนได

เสียภายนอก (external stakeholder)  ผูบริหารและเจาหนาท่ีระดับเขตพื้นท่ี 2) การวิเคราะหผูมีสวนได

เสีย คือ (1) การระบุผูมีสวนไดเสียหลัก ในการบริหารการบริหารงบประมาณและตรวจสอบของ

โรงเรียน มีใครบาง  (2) พิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  เปนการพิจารณาผลประโยชนท่ีจะ

ไดรับจากการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ (3) การพิจารณาอํานาจและอิทธิพลของผูมีสวน

ไดเสีย วาใครมีอํานาจระดับใด และความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียเปนอยางไร (4) การจัดลําดับ

ความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย วาใครมีความสําคัญในมาก และรองลงไปในการบริหารงบประมาณ

และการตรวจสอบ (5) การจัดทํากลยุทธการมีสวนรวม เปนการกําหนดแนวทางหรือวิธีในการบริหาร

งบประมาณและการตรวจสอบของผูมีสวนไดเสีย 
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การกําหนด

ประเภทผูมี

สวนไดสวน

เสีย 

 1)  ผูมีสวนไดเสียภายใน (internal  stakeholder)  คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง

และชุมชน 

2) ผูมีสวนไดเสียภายนอก (external  stakeholder) ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีระดบัเขตพื้นท่ี  

   

การวิเคราะหผู

มีสวนไดเสีย 

 1) การระบุผูมีสวนไดเสียหลัก   

2) การพิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

3) การพิจารณาอํานาจและอิทธิพลของผูมีสวนไดเสีย 

4) การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย 

5) การจัดทํากลยุทธการมีสวนรวม 

 

 

ภาพท่ี 25 แนวคิดเกีย่วกบัผูมีสวนไดเสีย ท่ีนํามาใชในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร 

 งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน 

 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

8.  แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาคูมือ 

8.1  ความหมายของคูมือ 

คู มือ ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา “manual” หรือบางคร้ัง อาจมีการใชศัพท  

“handbook” แทนกันได ซ่ึงมีนักวชิาการและหนวยงาน ไดใหความหมายท่ีหลากหลายไว ดังนี้ 

Answer.com (2012) ไดใหความหมาย คูมือ หมายถึง หนังสืออางอิง25ขนาดกะทัดรัด 

เพื่อใหคําแนะนําเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ2 9 (a small reference book, especially one giving 

instructions) 

Mosby's Dental Dictionary 2012 (citing in Answer.com, 2012) ไดใหความหมาย 

คูมือ หมายถึง หนังสือ25ท่ีใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการดูแลอุปกรณท่ีใช 29(a book of 

instructions on performance of a task or the care of equipment) 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ออนไลน (2554)  ไดใหความหมาย 

คูมือ หมายถึง สมุด หรือหนังสือท่ีใหความรู เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีตองการรู เพื่อใชประกอบ

ตํารา เพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเพื่อ

แนะนําวิธีใชอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง 

ปรีชา  ชางขวัญยืน และคณะ (2539) ไดอธิบายความหมายของคูมือไววา เปน

หนังสือท่ีใชควบคู กับการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เปนหนังสือท่ีใหแนวทางการปฏิบัติแกผูใช ใหสามารถ

กระทําส่ิงนั้นๆ ใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย 

ปฏิฐะ บุนนาค (2523) ไดอธิบายความหมายของคูมือวา คูมือนับเปนตํารา หรือ 

บทความทางวิชาการชนิดหนึ่ง ท่ีเปนส่ือแนะนําใหผูท่ีตองการอานแลวนําไปปฏิบัติทันทีทันใด 

คูมือจะแนะนําเร่ืองส้ันๆ ท่ีใชวิชาทางการปฏิบัติเฉพาะอยางเทานั้น 

จากความหมายของคูมือขางตนของ   2 5Answer.com (2012); Mosby's Dental 

Dictionary (citing Answer.com, 2012); พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ออนไลน 

(2554); ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ (2539) และ ปฏิฐะ บุนนาค (2523) สรุปไดวา คูมือ (manual) 

หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  ตอบขอ

สงสัย หรือแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงตอบสนองความตองการของผูใช 

โดยมีรูปเลมกะทัดรัด เหมาะแกการพกพา  สวยงาม  มีภาพประกอบ อานเขาใจงาย และสามารถ

นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  คูมือระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรร

มาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน หมายถึง  เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดตางๆ ของระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียใชประกอบ

ในการดําเนินการบริหารงบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2  ประเภทของคูมือ 

ประเภทของคูมือ โดยท่ัวไปจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ (ปรีชา ชางขวัญยืน 

และคณะ, 2539) 

1) คูมือครู  (teacher’s manual) เปนหนังสือท่ีใหแนวทาง และคําแนะนําแกครู

เกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม ส่ือวัสดุอุปกรณ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติมักใช ควบคูกับ

ตําราเรียน เชน คูมือจัดกิจกรรมบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย คูมือปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

2) คูมือผูเรียน  (student’s manual) คือ หนังสือท่ี ผูเรียนใชควบคูกับไปกับตํารา

ท่ีเรียน ปกติจะประกอบดวย สาระ คําส่ัง แบบฝกหัด ปญหา หรือคําถาม ท่ีวางสําหรับเขียนคําตอบ
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และการทดสอบ ปจจุบันคูมือผูเรียนไมเพียงแตจดัทําข้ึน เพื่อใช ควบคูกับหนังสือ ตําราเรียนเทานั้น 

แตอาจจะใชเปนคูมือสําหรับการศึกษาควบคูไปกับหนังสือ อ่ืนๆ ท่ีทําหนาท่ีแทนครูหรือตํารา เชน 

บทเรียน วีดีทัศน บทเรียนทางไกล ภาพยนตร หรือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

3) คูมือท่ัวไป (general manual) เปนหนังสือท่ีใหขอความรูเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิง 

หนึ่งแกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชมีความเขาใจ และสามารถดําเนินการปฏิบัติในเร่ืองนั้น 

ดวยตนเองอยางเหมาะสม เชน เคร่ืองมือบํารุงอุปกรณไฟฟา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร คูมือการใชงาน 

อุปกรณไฟฟา เคร่ืองจักร เปนตน 

 

  ประเภทของคูมือ   

   

 

  

คูมือครู  

(teacher’s manual) 

 คูมือผูเรียน  

(student’s manual) 

 คูมือท่ัวไป  

(general manual) 

 

ภาพท่ี 26  ประเภทของคูมือตามทัศนะของปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ (2539) 

 

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ คูมือการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล

ของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน จําแนกอยูในประเภทคูมือท่ัวไป (general  manual book) เปนเอกสารท่ีมุงหวังใหผูใชมี

ความเขาใจ และสามารถดําเนินการปฏิบัติในเร่ืองการบริหารงบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิ

บาลไดอยางมีประสิทธิผล 

8.3   องคประกอบของคูมือ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยของนักวิชาการ หนวยงาน และวิทยานิพนธ

ตางๆ  และไดสรุปองคประกอบของคูมือในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 

1) ความเปนมาและความสําคัญ 

2) หลักการ 

3) วัตถุประสงค 

4) โครงสรางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล 

5) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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6) ตัวบงช้ี และเกณฑในการตรวจสอบธรรมาภิบาล 

7) กระบวนการดําเนินการของระบบ ประกอบดวย  

7.1) กระบวนการบริหารงบประมาณ 

7.2) กระบวนการตรวจสอบธรรมาภิบาล 

8) เคร่ืองมือของระบบ 

8.4 แนวทางการเขยีนคูมือ 

ในการพัฒนาคูมือ มีหนวยงานและนกัวิชาการ ไดใหแนวทางดําเนินการไว ดังนี ้

Alizona State University (2012) ไดกําหนดกระบวนการในการพัฒนาคูมือ 

(approach to development a manual) ดังนี้ 

1) กําหนดจุดเนน (focus)  ประกอบดวย 

1.1) การกําหนดวตัถุประสงค (purpose) 

1.2) การกําหนดผูท่ีมีสวนเกีย่วของ (audience) 

1.3) การกําหนดขอบเขต (scope) 

2) จัดระบบภาระงาน (organize)   เปนกําหนดตารางเวลา (schedule)ในประเด็น 

2.1) การเขียน (writing) 

2.2) การแกไข (editing) 

2.3) การตรวจสอบแกไข (review) 

2.4) การผลิต (production) 

3) การเขียน (write) ประกอบดวย 

3.1) การจําแนกภาระงาน (division of tasks) 

3.2) รวบรวมแหลงขอมูล สารสนเทศ (collection of  information source) 

3.3) ความชัดเจน (clarity) และความกระชับ (brevity)  

4) 32การแกไข (edit) 

4.1) โดยผูเขียน (writers) 

4.2) นักวจิารณ (reviewer) 

4.3) 25บรรณาธิการ25ท่ีรับผิดชอบ29 (responsible editor)  

5) 32การทบทวน (review) 

5.1) แบบเปนทางการ (formal) 

5.2) แบบไมเปนทางการ (informal) 
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6) การผลิต (produce) ประกอบดวย 

6.1) ทําปก (binder) 

6.2) กําหนดแถบ/ปาย (tab dividers) 

6.3) การพิมพ (printing) 

6.4) การจัดเรียง (collating)  

6.5) การแจก จาํหนาย32 (distribution) 

6.6) การตรวจตรา/ควบคุม32 (control) 

7) การปรับปรุง (revise)  ประกอบดวย 

7.1)  กําหนดตารางเวลา (schedule) 

7.2)  กระบวนการดาํเนินการ (process) 
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approach  to  development  a  manual 

 

กําหนดจุดเนน (focus) จัดระบบภาระงาน 

(organize) 

การเขียน 

 (write) 

32การแกไข  

32(edit) 

32การทบทวน  

32(review) 

การผลิต  

(produce) 

การปรับปรุง  

            (revise) 

 

   การกําหนด 

  วัตถุประสงค  

  (purpose) 

   การกําหนดผูที่มีสวน  

  เก่ียวของ (audience) 

   กําหนดขอบเขต  

  (scope) 

   การเขียน (writing) 

   การแกไข (editing) 

   การตรวจสอบแกไข  

   (review) 

    การผลิต 

(production) 

 

การจําแนกภาระงาน 

(division of tasks) 

รวบรวมแหลงขอมูล

สารสนเทศ (collection 

of  information 

source) ความชัดเจน 

(clarity) และความ

กระชับ (brevity) 

 โดยผูเขียน (writers)    

 ผูเช่ียวชาญ  

(reviewer) 

 บรรณาธิการ25ที่

รับผิดชอบ29 

(responsible editor)

  

 

 แบบเปนทางการ 

(formal) 

แบบไมเปนทางการ   

  (informal) 

 

ทําปก (binder) 

กําหนดแถบ/ปาย  

(tab dividers) 

การพิมพ(printing) 

การจัดเรียง (collating) 

การแจก จําหนาย32 
(distribution) 
การตรวจตรา/ควบคุม32 
(control) 

 

 กําหนดตารางเวลา 
(schedule) 

 กระบวนการ

ดําเนินการ (process) 

ภาพท่ี 27  กระบวนการในการพัฒนาคูมือ ตามทัศนะของ Alizona State University 
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ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ (2539) ไดอธิบายถึงแนวทางในการเขียนคูมือ ไวดังนี้ 

1) ควรระบุใหชัดเจนวา คูมือนั้นเปนคูมือสําหรับใคร ใครเปนผูใช 

2) กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ตองการใหผูใชไดอะไรบาง 

3) ควรมีสวนนาท่ีจูงใจผูใชวา คูมือนี้จะชวยผูใชไดอยางไรบาง 

4) ควรมีสวนท่ีใหหลักการ หรือความรูท่ีจําเปนแกผูใช ในการใชเคร่ืองมือ

เพื่อใหการใชคูมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5) ควรมีสวนท่ีใหคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับการเตรียมตัว การเตรียมวัสดุอุปกรณ 

และส่ิงท่ีจําเปนในการดําเนินการตามคูมือแนะนํา 

6) ควรมีสวนท่ีใหคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับข้ันตอน หรือกระบวนการ ในการทํา

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

6.1) เนื้อหาสาระท่ีใหนั้น ควรมีความถูกตอง สามารถชวยใหผูใชคูมือทําส่ิง

นั้นไดสําเร็จ 

6.2) ใหขอมูลรายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะชวยใหผูใชคูมือสามารถทําส่ิงนั้นๆ 

ไดสําเร็จ 

6.3) ข้ันตอนการทําจะตองเรียงลําดับอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหผูใชทําส่ิง

นั้นๆ  ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและประหยัด 

6.4) ภาษาท่ีใชตองสามารถส่ือความหมายใหผูใชเขาใจตรงกับผูเขียน ไม

คลุมเครือ หรือทําใหเกิดความเขาใจผิด และภาษาท่ีใชตองชวยใหผูใชเกิดความเขาใจไดงาย หากส่ิง

ใด มีความยาก และซับซอน ควรเขียนใหเขาใจงาย โดยใชเทคนิคอ่ืนๆ ประกอบ เชน ภาพ การ

เปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย การยกตัวอยาง การใชสีจําแนก เปนตน 

6.5) ควรใหคําแนะนําและช้ีแจงเหตุผลกับส่ิงท่ีควรทํา  ไมควรทํา เชน เคล็ด

ลับ หรือเทคนิควิธีตางๆ ท่ีจะชวยใหกระทําส่ิงนั้น ขอมูลนี้ จะมาจากความรูและประสบการณของ

ผูเขียน ซ่ึงจะมีคุณคาตอผูใชมาก 

7) ควรมีคําถามหรือกิจกรรมใหผูใชคูมือทํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจการอาน

หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเสนอแนะ และเวนท่ีวางสําหรับผูใชคูมือ ในการเขียนคําตอบ ควรมี 

คําถาม หรือแนวในการตอบ หรือคําเฉพาะไวดวย และถาหากผูเขียนสามารถคาดคะเนคําตอบของ

คูมือได ก็ควรจะอธิบายไวดวยวา คําตอบอะไรถูก อะไรผิด ดวยเหตุใด ก็จะยิ่งเปนประโยชนตอ

ผูใชคูมือ 
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8) ควรใชเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือไดสะดวก เชน การจัดรูปเลม 

ขนาด การเลือกตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การใชตัวดํา การใชสี  การใชภาพ การใชการตีกรอบ การ

เนนขอความบางตอน เปนตน 

9) ควรใชแหลงอางอิงท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน ซ่ึงอาจเปนบรรณานุกรม รายช่ือ 

ชมรม รายช่ือส่ือ รายช่ือสถาบัน รายช่ือบุคคลสําคัญ เปนตน 

การจัดทําคูมือนั้น มักจะพบขอบกพรองตางๆ อยูบอยคร้ัง เชน รายละเอียด เนื้อหา

สาระไมชัดเจนเพียงพอคําอธิบายไมกระจาง ใชคําท่ีส่ือความหมายไมตรง หรือผิดความหมาย 

ภาพประกอบไมชัดเจน ขนาดเล็ก หรือใหญเกินไป  ภาพประกอบไมเหมาะสม และเปนภาพท่ีส่ือ

ความหมายไมตรงกับเนื้อหาสาระ การพิมพท่ีใชอักษรเล็กเกินไป การพิมพท่ีผิดพลาด ผูเขียนหรือ

ผูจัดทําคูมือจึงตองระมัดระวัง  เพื่อไมใหเกิดขอบกพรองตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อมิใหคูมือขาด

ความสมบูรณ และเพื่อใหคูมือมีความกระจางชัดเจนข้ึน ควรใชเทคนิคตางๆ ตอไปนี้ใหมากข้ึน 

เชน เทคนิคการพิมพเนนคํา หรือขอความสําคัญ เทคนิคการสรุป เนื้อหาสาระท่ีเปนกลอนท่ีจําได

งาย เทคนิคการใชภาพการตูนประกอบ เทคนิคการใชสี  เทคนิคการจัดหนาคูมือ และเทคนิคการจัด

ภาพ 

นอกจากนีส้ายพิณ  วิไลรัตน (ม.ป.ป.) ไดสรุปข้ันตอนการเขียนคูมือ ไวดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูล  ในการเขียนคูมือปฏิบัติงานนั้น ตองเร่ิมเขียนจากเร่ืองท่ัว ๆ 

ไป ไปยังเร่ือง เฉพาะโดยเขียนไปตามลําดับข้ันตอนและผูเขียน ตองคุนเคยกับงานนั้น ๆ หรือเปน

ผูปฏิบัติงานนั้นอยู  ถางานไหนผูเขียนไมไดทําเองก็ใหสอบถามขอสงสัยจากผูท่ีปฏิบัติงานนั้นๆอยู 

2) รวบรวมอุปกรณ  วัสดุ หรือคูมือท่ีตองใช 

3) ลงมือเขียน 

4) เพิ่มเติมคําแนะนําสําหรับขอยกเวนและปญหาตาง ๆ ท่ีอาจพบในการ

ปฏิบัติงาน อาจใชตัวพิมพท่ีแตกตางจากขอความธรรมดา หรือข้ึนยอหนาใหม 

5) เพิ่มตัวอยางและภาพประกอบ ตามความเหมาะสม 

6) ทดสอบและประเมินผล โดยใหผูรวมงานคนใด คนหนึ่งทดลองอานและ

ปฏิบัติตามในการประเมินผลนี้ จะตองพิจารณา 2 ประเด็น คือประเด็นแรก ผูอานสามารถทําตาม

ไดหรือไม  ประเด็นท่ี 2 ในกรณีท่ีเขามีขอสงสัยและตองการรายละเอียดเพิ่มเติม มีขอมูลท่ีสามารถ

ตอบคําถามไดหรอไม 

7) ปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติม โดยอาศัยขอมูลท่ีได จากการทดสอบและ

ประเมินผล อาจจะตัดขอความท่ีไมจําเปนออก และเพิ่มเติมขอมูลสวนท่ีขาด 
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8) ตรวจสอบตัวสะกดใหถูกตอง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะการสะกดคําผิด จะ

ทําใหงานเขียนนั้น ไมนาเช่ือถือ 

9) อานทบทวนคร้ังสุดทายกอนสงพิมพ  ในการพิมพควรใชคอมพิวเตอร เพราะ

สะดวกในการจัดรูปแบบสามารถกําหนดตัวอักษรไ 8ด 8วา จะใหมีตัวเขม  ตัวเอนบรรทัดไหน 

นอกจากนี ้ยังสามารถแกไขหรือ เพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอได 

  จากทัศนะของ Alizona State University (2012);  ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ 

(2539) และสายพิณ  วิไลรัตน (ม.ป.ป.) ท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปข้ันตอนสําคัญในการพัฒนา

คูมือในการวิจัยคร้ังนี้ออกเปน 6  ข้ันตอน ดังนี้ 

1) กําหนดวัตถุประสงคขอบเขต  

2) การรวบรวมขอมูล และอุปกรณ   

3) การกําหนดภาระงาน และตารางเวลา 

4) การเขียน  

5) การทดสอบ และประเมินผล 

6) การทบทวน แกไข และปรับปรุง 

ในการวิจัยคร้ัง ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือมาใช คือ 1) องคประกอบ

ของคูมือ ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ หลักการ วัตถุประสงค โครงสรางการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิบาล บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ  ตัวบงช้ี และเกณฑในการตรวจสอบธรรมาภิบาล กระบวนการ

ดําเนินการของระบบ  และเคร่ืองมือของระบบ 2) ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาคูมือ  ประกอบดวย 

กําหนดวัตถุประสงค  ขอบเขต  การรวบรวมขอมูลและอุปกรณ  การกําหนดภาระงานและ

ตารางเวลาการเขียน การทดสอบและประเมินผล การทบทวน แกไข และปรับปรุง 
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องคประกอบ

ของคูมือ 

 ความเปนมาและความสําคัญ หลักการ วตัถุประสงค โครงสราง

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ตัวบงชี้ และเกณฑในการตรวจสอบธรรมาภิบาล 

กระบวนการดาํเนินการของระบบ และเคร่ืองมือของระบบ 

   

ข้ันตอนสําคัญ

ในการพัฒนา

คูมือ 

 กําหนดวัตถุประสงคขอบเขต     การรวบรวมขอมูล และอุปกรณ   

การกําหนดภาระงาน และตารางเวลาการเขียน การทดสอบและ

ประเมินผล 

การทบทวน แกไข และปรับปรุง 

 

ภาพท่ี 28 แนวคิดเกีย่วกบัการพัฒนาคูมือ ท่ีนํามาใชในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร 

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

9.      แนวคิด และทฤษฎี การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

           ในการนําเสนอแนวคิด และทฤษฎี การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล ผูวิจัยได

กําหนดหัวขอยอย  ออกเปน 2 ประเด็น  คือ  แนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

หรือ logical framework  มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อรวบรวมองคความรูในการดําเนินการเขียน

โครงการแบบตารางสมเหตุสมผล  และการประยุกตใชโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ 

logical framework   มีวัตถุประสงคหลัก  เพื่อออกแบบและจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล

สําหรับการทดลองใชในคร้ังนี้   โดยมีรายละเอียดในการนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

         9.1   แนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

วิโรจน  สารรัตนะ ไดศึกษาและนําเสนอสาระการจัดทําโครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผลหรือ logical framework ไวในหนังสือชื่อ “การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค : หลักการ

และแนวคิดเชิงประยุกต”  วาเปนเทคนคิท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความสอดคลองกนัอยางมี

เหตุผลของสวนประกอบตาง ๆ ของโครงการ โดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดเร่ืองความสัมพันธ

กันระหวาง “แผน – แผนงาน – โครงการ” นั่นคือ ความเช่ือท่ีวา โครงการหนึ่งๆ จะไมปรากฏอยู
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อยางอิสระ โดยไมมีความสัมพันธกับโครงการอ่ืน ๆ หรือกับแผนงานหรือแผนท่ีอยูเหนือข้ึนไป 

เพราะผลสําเร็จของโครงการหนึ่ง ๆ เม่ือรวมกันแลว จะเปนตัวกอใหเกิดความสําเร็จใหกับแผนงาน

หรือแผนในระดับสูงข้ึนไป จากแนวคิดเร่ืองระดับของวัตถุประสงค 3 ระดับ คือ 1) วัตถุประสงค

ระดับสูงสุด (ultimate goal) เปนวัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน 2)  วัตถุประสงคระดับกลาง 

(intermediate goal)  เปนวัตถุประสงคของโครงการ 3) วัตถุประสงคใกลตัว (immediate goal) เปน

วัตถุประสงคระดับลางของโครงการ โดยปกติเปน “ผลงาน”  ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามโครงการ

ท่ีกําหนด   มิใชวัตถุประสงคท่ีแทจริงของโครงการ ในกรอบเหตุผลสัมพันธนั้น วัตถุประสงคระดับ

สูงสุดจะใชคําวา “goal” วัตถุประสงคระดับกลางใช “purpose” และวัตถุประสงคระดับใกลตัวใช 

“output”  ดังภาพท่ี  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29  ความสัมพันธของวัตถุประสงคสามระดับ 

 

จากแนวคิดความสัมพันธดังกลาว กอใหเกิดกรอบเหตุผลสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนตาราง

เมตริกซแบบ  4 x 4 รวมเปน 16 ชอง  ซ่ึงผูจัดทําโครงการจะนําเอาสาระสําคัญตาง ๆ มาบรรจุลงใน

ชองท้ัง 16 ชองนี้ แตกอนจะบรรจุสาระสําคัญลงได ตองทําการวิเคราะหความสมเหตุสมผลของ

โครงสรางหลัก 4 ชองในคอลัมนแรกของตาราง อันประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของแผนหรือ

แผนงาน 2) วัตถุประสงคของโครงการ 3) ผลงานท่ีจะเกิดจากโครงการ และ 4) กิจกรรมและ

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ดังตารางท่ี 2 

 

 

 

              วัตถุประสงคระดับสูงสุด (ultimate goal)  

 

 

                               โครงการ                                       โครงการ                                  โครงการ 

    วัตถุประสงคระดับกลาง   

    (intermediate goal) 

         

วัตถุประสงคใกลตัว 

(immediate goal)  

แผนหรือแผนงาน 

ผลงาน ผลงาน 

 
ผลงาน 
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ตารางท่ี 2   กรอบเหตุผลสัมพันธในรูปตารางเมตริกซ 

 

สาระสําคัญของ

โครงการ 

ตัวบงชี้เวลา 

ปริมาณละคุณภาพ 

แหลงพิสูจน เงื่อนไขประกอบท่ี

สําคัญ 

วัตถุประสงคของ

แผนหรือแผนงาน 

เคร่ืองวัดความสําเร็จ

ของจุดหมายของแผน

หรือแผนงาน 

แหลงเพื่อตรวจสอบ

ความสําเร็จของ

จุดหมายของแผนหรือ

แผนงาน 

คํานึงถึงผลท่ีจะเกดิข้ึน

ในระยะยาวจากแผน

หรือแผนงาน 

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

เคร่ืองวัดความสําเร็จ

ของจุดหมายของ

โครงการ 

แหลงเพื่อตรวจสอบ

ความสําเร็จ ของ

จุดหมายของโครงการ 

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทํา

ใหบรรลุจุดหมายของ

แผนหรือแผนงาน 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

ขนาดของผลงานท่ีได

จากโครงการ 

แหลงเพื่อตรวจสอบ

ผลงานโครงการ 

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทํา

ใหบรรลุจุดหมายของ

โครงการ 

กิจกรรมและ

ทรัพยากรท่ีจะใชใน

โครงการ 

คาใชจาย วิธีการ หรือ

ความพยายามอ่ืนๆ ให

ไดผลงาน 

แหลงเพื่อตรวจสอบท่ี

จะใชจายในแตละ

กิจกรรม 

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทํา

ใหบรรลุผลสําเร็จจาก

การกระทําเพือ่ให

ไดผลงาน 

 

ในการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล จะตองมีการบรรจุสาระสําคัญลงในกรอบ

เหตุผลสัมพันธ ในคอลัมนท่ี 1 – 4  ดงันี้ 

1. การบรรจุสาระสําคัญลงในคอลัมนท่ี 1  มี 3 ข้ันตอน  

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวาง แผน/แผนงาน-โครงการ-

ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร เพื่อใหมองเห็นถึงระบบความสัมพันธท้ังหมด ดังภาพท่ี 30 
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ภาพท่ี  30  ความสัมพันธระหวาง แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร  

 

ข้ันตอนท่ี 2  การบรรจสุาระสําคัญลงในคอลัมนท่ี 1 นั่นคือ เม่ือไดภาพแสดงความสัมพันธ

ระหวางแผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร แลว ก็สามารถจะบรรจุ

สาระสําคัญของโครงการลงในคอลัมนท่ี 1 ได ไลลงไปตามลําดับจากวัตถุประสงคของแผนหรือ

แผนงาน ไปสูวัตถุประสงคของโครงการ ไปสูผลงานของโครงการ และไปสูกิจกรรมและ

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลในแนวต้ัง (vertical logic) ของคอลัมน

ท่ี 1 เพื่อใหแนใจวาสาระสําคัญท่ีบรรจุลงไปนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม ซ่ึงสามารถกระทําได

ท้ังจากบนลงลาง และยอนกลับจากลางข้ึนบน ดังนี้  1) การตรวจสอบจากบนลงลาง เร่ิมตนจาก

วัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน โดยต้ังคําถามวา “อยางไร” (how?) ตอเนื่องกันดังนี้  ก) ทํา

อยางไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน 

“วัตถุประสงคของโครงการ”  ข) ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คําตอบท่ี

ไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน “ผลงานท่ีจะไดรับจากโครงการ”  ค) ทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานนั้น 

คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน “กิจกรรมท่ีจะกระทําและทรัพยากรท่ีจะใชในโครงการนั้น”    

2)  การตรวจสอบยอนกลับจากลางขึ้นบน เร่ิมตนจากกิจกรรมและทรัพยากรท่ีใชในโครงการ โดย

การต้ังคําถามวา “ทําไม” (why?) ตอเนื่องกันดังนี้ ก) ทําไมจึงตองใชกิจกรรมนั้นและทรัพยากรนั้น 

แผนหรือแผนงาน 

 

 

 

โครงการ 

 

 

 

ผลงาน 

 

 

กิจกรรมและทรัพยากร 

วัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน 

วัตถุประสงคโครงการ ก วัตถุประสงคโครงการ ข วัตถุประสงคโครงการ ค 

ผลงานของโครงการตัวที่ 1 ผลงานของโครงการตัวที่ 2 

 

กิจกรรมและทรัพยากร กิจกรรมและทรัพยากร 
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คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน “ผลงานท่ีจะไดรับจากโครงการ” ข) ทําไมตองกําหนดผลงาน

นั้น คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน “วัตถุประสงคของโครงการ”  ค) ทําไมตองกําหนด

วัตถุประสงคของโครงการเชนนั้น คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดเปน “วัตถุประสงคของแผนหรือ

แผนงาน”  

2. การบรรจุขอความลงในคอลัมนท่ี 2  เปนขอความท่ีแสดงใหเห็นถึงตัวบงช้ีแสดงเวลา 

ปริมาณ และคุณภาพ  ตลอดจนสถานท่ี เพื่อขยายขอความในคอลัมนท่ี 1 วา จากสาระสําคัญใน

คอลัมนท่ี 1 นั้น ทําอยางไรจึงจะทราบผลความสําเร็จ ตลอดจนเวลาและสถานท่ีของการปฏิบัติงาน

ได ยกเวนชองท่ีขยายความกิจกรรมและทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ซ่ึงจะกําหนดคาใชจาย วิธีการ 

หรือความพยายามอ่ืนท่ีจะทําใหไดผลงานแทน 

3. การบรรจุขอความลงในคอลัมน ท่ี  3  เปนขอความแสดงถึงการตรวจสอบผล

ความสําเร็จตามท่ีระบุไวในคอลัมนท่ี 2 วาทําอยางไรจึงพิสูจนได  ไดขอมูลมาจากไหน ท้ังเพื่อใช

เปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

4. การบรรจุขอความลงในคอลัมนท่ี 4  เปนขอความท่ีคาดการณถึงเง่ือนไขหรือขอจํากัด

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนอันจะเปนอุปสรรคปญหาหรือสงผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ยกเวนในชอง

ท่ีตรงกับวัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน จะเปนการคาดการณถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวจาก

การดําเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 

การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ logical framework มีท้ังขอดีและขอจํากัด 

ในกรณีท่ีเปนขอดีนั้น คือ 1) เปนเคร่ืองมือในการจัดทําโครงการท่ีอาศัยหลักเหตุผลสัมพันธเชิง

ตรรกวิทยาในแนวต้ังและแนวนอน ทําใหผูเกี่ยวของทราบถึงความสัมพันธของขอความในแตละ

ชองอยางมีเหตุผลซ่ึงกันและกัน 2) สามารถนําโครงการหลายๆ โครงการมาเปรียบเทียบกันไดงาย 

เนื่องจากเขียนสรุปเพียงหนาเดียว ผูอนุมัติโครงการสามารถศึกษาหลายๆ โครงการไดในเวลา

อันรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางาน และการตัดสินใจอนุมัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ในกรณีขอจํากัด มีดังนี้ คือ 1) กรอบเหตุผลสัมพันธหนึ่งๆ สามารถกําหนดวัตถุประสงค

ของโครงการไดเพียงวัตถุประสงคเดียว ดังนั้น หากแผนหรือแผนงานมีวัตถุประสงครองรับหลาย

วัตถุประสงค จะตองกําหนดโครงการหรือสรางกรอบเหตุผลสัมพันธใหไดเทากับจํานวน

วัตถุประสงคนั้น 
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 สําหรับตัวอยางงานวิจัยท่ีประยุกตใชโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลในทางการบริหาร

การศึกษา คือ งานของ2จินตนา 2ศรี2สารคาม (2554)  ท่ีได2ดําเนินการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนา

ภาวะ 2ผูนํา 2ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการวิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนา

โปรแกรมพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสงผลตอ

การพัฒนาพื้นฐานความรูทางวิชาการ บทบาททางวิชาการ และทักษะเชิงยุทธศาสตร มีการนําพื้น

ฐานความรู บทบาททางวิชาการ และทักษะท่ีไดรับจากการพัฒนาไปสูการปฏิบัติงานวิชาการตาม

ขอบขายงานวิชาการ 8 งาน คือ (1) การวางแผนงานวิชาการ (2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (3) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน (4) การวัดประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียน (5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง

เรียนรู (7) การนิเทศการเรียนการสอน (8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา ท่ีลงผลตอการเปล่ียนแปลงในงานวิชาการ และลงผลตอคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ตลอดท้ัง ความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอปรากฏการณทางวิชาการของสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 

ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะจากข้ันตอนท่ี 1 และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 3) การตรวจสอบและการ

ปรับปรุงโปรแกรม 4) การสรางเคร่ืองมือ เพื่อใชในข้ันตอนการทดลองใชโปรแกรมในภาคสนาม 

และ 5) การทดลองใชโปรแกรมในภาคสนามจริง ผลการดําเนินงานไดโปรแกรมพัฒนาภาวะผูนํา

ทางวิชาการ สําหรับพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประกอบดวย 3 โครงการ คือ (1) 

โครงการสรางปณิธานรวมพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ มีเอกสารประกอบโครงการ 15 ชุด 

(2)โครงการจัดต้ังศูนยพัฒนาวิชาการและการวิจัย มีเอกสารประกอบโครงการ 1 ชุด (3)โครงการ

สรางเครือขายพัฒนาวิชาการ มีเอกสารประกอบโครงการ 1 ชุด เม่ือผานกระบวนวิจัยและพัฒนาใน

ข้ันตอนท่ี 1-4 และนําไปทดลองใชในภาคสนามจริงในข้ันตอนท่ี 5 กับโรงเรียนพงษภิญโญ 2 

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน แลว พบวา 1) ผลการประเมินกอนและหลังการทดลองโปรแกรม

พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการกับผูรวมโปรแกรมทุกประเภทเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  2) การเปล่ียนแปลงทางวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก (µ  = 4.49)  3) ปฏิกิริยา

ของกลุมตัวอยางตอโครงการ อยูในระดับมาก 2 4( 2 4 µ  = 4.40) 4) คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยรวม อยูในระดับดีมาก (รอยละ 

92.85) แสดงใหเห็นวา โปรแกรมพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึนมีคุณภาพตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
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จากแนวคิด การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล  ผูวิจัยเห็นวาหากนําเอาแนวคิด

การจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ logical framework   มาประยุกตใชในการ

ออกแบบโครงการในการทดลองใชในการวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้ จะทําใหไดโครงการท่ีมีความ

สมเหตุสมผลและมีความสอดคลองกับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีไดทบทวน โดยผูวิจัยไดศึกษาองค

ความรูไว เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชในการพัฒนาโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล 

สําหรับใชในข้ันตอนการทดลองใชตอไป 

 

 

การกําหนด

ระดับของ

วัตถุประสงค 

 ระดับของวัตถุประสงค 3 ระดับ คือ 1) วัตถุประสงคระดบัสูงสุด 

(ultimate goal) เปนวัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน 2)  

วัตถุประสงคระดับกลาง (intermediate goal)  เปนวัตถุประสงคของ

โครงการ 3) วตัถุประสงคใกลตัว (immediate goal) 

   

การบรรจุ

รายละเอียดลง

ตาราง

สมเหตุสมผล 

 ในสดมภ(columns) ของตาราง ประกอบดวย สาระสําคัญของ

โครงการ  ตัวบงช้ีแสดงเวลาปริมาณและคุณภาพ  หลักฐานแหลง

พิสูจนและตวัช้ีวัด และ เงื่อนไขประกอบท่ีสําคัญ และในแนวนอน

หรือแถว (rows) ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ี

คาดหวัง  กิจกรรมและทรัพยากร 

   

การตรวจสอบ

ความ

สมเหตุสมผล 

 1) การตรวจสอบจากบนลงลาง เร่ิมตนจากวัตถุประสงคของแผน

หรือแผนงาน โดยตั้งคําถามวา “อยางไร” (how?) 

2)  การตรวจสอบยอนกลับจากลางข้ึนบน เร่ิมตนจากกจิกรรมและ

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม” (why?) 

 

ภาพท่ี 31  แนวคิดการจดัทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล ท่ีนํามาใชในการวิจัยและพฒันา 

                     ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย 

                     สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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10.   บทสังเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการท่ีผูวจิยัไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของในหวัขอตาง ๆ  ผูวิจัยไดนํามา

ประมวลเปนบทสังเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ผูวิจัยประยุกตใช รายการคําถามเพื่อออกแบบโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทาง

การศึกษา (วิโรจน  สารรัตนะ, 2555)  มาใชในการออกแบบโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล      

เพื่อใชในข้ันตอนการทดลองใชในการวิจัยและพัฒนาระบบและคูมือ คร้ังนี้ โดยรายการคําถามเพื่อ

การออกแบบโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล เพื่อใชในข้ันตอนการทดลองใชในการวิจัยและ

พัฒนาระบบและคูมือ  ประกอบดวย (1)โครงการในการทดลองใชระบบและคูมือเปนอยางไร  (2) 

คาดหวังใหเกิดการเรียนรูอะไร  (3) คาดหวังอยางไรในการเกิดการปฏิบัติ (4) จะประเมินอยางไร 

(5)  มีวิธีการสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสียอยางไร และ (6)ใชแนวคิดอะไรบางในการกําหนด

โครงการ   โดยมีรายละเอียดแตละคําถามและแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

(1) โครงการในการทดลองใชระบบและคูมือเปนอยางไร  

  

(2) คาดหวังใหเกิดการเรียนรูอะไร  

  

(3) คาดหวังอยางไรในการเกิดการปฏิบัต ิ  

  

(4) จะประเมินอยางไร  

  

(5)  มีวิธีการสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสียอยางไร  

  

(6) ใชแนวคิดอะไรบางในการกําหนดโครงการ      

 

 

             ภาพท่ี 32    คําถามเพื่อการออกแบบโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล  เพื่อใชใน 

                                ข้ันตอนการทดลองใชในการวิจัยและพัฒนาระบบและคูมือ 

 

 

คําถามเพ่ือการ

ออกแบบโครงการ

แบบตาราง

สมเหตุสมผล   



118 
 

              10.1   โครงการในการทดลองใชระบบและคูมือเปนอยางไร 

        ในการทดลองใชนวัตกรรมทางการศึกษาในภาคสนามนั้น  วิโรจน  สารรัตนะ 

(2555) ใหทัศนะวา การออกแบบใหมีโครงการอยางนอย 2 โครงการ คือ “โครงการพัฒนาความรู

ใหกับกลุมทดลอง” และ “โครงการกลุมทดลองนําความรูสูการปฏิบัติ”  โดยผูวิจัยสามารถกําหนดช่ือ

โครงการไดตามความเหมาะสม  ผูวิจัยนําทัศนะการกาํหนดโครงการของวิโรจน  สารรัตนะ มากําหนด

ช่ือโครงการท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดย

การตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในคร้ังนี้  ไดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3   โครงการในข้ันตอนการทดลองใชระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรร 

                    มาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 

                    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีมีความสอดคลองกับทัศนะของวโิรจน สารรัตนะ 

 

โครงการทดลองใชตามทัศนะวิโรจน สาร

รัตนะ 
โครงการในการวิจัยและพัฒนาท่ีสอดคลอง 

โครงการพัฒนาความรูใหกับกลุมทดลอง    โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

โครงการกลุมทดลองนําความรูสูการปฏิบัต ิ    โครงการนํ าความรู สู การปฏิ บั ติ ในงานเพื่ อ

ความสําเร็จ 

  

  สําหรับแตละโครงการมีจุดมุงหมายและวิธีการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้ 

1) “โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  ”  มีจุดมุงหมายเพื่อการใชคูมือท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พัฒนาผูมีสวนไดเสียท่ีเปนกลุมทดลอง 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีดีตอระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู

มีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดย

ใชรูปแบบฝกอบรม รูปแบบการศึกษาเปนรายบุคคล รูปแบบการศึกษาเปนกลุม และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสม 
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2) “โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ”  มีจุดมุงหมาย

เพื่อใหผูมีสวนไดเสียท่ีเปนกลุมทดลองนําความรูท่ีไดและคูมือประกอบระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนได เสียสําหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษา ตามขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) 7  ดาน และตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ดาน 

10.2   คาดหวังใหเกิดการเรียนรูอะไร 

  การดําเนินตามในแตละโครงการดังกลาวขางตน จะสงผลตอพัฒนาการเรียนรูของ

ผูมีสวนไดเสีย  ดังนี้ 

1) ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนผูปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย ครู

ท่ีเปนเจาหนาท่ีการเงินและพัสดุ  และผูบริหารสถานศึกษา 10มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบจาก

คูมือประกอบ  

2) ผู มี ส วนได ส วน เ สี ย ท่ี เป นผู ตรวจสอบธรรมาภิ บาล  ประกอบด วย  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกบัระบบจากคูมือประกอบ  

    โดยความคาดหวังในการเรียนรู จะกําหนดตัวช้ีวัด (indicators) จากองคประกอบ

ยอยของคูมือ นอกจากจะประเมินผลการเรียนรูของผูมีสวนไดเสียแลว ผูวิจัยจะประเมินปฏิกิริยา 

(reaction) ของผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินงานตามโครงการ  เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ (feedback) 

ในการเปนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณ

โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และโครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จโดย

ภาพรวมใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 10.3   คาดหวังอยางไรในการเกิดการปฏิบัติ 

  ตามแนวคิดการพัฒนางานหรือวิชาชีพ วาในการบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนางาน

หรือวิชาชีพบุคลากร โดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบนั้น ผลจากการพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะสงผลตอความสําเร็จดังกลาวนั้น บุคลากรทางการศึกษาจะตองนําเอา

ความรูและทักษะใหมท่ีไดรับนั้นไป “ปฏิบัติ” (วิโรจน  สารรัตนะ,  2555)  ซ่ึงหากพิจารณาจากผล

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  ผูวิจัยไดกําหนดส่ิงท่ีคาดหวังใหเกิดการปฏิบัติในการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลตามขอบขายงานบริหารงบประมาณของกระทรวง

ศึกษา (2546) ใหเปนไปตามหลักในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542 ใน 6 ดาน  
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คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม   หลักความรับผิดชอบ  

และหลักความคุมคา 

10.4   จะประเมินอยางไร 

     การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  โดยประยุกตทัศนะของ Guskey (2000)  คือ 

การประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุมทดลองตอโครงการแตละโครงการ หลังส้ินสุดการ

ดําเนินงานของโครงการนั้นๆ  เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาขอบกพรองในการปรับปรุง

แกไข  โดยอาจวิธีการระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ เพื่อใหไดขอมูลสะทอนกลับ 

(reflection) ตามความเหมาะสม  การประเมินความรู (knowledge) ของกลุมทดลอง  โดยเฉพาะ

ความรูจากการดําเนินตาม “โครงการพัฒนาความรูของกลุมทดลอง”   ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงระดับ

ของความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ วามีมากเพียงพอท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติไดหรือไม 

หลังจากมีการดําเนินงานตามโครงการประเภทนี้แลว    การประเมินการนําความรูสูการปฏิบัติ 

(from knowledge to action)  ของกลุมทดลอง  เปนการประเมินหลังจากท่ีมีการดําเนินงานตาม 

“โครงการนําความรูสูการปฏิบัติ” ไปแลวระยะหนึ่ง โดยอาจมีการประเมินเปนระยะๆ หรือเม่ือมี

การส้ินสุดโครงการในตอนทายของการวิจัย  การประเมินการเปล่ียนแปลง (change)  โดยอาจใช

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  แบบบันทึกขอมูล ภาพถาย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบัติ  การเปล่ียนแปลงในบรรยากาศ

องคการ การเปล่ียนแปลงในเทคนิคหรือวิธีการทํางาน  และอ่ืน ๆ โดยอาจเก็บขอมูลจากผูเกี่ยวของ

หลายฝาย   

ในการวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้  ผูวิจัยประยุกตทัศนะขางตนของ Guskey (2000)  เพื่อ

กําหนดกรอบการประเมิน ดังนี้  

1) ประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของผูมีสวนไดเสียตอโครงการแตละโครงการ

หลังส้ินสุดการดําเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาขอบกพรองใน

การปรับปรุงแกไข  เพื่อใหไดขอมูลสะทอนกลับ (reflection) ตามความเหมาะสม7  ในการวิจัยคร้ังนี้7

แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ประกอบดวย การสอบถามและการถอดบทเรียน 7ประกอบดวย

เนื้อหา 3  ดาน คือ (1) เนื้อหา (2) กระบวนการ และ (3) สภาพแวดลอมของโครงการ 

2) 7ประเมิน 7ความรู (knowledge)  ของผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะความรูจากการ

ดําเนินตาม “โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิ

บาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน”   ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงระดับของความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบจากคูมือ วามีมากเพียง
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พอท่ีจะนําไปสูการปฎิบัติไดหรือไมหลังการพัฒนาความรู  ประเมินหลังจากมีการดําเนินงานตาม

โครงการนี้แลว   

3) ประเมินธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก

ธรรมาภิบาลโดยการตรวจสอบของผูมีสวนไดเสีย ตามขอบขายการบริหารงบประมาณของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ใน 7 ดาน คือ การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ   การ

บริหารการเงิน  การบริหารการบัญชีการบริหารพัสดุและสินทรัพย   การตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพการใชจาย  และการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และหลักใน

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ใน 6 ดาน  ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  

ประเมินกอนและหลัง “โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ”  เพื่อศึกษาความ

เปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการของธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสียท่ีเปนผลจากการ

ทดลองใชระบบ  

4) ประเมินการนําความรู  ความเขาใจและทักษะสูการปฏิบัติงาน  (from 

knowledge and skill to action)  ของผูมีสวนไดเสีย  เปนการประเมินเกี่ยวกับการนําความรู และ

ทักษะท่ีไดรับจากโครงการท่ี 1 มาใชปฏิบัติงานบริหารงบประมาณจริงเพียงใด ประเมินหลังส้ินสุด 

“โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ”   

5) การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบและคูมือ เปนการถอดบทเรียนใน

ตอนทายของการวิจัย เพื่อหาขอบกพรองโดยรวมท้ังหมด เพื่อการปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน โดย

การไปแกไขระบบท่ีไดเขียนไวในคูมือ ประกอบดวยเนื้อหา 4  ดาน คือ (1) การใชประโยชน 

(utility) (2) ความเปนไปได (feasibility) (3) ความเหมาะสม (propriety)  และ (4) ความถูกตอง 

(accuracy)  

10.5 มีวิธีการสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสียอยางไร  

  ในการสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสีย ผูวิจัยไดผสมผสานวิธีการหลากหลายรูปแบบ  

ตามทัศนะของ Spark and Loucks-Horsley (1989) ท่ีไดกลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพ 7 รูปแบบ คือ          

1) รูปแบบการฝกอบรม  2) รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน  3) รูปแบบการใหมีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง  4) รูปแบบการศึกษาเปนกลุม  5)  รูปแบบการสืบคนหรือการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ  6) รูปแบบการพัฒนาตนเอง  และ 7) รูปแบบการเปนพี่เล้ียง  ซ่ึงในการวิจัยนี้ ผูวิจัย

จะพิจารณาใชอยางผสมผสานกัน 4 รูปแบบ ดังนี้   
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1)  รูปแบบการศึกษารายบุคคล  เปนการศึกษาเอกสารคูมือระบบดวยตนเอง

รายบุคคล และการนําไปปฏิบัติจริงในหนาท่ี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ระบบจากคูมือท่ีพัฒนา  ความตระหนักเกี่ยวกับการเห็นความคุณคา สําคัญ และแนวโนม ท่ีจะนํา

ระบบไปปฏิบัติ  และทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการนําระบบไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล   

2)  รูปแบบการศึกษาเปนกลุม  ประกอบดวย  การระดมสมอง และการจัดกิจกรรม

กลุมสัมพันธ  เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ความสามัคคี  ความเปนทีมงาน ในการสรางพลัง

ความรูของผูมีสวนไดเสีย 

3)  รูปแบบการฝกอบรม โดยใหผูมีสวนไดเสียรวมกันจัดใหการฝกอบรมใน

ลักษณะเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเปนการสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเนื้อหา และมีการ

ฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะไปดวย  โดยเนนการใหความชวยเหลือกันเองของผูมีสวนไดเสีย  เนนใหผูท่ีมี

ความรู ความสามารถในแตละขอบขายบริหารงบประมาณ ผลัดเปล่ียนกันเปนผูดําเนินการฝกอบรม 

กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  

4)  รูปแบบการใหมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง  โดยให

ผูมีสวนไดเสียรวมกันกําหนดแผนการดําเนินการ และการปฏิบัติตามแผนดวยตนเอง  การมีอิสระใน

การแสดงความเหน็ เพื่อการปรับและแกไขระบบ รวมท้ังใหมีสวนไดเสียไดรวมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ

ท่ีจําเปนในการดําเนินการทดลองใชระบบ เชน กระดาษ  หมึก คอมพิวเตอร เคร่ืองพรินเตอร  

อินเตอรเน็ต และเอกสาร ตํารา เพิ่มเติม 

  ผลการสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสียสงผลตอการเรียนรูของผูมีสวนไดเสีย       

นําความรูไปปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ และสงผลเปล่ียนแปลงไปยังการบริหารงบประมาณ

และธรรมาภิบาลของโรงเรียน ดังภาพท่ี 33 
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ภาพท่ี 33   แนวคิดเชิงเหตุผลการเรียนรูของผูมีสวนไดเสียท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหาร 

                   งบประมาณและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 

ท่ีมา:  ปรับปรุงมาจากแนวคิดเชิงเหตุผลการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอกา 

          เปล่ียนแปลง ตามทัศนะของวิโรจน  สารรัตนะ (2554)    

 

10.5.1   ใชแนวคดิอะไรบางในการกําหนดโครงการ     

        โครงการท้ัง 2  มีจุดมุงหมายหลัก เพื่อสรางพลังความรูผูมีสวนไดเสีย และ

การทดลองใชระบบและคูมือ  ดังนั้นในการกําหนดโครงการ ผูไดกําหนดแนวคิดท่ียึดถือในการ

กําหนดโครงการ คือ  

1) ลักษณะสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม 

  Guskey (2000) ไดกําหนดลักษณะสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพหรือ

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) เปนกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมาย (purposeful process)   2) เปนกระบวนการ

ตอเนื่อง (ongoing process) และ 3) เปนกระบวนการเชิงระบบ (systemic process)   

  กรณีท่ีการพัฒนาวิชาชีพหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการท่ีมี

จุดมุงหมาย (purposeful process) จะชวยใหการกําหนดเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ กระบวนการ หรือ

แนวปฏิบัติ ตลอดจนแนวการประเมิน เปนไปอยางมีประสิทธิผลข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติสงผลตอการเปลี่ยนแปลงธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย 

 

รูปแบบการศึกษาเปนกลุม 

รูปแบบการฝกอบรม รูปแบบการศึกษารายบุคคล 

สงผลตอพัฒนาการเรียนรูของผูมีสวนไดเสีย 

 

ผูมีสวนไดเสียเอาผลการเรียนรูจากการสรางพลังความรูไปปฏิบัติ 

Knowing 

Doing 

Schools 

ผูมีสวนไดเสียรวมกัน

สรางพลังความรู 

รูปแบบการใหมีสวนเก่ียวของในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง   
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  ในกรณีการพัฒนาวิชาชีพหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการ

ตอเนื่อง (ongoing) นั้น เนื่องจากการศึกษาเปนสาขาท่ีมีพลวัต (dynamic)  เปนสาขาท่ีมีการขยายตัว

ขององคความรูอยูตลอดเวลา   ซ่ึงเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหมๆ บุคลากร

ทางการศึกษาจะตองมีการเรียนรู อยูตลอดเวลา (เปนเหตุผลหนึ่งท่ีตองมีการวิจัยและพัฒนา) จะตอง

สํารวจถึงความมีประสิทธิผลของส่ิงท่ีตนเองกําลังทําอยู ประเมินถึงสภาพปฏิบัติงานในปจจุบัน ทํา

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหากส่ิงท่ีทํานั้น ยังเปนไปไดไมดี และพยายามหาทางเลือกหรือโอกาส

ใหมๆ เพื่อการปรับปรุงแกไขอยูอยางตอเนื่อง กิจกรรมบางประการจะเกิดข้ึน  

  ในกรณีการพัฒนาวิชาชีพหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการเชิง

ระบบ (systemic)  นั้น จะตองไมมุงพัฒนาในสวนใดสวนหนึ่งหรือในระดับใดระดับหนึ่ง (partial) 

เทานั้น แตจะตองในทุกสวน (holistic) อยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ท้ังในระดับ

รายบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ มิฉะนั้นอาจจะเกิดปรากฏการณขัดแยงกันข้ึนระหวาง

ระดับหรือสวนท่ีไดรับการพัฒนากับสวนหรือระดับท่ีไมไดรับการพัฒนา และประเด็นท่ีควร

คํานึงถึงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาวิชาชีพนั้นจะตองกระทําเพื่อคนทุกคน (for 

everyone) ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน แมแตผูปกครองหรือชุมชนในบางกรณีท่ี

เหมาะสม 

   2)  หลักการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผล  

  Guskey (2000) ไดนําเสนอหลักการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดังนี้ คือ  

1. เนนเพื่อการเ รียนรู ท่ี ชัด เจน ซ่ึงโดยปกติจะพิจารณาจาก

องคประกอบท่ีเปนไดท้ังจุดมุงหมาย (goal) และเปนผลลัพธ (outcome) ใน 3 ดาน คือ ดานพุทธิ

พิสัย เชน ความรูและความเขาใจ ดานจิตพิสัย เชน ทัศนคติและคานิยม ดานทักษะพิสัย เชน ทักษะ 

พฤติกรรม และการปฏิบัติ 

2. เนนการเปล่ียนแปลงท้ังระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ

องคการ  

3. มุงการเปล่ียนแปลงในลักษณะคิดใหญแตเร่ิมทีละนิด (think big, 

but start small) จากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด (a series of smaller steps) ซ่ึงหมายถึงเร่ิมจากทีละ

ขอบขายบริหารงบประมาณ แลวคอยๆ ขยายใหครอบคลุม 

3)  หลักการอ่ืน ๆ   ท่ีสําคัญ คือ (1) แลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน  (2) หลักการเสริมสรางพลังอํานาจ โดยสงเสริมใหเกิดพลัง เพื่อผลักดันตนเองใน
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การบริหารงบประมาณ  (3) หลักกระจายอํานาจ กระจายการตัดสินและปฏิบัติใหผูมีสวนไดเสีย   

และ (4) หลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

จากรายการคําถามเพื่อการออกแบบโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล และกรอบ

แนวคิดขางตน  ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางออกแบบและบรรจุระเอียดของโครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผล  โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิ

บาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  และโครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ 

มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4  และ 5  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4  กรอบเหตุผลสัมพันธของโครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ 

 

 สาระสําคัญของ

โครงการ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

หลักฐานแหลง

พิสูจน 
เง่ือนไขความสําเร็จ 

Goal เพ่ือสรางพลังความรูผู

มีสวนไดเสีย 

- ผูมีสวนไดเสีย 

 ม1ี0 ความรู  ความ

เขาใจ 10ระบบจาก

คูมือตามเกณฑ 

80/80 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย  

- ประเมินโดย

แบบทดสอบหลัง

โครงการ 

 

 - คูมือระบบและ

วิธีการพัฒนามีความ

เหมาะสม  

 

 

Purpose      เพ่ือเตรียมความพรอม  

10การสรางความรู 

ความเขาใจ และ

ขอตกลงรวมกัน10      

 

(1) 10มแีผนการ      

และวิธีการ10พัฒนา 

10ความรู 

(2) ม1ี0ความรู  

10ความเขาใจ10ตอ

ระบบ   

(3) มีขอตกลง

รวมกัน เปาหมาย

และเกณฑ 

(1) ประเมิน

ปฏิกิริยาตอ

โครงการ 

(2) ประเมินผลการ10

สราง ความรู ความ

เขาใจตอระบบ 

(1) รูปแบบกิจกรรม

การ10พัฒนาความรู10ที่

เหมาะสม  

(2) ยึดถือปฏิบัติตาม

ขอตกลงรวมกัน 

Output           ผูมีสวนไดเสีย

รวมกันพัฒนา

ความรู ความเขาใจ

ตอระบบดวยวิธีการ

ที่หลากหลายทั้ง 

การศึกษารายบุคคล 

      การแบงกลุมศึกษา 

      และการฝกอบรม 

- มีการศึกษา

รายบุคคลอยาง

ตอเน่ือง 

-  มีการแบงกลุม

ศึกษา 2 ครั้ง  

-  มีกิจกรรมการ

ฝกอบรม 1 ครั้ง 

 

- ผูมีสวนไดเสีย 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

 

(1) การมีความ

รับผิดชอบ  

(2) ผูมีสวนไดเสีย

รวมมือ10กัน10อยางเต็ม

ใจและมีปฏิสัมพันธ

ในกลุม   

(3) การมภีาวะผูนํา

ฝกอบรม 

Activities 10 - ประชุมวางแผน

และสรางขอตกลง

รวมกัน 

 - ดําเนินการพัฒนา 

- ประเมินผล  

10   ถอดบทเรียน และ

สรุปผล 

- มีการประชุมช้ีแจง

และวางแผน 1 ครั้ง 

 - มีการดําเนินการ

พัฒนา 

- มีผลประเมินตาม

เกณฑ 

- การประเมิน 

-  สอบถาม 

 - เอกสาร 

-  สังเกต   

 

การใหความสําคัญ

และการมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น 

Inputs    - ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 

       -  งบประมาณ 

10 -ระยะเวลาพัฒนา

ความรู   1 เดือน 

- คาเอกสาร วัสดุ 

และอุปกรณและ คา

ใชสอย 

10  20,000 บาท 

- ขอมูลจาก

เหรัญญิก 

- ผูมีสวนไดเสีย 

- ระยะเวลา

เหมาะสม 

- งบประมาณ

สนับสนุน และวัสดุ

อุปกรณเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4  กรอบเหตุผลสัมพันธของโครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ (ตอ) 

 

 สาระสําคัญของ

โครงการ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ หลักฐานแหลงพิสูจน 

เง่ือนไข

ความสําเร็จ 

Goal เพ่ือนําความรูสูการ

ปฏิบัติในงานเพ่ือ

ความสําเร็จ 

- โรงเรียนเปาหมายมี

ธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบไดของผูมี

สวนไดตามเกณฑและมี

ความกาวหนากอน-หลัง

ดําเนินการ 

 - ผูมีสวนไดสวนเสีย  

- การประเมินตาม

ขอบขายบริหาร

งบประมาณ

กระทรวงศึกษาธกิาร

ใน 7 ดาน 

- มีการดําเนินการ

ตามแผนและ

ขอตกลงอยาง

เครงครัด 

- เห็นประโยชน

และมีเปาหมาย

รวมกัน 

Purpose i   ระบบทีม่ี

ระสิทธิผล 

     ระบบและคูมือไดรับ 

      การแกไข 

  - ถอดบทเรียนเพ่ือ

ปรับปรุงและแกไข

ระบบ 

การใหขอมูล

สอดคลองกับ

ความเปนจริง 

Output           ผูมีสวนไดเสีย

นําความรูสูการ

ปฏิบัติ โดยการ

ทดลองใชระบบ 

- มีการทดลองใชระบบ

ตามขอบขายการ

บริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ

และมีการตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสีย 

- ผูมีสวนไดเสีย 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

 

(1) การมีความ

รับผิดชอบตองาน

ที่รับผิดชอบ  

(2) ผูมีสวนไดเสีย

รวมมือ10กัน10ปฏิบัติ

อยางเต็มใจ  

 

Activities 10 - ประชุมช้ีแจงและ

วางแผน 

 - ดําเนินการใช

ระบบ 

- ประเมินผล  

10 ถอดบทเรียน และ

สรุปผล 

- มีการประชุมช้ีแจง

และวางแผน 1 ครั้ง 

 - มีการใชระบบในชวง

ระยะที่กําหนด 

- มีผลประเมินตาม

เกณฑ 

-  การประเมิน 

- สอบถาม 

-  เอกสาร 

- สังเกต   

 

- การใหความ

รวมมือ  

- ผูใหขอมูลตาม

ความเปนจริง 

- ดําเนินการตาม

คูมืออยางเครงครัด   

 

Inputs    - ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 

       -  งบประมาณ 

10 -ระยะเวลาดําเนินการ 

4 เดือน 

- คาเอกสาร วัสดุ และ

อุปกรณและ คาใชสอย 

10  100,000 บาท 

- ขอมูลจากเหรัญญิก 

- ผูมีสวนไดเสีย 

- ระยะเวลา

เหมาะสม 

- งบประมาณ

สนับสนุน และ

วัสดุอุปกรณ

เพียงพอ 
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  ระบบ  คูมือ  และโครงการ รอยรัดกันอยางแนบแนนคลายเกลียวเชือก เปรียบไดกับเกลียว

ประสิทธิผลของการทดลองใชระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หาก

มีการรอยกันแนนจะทําใหเกิดประสิทธิผลของการทดลองใช   ในทางตรงกันขาม หากเกลียวท้ัง 3 

มีความหละหลวม ไมรอยรัด หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดไมมีคุณภาพแลว ยอมสงผลตอประสิทธิผลของการ

ทดลองใชระบบโดยรวม  ดังนั้น ผูวิจัยไดนําไปเปนส่ิงท่ีศึกษาหรือตัวแปรตามในการวิจัยและ

พัฒนาคร้ังนี้  

 

                                         ประสิทธิผลการทดลองใชระบบการบริหารงบประมาณ 

โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 

 
                                                 ระบบ     คูมือ  โครงการ 

 

ภาพท่ี  34   ประสิทธิผลการทดลองใชจากเกลียวผสานของระบบ  คูมือ  และโครงการ 

 

 เม่ือนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ มาประมวลเขาดวยกัน จะทําใหไดกรอบแนวคิดใน

การวิจยัและพฒันาคร้ังนี้ ดังภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรอยรัด 
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ถอดบทเรียน – ขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงแกไขระบบฯ และคูมือประกอบ 

ประเมินผลการนําความรูความเขาใจและทักษะสูการ

ปฏิบัติงานของผูมีสวนไดเสียทีเ่ปนกลุมทดลอง 

 

หลักการและแนวคิดสําคัญที่ใชประกอบการวิจัยและพัฒนา 

 
หลักการบริหารจัดการ                 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู           

-การเสริมสรางพลัง

อํานาจ 

- การกระจายอํานาจ 

-การมีสวนรวม 

-การตรวจสอบได 
 

ลักษณะการพัฒนา

วิชาชีพ คือ 1) เปน

กระบวนการที่มี

จุดมุงหมาย 2) เปน

กระบวนการตอเนื่อง 

3) เปนกระบวนการ 

เชิงระบบ 

หลักการพัฒนาวิชาชีพ

ที่มีประสิทธิผล คือ 1) 

เนนเพื่อการเรียนรู 2) 

เนนการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระดับบุคคล ระดับกลุม 

และระดับองคการ 3) 

มุงการเปลี่ยนแปลง 

หลักการประเมินผล               

5 ประเภท คือ 1) 

ปฏิกิริยา 2) การเรียนรู  

3) การนําความรูสูการ

ปฏิบัติ 4) ผลสําเร็จ 5) 

ขอบกพรองของระบบ

และคูมือ 

 

ระยะที ่1 การสรางเคารางของระบบ คูมือ  และโครงการ  

 

ระยะที ่2  การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือ และโครงการ   

 

“โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (1 เดือน) 

เปนการใชคูมือที่ผูเขียนเขียนขึ้นพัฒนาผูมีสวนไดเสียทีเ่ปนกลุมทดลอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ดีตอ

ระบบบริหารงบประมาณฯ โดยใชรูปแบบการศึกษารายบุคคล  รูปแบบการศึกษาเปนกลุม รูปแบบการฝกอบรม 

และรูปแบบการใหมีสวนเก่ียวของในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง   

ประเมินปฏิกิริยาของผูมีสวนไดเสียตอโครงการ  เพื่อการปรับปรุงแกไขในขอบกพรอง 

 

ประเมินผลการเรียนรูของผูมีสวนไดเสียที่เปนกลุมทดลองในดานความรูความเขาใจตอระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูวิจัยพัฒนาและเขียนเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน 

“โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ” (3-4 เดือน) 

ผูมีสวนไดเสียที่เปนกลุมทดลองนําความรูที่ไดและคูมือประกอบระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ตามขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) 7  ดาน และ

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  6 ดาน 

 

ประเมินผลสําเร็จ “ธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบไดของ

ผูมีสวนไดเสีย” จากการใชระบบ ฯ และคูมือ 

ภาพท่ี  35   กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ระยะที ่3 การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวน

ไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานคร้ังนี้  มี

วัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ ธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมี

ประสิทธิผลโดยจัดทําคูมือประกอบ และโครงการรองรับ โดยบูรณาการผลการสังเคราะหทัศนะของ

นักวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (research  and  development : R&D)  การพัฒนาระบบ (system 

development) โครงการแบบตารางสมเหตุสมผล (project  logical framework)  การบริหารงบประมาณ 

(budgeting  management) การตรวจสอบ (auditing) ธรรมาภิบาล (good  governance) และผูมีสวนได

เสีย (stakeholders) เพื่อกําหนดระยะ (phases) ข้ันตอน (steps) ข้ันตอนยอย (sub-steps) ในการวิจัยและ

พัฒนาคร้ังนี้ 

ในบทนี้  เปนการนําเสนอข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู มีสวนได เสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 ระยะ 6 ข้ันตอน 13  ข้ันตอนยอย คือ ระยะท่ี 1 การสราง     

เคารางของระบบ คูมือ และโครงการ (system,  manual  and  project  design:  R1D1) เปนการ

ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี   การออกแบบ  และรางระบบ  คูมือ และโครงการ  ประกอบดวย   2  

ข้ันตอน 4 ข้ันตอนยอย  คือ ข้ันตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิด เพื่อการวิจัยและการปรับปรุง

แกไข มี 2 ข้ันตอนยอย คือ ก) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของระบบ  คูมือและโครงการ      

ข) การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทําระบบ  คูมือและโครงการ  มี 2 ข้ันตอน

ยอย  คือ  ก) การออกแบบและรางระบบและคูมือ  ข) การออกแบบและรางโครงการ  ระยะท่ี 2  การ

ตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือ  และโครงการ  (system,  manual  and  project   verification: 

R2D2 – R4D4)  เปนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ  คูมือ และโครงการ   ประกอบดวย 1 ข้ันตอน 3 

ข้ันตอนยอย คือ ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพระบบ คูมือ และโครงการและการปรับปรุงแกไข  

ข้ันตอนยอย คือ ก) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตนและการปรับปรุงแกไข (R2D2) ข) การตรวจสอบ

ภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแกไข (R3D3) และ ค) การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการ

ปรับปรุงแกไข (R4D4) และระยะท่ี 3 การทดลองใชระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม (system,  

manual  and  project  try-out  and  evaluation: big RD) เปนการทดลองใชระบบ คูมือ  และโครงการ
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ในภาคสนามโดยใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดําเนินการประเมินและปรับปรุงรวมท้ังนําเสนอระบบ 

คูมือ และโครงการ   ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 6 ข้ันตอนยอย คือ ข้ันตอนท่ี 4 การสรางเคร่ืองมือเพื่อ

การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม มี 2 ข้ันตอนยอย คือ ก) การสรางเคร่ืองมือ  และ 

ข) การวิเคราะหขอมูล  ข้ันตอนท่ี 5 การทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม  มี 2 ข้ันตอน

ยอย คือ ก) การทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม และ ข) สรุปผลการทดลองและปรัง

ปรุงแกไขระบบ คูมือและโครงการ  และข้ันตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร

ผลการวิจัย มี 2 ข้ันตอนยอย คือ ก) การเขียนรายงานการวิจัยและ ข) การเผยแพรผลการวิจัย สรุปได

ดังตารางท่ี 5  โดยมีรายละเอียดท่ีนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5   ระยะ(phases) ข้ันตอน(steps)  ข้ันตอนยอย (sub-steps)ในการวิจยัและพฒันาระบบ 

                   การบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ 

                   โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

ระยะ (phases) ขั้นตอน (steps) ขั้นตอนยอย (sub-steps) 

ระยะที่ 1 การสรางเคาราง

ของระบบ  คูมือ และ

โครงการ  (system,   

ขั้นตอนที่ 1  การตรวจสอบกรอบ

แนวคิด เพ่ือการวิจัยและการ

ปรับปรุงแกไข              

ก) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ

ระบบ คูมือ และโครงการ 

ข) การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ   

manual  and  project  

design  :  R1D1) 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําระบบ คูมือ 

และโครงการ 

ก) การออกแบบและรางระบบและคูมือ  

ข) การออกแบบและรางโครงการ 

ระยะที่ 2  การตรวจ

ปรับปรงุและแกไขระบบ 

คูมือ  และโครงการ 

(system,  manual  and  

project   verification  : 

R2D2 – R4D4) 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบ

คุณภาพระบบ คูมือ และโครงการ 

ก) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตนและการ

ปรับปรุงแกไข  (R2D2) 

ข) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญและ

การปรับปรุงแกไข  (R3D3) 

ค) การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการ

ปรับปรุงแกไข  (R4D4) 
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ตารางท่ี 5   ระยะ(phases) ข้ันตอน(steps)  ข้ันตอนยอย (sub-steps)ในการวิจยัและพฒันาระบบ 

                   การบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ 

                   โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ตอ) 

 

ระยะ (phases) ขั้นตอน (steps) ขั้นตอนยอย (sub-steps) 

ระยะที่ 3 การทดลองใช

ระบบ คูมอื  และโครงการ 

ในภาคสนาม (system,  

manual  and  project   try-

out  and  evaluation : big 

RD) 

ขั้นตอนที่ 4   การสรางเครื่องมอื

เพ่ือการทดลองระบบ คูมือ และ

โครงการ ในภาคสนาม   

ก) การสรางเครื่องมือ 

ข) การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 5  การทดลองระบบ

คูมือ และโครงการในภาคสนาม    

ก) การทดลองระบบ คูมือ และโครงการใน

ภาคสนาม 

 - โครงการสรางพลังความรูในระบบการ

บริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิ

บาลของผูมีสวนไดเสียสําหรบัโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   

- โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพ่ือ

ความสําเร็จ 

ข) สรุปผลการทดลอง และปรับปรุงแกไข 

 ขั้นตอนที่ 6  การเขียนรายงานการ

วิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

ก) การเขียนรายงานการวิจัย 

ข) การเผยแพรผลการวิจัย 

 

 

ระยะท่ี 1   การสรางเคารางของระบบ คูมือ และโครงการ (phase 1 system, manual and  projects   

design: R1D1) 

 ในระยะนี้  มีวัตถุประสงคหลัก คือ การสรางเคารางของระบบ คูมือ และโครงการ

ประกอบดวย  ข้ันตอนยอยท่ีสําคัญ  คือ  การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี   ออกแบบและ

จัดทํารางระบบ   คูมือและโครงการ  โดยมีข้ันตอน ข้ันตอนยอย รายละเอียดการดําเนินการตาม

ข้ันตอน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิด เพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแกไข 

ก) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของระบบ คูมือ และโครงการ  

 การตรวจสอบกรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีของระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการสังเคราะหการวจิัยและพัฒนาระบบ คูมือและโครงการ  ใน

ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี  ประกอบดวย  1) องคประกอบระบบ ไดแก 

(1) ปจจัยนําเขา (2) กระบวนการ (3) ผลผลิต (4) ขอมูลปอนกลับ และ (5) สภาพแวดลอม                     

2) องคประกอบคูมือ ไดแก (1) ความเปนมาและความสําคัญ (2) หลักการ  (3) วัตถุประสงค (4) 

โครงสรางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและตรวจสอบธรรมาภิบาล (5) บทบาท 

หนาท่ี และความรับผิดชอบ  (6) ตัวบงช้ีและเกณฑการตรวจสอบธรรมาภิบาล (7) กระบวนการ

ดําเนินการของระบบ  และ8) เคร่ืองมือ  และ 3) โครงการแบบตารางสมเหตุสมผล ไดแก (1) สดมภ

(columns) ของตาราง ประกอบดวย สาระสําคัญของโครงการ  ตัวบงช้ีแสดงเวลา ปริมาณ และ

คุณภาพ  หลักฐาน แหลงพิสูจน และตัวช้ีวัด และ เง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญ และ (2) ในแนวนอน

หรือแถว (rows) ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ีคาดหวัง  กิจกรรมและทรัพยากร  

ผลจากการสังเคราะหใน 3 ประเด็นขางตนดังกลาว ในบทท่ี 2 ท่ีอาจยังไมสอดคลอง

กับความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียในการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือและโครงการ ตามบริบท

ท่ีเปนจริง  ดังนั้น การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือและ

โครงการ จึงมีวัตถุประสงค เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือ 

และโครงการ ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสียในการวิจัยและ

พัฒนาระบบ คูมือและโครงการตามบริบทท่ีเปนจริง  

วิธีดําเนินการในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยกําหนดใหมีการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

ของระบบจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ในดานการบริหารงบประมาณ  ดานการตรวจสอบธรรมาภิ

บาล และดานการพัฒนาระบบ ดานละ 1 ทาน รวมจํานวน 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระดับละ 1 ทาน รวมจํานวน 3 ทาน และระดับสถานศึกษา จํานวน 

3 ทาน  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ตามแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

รายละเอียดสําคัญในข้ันตอนนี้  จึงประกอบดวยการกําหนดผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดเสียเพื่อ

ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัย และการรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ไดแก นักวิชาการท่ีมีบทบาทและไดรับการยอมรับในวง

วิชาการเกี่ยวกับดานการบริหารงบประมาณ  ดานการตรวจสอบธรรมาภิบาล และดานการพัฒนา

ระบบในทางการศึกษาของประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ คือบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือ

รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณหรือการตรวจสอบในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ต้ังแต ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  และระดับสถานศึกษา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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จากผูทรงคุณวุฒิ  ทําใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาระบบท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาระบบ คูมือ และโครงการ  ตามบริบทท่ีเปนจริง อัน

จะนําไปใชในการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของ

ผูมีสวนไดเสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ไดอยางมีประสิทธิผล  ในท่ีนี้ขอนําเสนอพอสังเขป  ดังตารางท่ี 6 

 

7ตารางท่ี 6 7รายช่ือผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบกรอบ 

 แนวคิดการวิจยั 

 

4ชื่อผูทรงคุณวุฒิ 4ตําแหนง/หนวยงาน 4บทบาท 

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ 4คณบดีคณะศึกษาศาสตร4 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

ดานการพัฒนาระบบ 

รศ.ดร.ธร  สุนทรายุทธ 4อาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา4 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

ดานบริหารงบประมาณ 

ศ.ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 4เลขาธิการ 

สถาบันพระปกเกลา 

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

ดานตรวจสอบธรรมาภิบาล 

ดร.บัณฑิตย  ศรีพุทธางกูร หัวหนาผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

 

เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดร.สุวิทย  มูลคํา ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา10

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดร.ศราวุธ  วงศทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพง 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 

นายประเสริฐศักด์ิ  มูลสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียน 

ผักกระยานํ้าออม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 
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7ตารางท่ี 67 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบกรอบ 

 แนวคิดการวิจยั (ตอ) 

 

4ชื่อผูทรงคุณวุฒิ 4ตําแหนง/หนวยงาน 4บทบาท 

นายสุรสิทธิ์   แสไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเพียง 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 105 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 

 

ข) การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิท่ีไดจากการสัมภาษณ  มาดําเนินการปรับปรุง

แกไขกรอบแนวคิดการวิจัย  ในประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

ประกอบดวย  1) องคประกอบระบบ 2) ผูมีสวนไดเสีย 3) กระบวนการบริหารงบประมาณและการ

ตรวจสอบขอบขายการบริหารงบประมาณ  4) กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบ 5) องคประกอบ   

ธรรมาภิบาล 6) ขอบขายการบริหารงบประมาณ 7) องคประกอบคูมือ และ 8) โครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผล แลวนําไปใชในการวิจัย  ตอไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 2  การจัดทําระบบ คูมือ และโครงการ 

ก) การออกแบบและจัดทํารางระบบและคูมือ 

 ผูวิจัยออกแบบระบบ โดยการกําหนดองคประกอบยอยและออกแบบรายละเอียด

ความสัมพันธเช่ือมโยงของแตละองคประกอบยอย และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  ตามองคประกอบหลัก

ของระบบ  ไดแก 1) ปจจัยนําเขา(input)   2) กระบวนการ (process)  3) ปจจัยสงออก (output)  4) ขอมูล

ปอนกลับ (feedback) และ5) สภาพแวดลอมของระบบ (environment) เพื่อใหไดราง  ระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผูวิจัยจัดทํารางคูมือ โดยการกําหนดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมขององคประกอบยอย

และองคประกอบหลักในรางระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค คณะกรรมการบริหาร

งบประมาณ  คณะกรรมการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย  บทบาทและหนาท่ี  เคร่ืองมือระบบ 

มาตรฐานในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ  และระยะเวลาในการดําเนินการ               

2) กระบวนการ (process) ประกอบดวยกําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผล 
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และผลลัพธของการบริหารงบประมาณ ตามขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 7  ดาน  และการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาล การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล  การปฏิบัติและการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 3) ผลผลิต (output) ประกอบดวยรายงานประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  รายงานผลการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหาร

งบประมาณ  4)  ขอมูลปอนกลับ (feedback)  ประกอบดวยการสะทอนผลประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  การสะทอนผลการตรวจสอบ  และ       

5) สภาพแวดลอมของระบบ (environment)  ประกอบดวยนโยบาย ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ข) การออกแบบและจัดทํารางโครงการ 

 ผูวิจัยออกแบบและจัดทํารางโครงการ จํานวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการสรางพลัง

ความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ (2) โครงการนํา

ความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ โดยกําหนดหัวขอสําคัญและรายละเอียดพอสังเขปของ

โครงการแบบตารางสมเหตุสมผล (logical  framework) ในสดมภ (columns) ของตาราง 

ประกอบดวย สาระสําคัญของโครงการ  ตัวบงช้ีแสดงเวลา ปริมาณ และคุณภาพ  หลักฐาน แหลง

พิสูจน และตัวช้ีวัด และเง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญ และในแนวนอนหรือแถว (rows) ประกอบดวย 

วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ีคาดหวัง  กิจกรรมและทรัพยากร  จากนั้นกําหนดรายละเอียดตางๆ 

ท่ีสมบูรณของรางโครงการลงในชองของตาราง โดยพิจารณาความสอดคลองและความสมเหตุผล

หรือตรรกะแตละชองของตาราง 

 ผูวิจัยนํารางระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวน

ไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รางคูมือ 

และรางโครงการ  ท่ีไดมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ เปนท่ีเรียบรอยแลว นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไข  ผลการวิจัยในข้ันนี้ทําใหไดรางระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รางคูมือและรางโครงการ ท่ีพรอมสําหรับการนําไป

ตรวจสอบ 

 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลของระยะท่ี 1  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ในการวิจัยระยะนี้ใชเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 4 แบบ คือ แบบสัมภาษณ  แบบบันทึกการออกแบบระบบ  แบบบันทึกรายละเอียด
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ของคูมือ   แบบบันทึกการออกแบบโครงการ   โครงสรางเนื้อหาและการสรางเคร่ืองมือแตละแบบ 

มีดังตอไปนี้ 

2.1) แบบสัมภาษณ  เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสัมภาษณ  เพื่อการปรับปรุงกรอบ

แนวคิดการวิจัยและพัฒนาระบบ  เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview) ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน จากการสังเคราะหการวจิัยและพัฒนาระบบ ในประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎีท่ียึดถือ โดยมีกรอบการสัมภาษณท่ีสําคัญ 3 ประการ ประกอบดวย (1)  ความเหมาะสม

สอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในการการวิจัยและพัฒนาระบบตามบริบทท่ีเปนจริง  

(2) ความเหมาะสมในประเด็นการสังเคราะหหลักการ  แนวคิด และทฤษฎีท่ียึดถือ (3) ความเหมาะสม

ของโครงสรางความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาระบบ  (4) ขอเสนอแนะอ่ืนในการ

สรางกรอบแนวคิดการวิจัยและพฒันาระบบ   

แบบสัมภาษณ  มีข้ันตอนในการสราง ดังนี้ (1) จัดโครงสรางของแบบ

สัมภาษณใหครอบคลุมประเด็นในการสัมภาษณ  ท้ังคําถามหลักและคําถามขยาย  จากนั้นจัดทําเปน

แบบสัมภาษณ และ(2) นําแบบสัมภาษณท่ีไดจัดทําข้ึน เสนอใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

พิจารณาเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง ใหมีความเหมาะสมกอนนําไปใชในการสัมภาษณ 

2.2) แบบบันทึกการออกแบบระบบ  ใชบันทึกขอมูลการออกแบบระบบเปน

ชนิดปลายเปด (open ended) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยกรอบโครงสราง

เนื้อหา ประกอบดวย (1) องคประกอบยอยขององคประกอบหลักของระบบ  และ (2) ความสัมพันธ

เช่ือมโยงของแตละองคประกอบยอยตามองคประกอบหลักของระบบ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2.3) แบบบันทึกรายละเอียดของคูมือ  เปนชนิดปลายเปด (open ended) ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โครงสรางเนื้อหาของแบบบันทึกรายละเอียดของคูมือ

ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ขององคประกอบยอย และองคประกอบหลัก  ในรางระบบท่ีไดรับ

การออกแบบจากแบบบันทึกการออกแบบระบบ 

2.4) แบบบันทึกการออกแบบโครงการ  เปนชนิดปลายเปด (open ended) ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  โครงสรางเนื้อหาของแบบบันทึกรายละเอียดของการ

ออกแบบ และรางโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล  (logical  framework) ในสดมภ(columns) ของ

ตาราง ประกอบดวยสาระสําคัญของโครงการ  ตัวบงช้ีแสดงเวลาปริมาณและคุณภาพ  หลักฐาน

แหลงพิสูจนและตัวช้ีวัด และ เ ง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญ และในแนวนอนหรือแถว (rows) 

ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ีคาดหวัง  กิจกรรมและทรัพยากร   

แบบบันทึกท้ัง 3 ฉบับ มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ (1)  จัดโครงสรางของ

แบบบันทึกท้ัง  3  ฉบับ ใหครอบคลุมประเด็นในการบันทึก และรายการขอมูลท่ีตองการ  จากนั้น
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จัดทําเปนแบบบันทึกการออกแบบระบบ  แบบบันทึกรายละเอียดของคูมือ และแบบบันทึกการ

ออกแบบโครงการ  (2) นําแบบบันทึกท่ีไดจัดทําข้ึน  เสนอใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

พิจารณา เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงใหมีความเหมาะสม  กอนนําไปใชในการบันทึกการออกแบบ

ระบบ บันทึกรายละเอียดของคูมือ และบันทึกการออกแบบโครงการ 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2  สวน  คือ 

2.1) การสัมภาษณ   ในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและทางการปฏิบัติ  

ถือเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยการขออนุญาตใหเดินทางไปพบ เพื่อแนะนําตนเอง 

เรียนใหทราบวัตถุประสงคในการสัมภาษณ  พรอมท้ังมอบหนังสือแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเอกสารการสัมภาษณ  ไปมอบใหทุกทานดวยตนเอง ขออนุญาตนัด

หมายวัน เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ  กอนถึงกําหนดผูวิจัยเตรียมความพรอม  ท้ังดานรางกาย  

กิริยามารยาท  การใชภาษา การใชอุปกรณบันทึกขอมูล  กลองถายภาพ และเตรียมของท่ีระลึก  เม่ือ

ถึงกําหนดการสัมภาษณเดินทางไปตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีนัดหมาย ดําเนินการแนะนําตนเอง 

สัมภาษณ  จดบันทึก และบันทึกเสียงการสัมภาษณ  มอบของท่ีระลึก  นําขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิและขอเสนอแนะในเอกสารประกอบการสัมภาษณ  ขอมูลท่ีไดถอดเทป มาวิเคราะห 

และสังเคราะห เพื่อสรุปประเด็น ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยในข้ันตอไป 

2.2) การบันทึกการออกแบบและรางระบบและคูมือ  ผูวิจัยนําผลการวิจัยในข้ัน

การทบทวนวรรณกรรม  กรอบแนวคิดในการวิจัย  และการสัมภาษณมาประมวล และสรุปเนื้อหา  

บันทึกองคประกอบยอยและรายละเอียดความสัมพันธเช่ือมโยง ตามองคประกอบหลักของระบบ 

จากนั้นกําหนดรายละเอียดของคูมือท่ีมีความสอดคลองกับรางระบบ ท่ีไดออกแบบไวแลว   

2.3) การบันทึกการออกแบบโครงการ  ผูวิจัยนําผลการวิจัยในข้ันการทบทวน

วรรณกรรม  กรอบแนวคิดในการวิจัย และการสัมภาษณ มาประมวลและสรุปเนื้อหาของโครงการ

แบบตารางสมเหตุสมผล (logical  framework) 

3) การวิเคราะหขอมูลในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพิจารณาจากลักษณะเนื้อหาของ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก  (in-depth interview)โดยวิเคราะหในแตละประเด็นและสรุปเปน

ความเรียง เปนประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ (1)  ความเหมาะสมสอดคลองกับความคาดหวังของผูมี

สวนไดเสียในการการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือและโครงการ ตามบริบทท่ีเปนจริง  (2) ความ

เหมาะสมในประเด็นการสังเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ียึดถือ (3) ความเหมาะสมของ

โครงสรางความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือ และโครงการ (4) 

ขอเสนอแนะอ่ืนในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาระบบ คูมือและโครงการ  จากนั้นนําเอา

ผลการวิจัยในข้ันการทบทวนวรรณกรรม  กรอบแนวคิดในการวิจัย และการสัมภาษณ มาประมวล
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และสรุปเนื้อหา   บันทึกองคประกอบยอยและรายละเอียดความสัมพันธเช่ือมโยงตามองคประกอบ

หลักของระบบ  จากนั้นกําหนดรายละเอียดของคูมือท่ีมีความสอดคลองกับรางระบบท่ีไดออกแบบ

ไวแลว และในสวนของโครงการนั้น ผูวิจัยบันทึกรายละเอียดสําคัญของโครงการแบบตาราง

สมเหตุสมผล (logical  framework) 

ข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย  แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการ ใน

ระยะ  ท่ี 1  สรุปไดดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7   สรุปข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการ  

 ในระยะท่ี 1 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย แหลงขอมูลท่ีศึกษา 
วิธีการ / 

เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลลัพธท่ีตองการ 

ขั้นตอนที่ 1   

การตรวจสอบ

กรอบแนวคิดเพ่ือ

การวิจัยและการ

ปรับปรุงแกไข 

ก) การตรวจสอบ

กรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีของระบบ  คูมือ 

และโครงการ  

ผูทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการ 3 ทาน และ

ทรงคุณวุฒิทางการ

ปฏิบัติ 6 ทาน รวม 

9 ทาน 

การสัมภาษณเชิง

ลึก/แบบสัมภาษณ

แบบก่ึงมีโครงสราง 

กรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีของระบบ 

คูมือ และโครงการ

ที่ไดรับการ

ตรวจสอบ 

 ข) การปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ 

ผูทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการ 3 ทาน และ

ทรงคุณวุฒิทางการ

ปฏิบัติ 6 ทาน รวม 

9 ทาน 

การสัมภาษณเชิง

ลึก/แบบสัมภาษณ

แบบก่ึงมีโครงสราง 

กรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีของระบบ  

คูมือ และโครงการ

ไดรับการปรบัปรงุ

และแกไข 

ขั้นตอนที่ 2  

 การจดัทําระบบ

คูมือ และ

โครงการ 

ก) การออกแบบและ

รางระบบและคูมือ  

1) การศึกษาเอกสาร

และทบทวน

วรรณกรรมที่

เก่ียวของ 

2) ผลจากการ

สัมภาษณ 

การบันทึกการ

ออกแบบและราง

ระบบและคูมือ/

แบบบันทึกการ

ออกแบบและราง

ระบบและคูมือ 

ไดองคประกอบ

ยอยของระบบและ

ความสัมพันธ

เช่ือมโยง, ไดราง

ระบบและคูมือ ที่มี

รายละเอียด 
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ตารางท่ี 7   สรุปข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการ  

 ในระยะท่ี 1 (ตอ) 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย แหลงขอมูลท่ีศึกษา 
วิธีการ / 

เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลลัพธท่ีตองการ 

 ข) การออกแบบและ

รางโครงการ  

1) การศึกษาเอกสาร

และทบทวน

วรรณกรรมที่

เก่ียวของ 

2) ผลจากการ

สัมภาษณ 

การบันทึกการ

ออกแบบและราง

ของโครงการ/แบบ

บันทึกรายละเอียด

การออกแบบและ

รางของโครงการ 

ไดรางโครงการตาม

แบบเหตุผลสัมพันธ 

จํานวน 2  โครงการ 

 

 

ระยะท่ี 2   การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ  คูมือ และโครงการ (system, manual  and  project    

verification :  R2D2…R4D4) 

ในระยะนี้  มีวัตถุประสงคหลัก คือเปนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ คูมือและโครงการ  

โดยมีข้ันตอน ข้ันตอนยอย รายละเอียดการดําเนินการตามข้ันตอน การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 3 คือ การตรวจสอบคุณภาพระบบ คูมือ และโครงการและการปรับปรุงแกไข 

การวิจัยในข้ันตอนนี้  เปนการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ คูมือ และโครงการ ท่ีมี

การรางไวในระยะท่ีผานมา ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย  ดังนี้  ก) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน

และการปรับปรุงแกไข โดยกระบวนการอภิปรายกลุม (focus group discussion) โดยใชผูมีสวนได

เสียท่ีเปนครู  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน  

เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (R2D2) ข) การตรวจสอบ

ภาคสนามคร้ังสําคัญ และการปรับปรุงแกไข  โดยกระบวนการอภิปรายกลุม (focus group 

discussion) โดยใชผูมีสวนไดเสียท่ีเปนครู  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ผูปกครองและชุมชนเจาหนาท่ี   และผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา(R3D3) และ ค) การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข  โดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ (R4D4) โดยมีรายละเอียด ตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 
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ก) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงแกไข (R2D2) 

ในข้ันตอนยอยนี้ เปนการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตนและการปรับปรุงแกไข 

(preliminary field checking  and   revision) ระบบ คูมือและโครงการ  คร้ังท่ี 2  โดยใชกระบวนการ

อภิปรายกลุม (focus group discussion)โดยใชผูมีสวนไดเสียท่ีเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เจาหนาท่ี และผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (R2D2)   

ในข้ันตอนยอยนี้  ผูตรวจสอบ คือผู มีสวนไดเสียท่ีเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง และชุมชน เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

จํานวน 20 คน ประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูปกครองและชุมชน จํานวน 4 โรงเรียน ตําแหนงละ 1 คน และตําแหนงเจาหนาท่ีและผูบริหารของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ตําแหนงละ 2 คน  โดยคัดเลือกโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ

ในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ตําแหนง

เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเปนผูรับผิดชอบทางดานการ

บริหารงบประมาณ  ในการทดสอบระยะนี้ใช วิธีการอภิปรายกลุม (focus group discussion) โดย

กําหนดใชหองประชุมแกงสะพือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  ใน

การดําเนินการ โดยมีรายละเอียดการดาํเนนิการตามข้ันตอน ผูมีสวนไดเสีย การเก็บรวบรวมขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ผูวิจัยนําเสนอความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย 

2) นําเสนอผลงานท่ีไดจากการวิจัยในระยะท่ี 1 ท่ีประกอบดวย “รางระบบการ

บริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”  “รางคูมือ”  และ “รางโครงการตามแบบ

เหตุผลสัมพันธ”  จํานวน 2  โครงการ 

3) นําเขาสูการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรางระบบ 

คูมือ และโครงการ  โดยใชเกณฑความถูกตอง (accuracy) ความเปนไปได  (feasibility) ความ

สอดคลอง  (congruency) และความเปนประโยชน  (utility) โดยใหผูรวมอภิปรายเปนผูเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงแกไขรางระบบ คูมือและโครงการ  โดยผูวิจัยจะไมแสดงความคิดเห็นรวมกับ

ท่ีประชุมอภิปรายกลุม แตจะเปนผูบันทึกความคิดเห็นทุกความคิดเห็นท่ีนําเสนอในท่ีประชุม แต

หากผูรวมอภิปรายมีขอสงสัยท่ีผูวิจัย  จําเปนตองใหความกระจาง  เพื่อใหการอภิปรายดําเนินไป

อยางตอเนื่อง  จึงจะช้ีแจงพรอมท้ังไดบันทึกเปนขอคิดเห็น ท่ีจะนําไปประกอบการปรับปรุงแกไข 
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4) ประเด็นการอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูวิจัยจะนําประเด็นหลักตามเอกสาร

ประกอบการอภิปรายกลุม ท่ีประกอบดวย  1) องคประกอบยอยและความสัมพันธเช่ือมโยงในแต

ละองคประกอบหลักของระบบในดานปจจัยนําเขา (input)   กระบวนการ (process) ปจจัยสงออก 

(output)  ขอมูลปอนกลับ (feedback)  และสภาพแวดลอมของระบบ (environment)   2) รายละเอียด

ตางๆ ของคูมือ 3) รายละเอียดตางๆ  ของโครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธ    ท่ีผูวิจัยมอบใหผูรวม

อภิปรายกลุมไดศึกษาลวงหนา  คนละ 1 ชุด ในการอภิปรายผูวิจัยจะใชแนวคําถามหลักจากประเด็น

ดังกลาวเปนคําถามเร่ิมตน ในแตละประเด็น หลังจากนั้น ก็จะใชขอมูลจากการอภิปรายมาเปนแนว

คําถามในการสืบคนขอมูลในแตละประเด็นจนครบถวน  จึงจะเร่ิมคําถามโดยใชแนวคําถามใน

ประเด็นตอๆ ไป และดําเนินการเชนนี้ไป จนครบถวนทุกประเด็น นอกจากนี้  ยังเปดโอกาสใหผู

รวมอภิปรายเสนอแนะความคิดเห็นตอการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คูมือ และโครงการท่ีมีประสิทธิผล  ตามแนวคิดของตนเองได

อยางไมมีขอจํากัด ขอเสนอแนะและแนวทางท่ีได จะนํามาสรุปเปนแนวทางการปรับปรุงระบบ 

คูมือและโครงการ ตามกรอบแนวคิด  

5) หากมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเด็นใดได ผูวิจัยก็จะรวบรวม

ขอเสนอแนะแนวทางดังกลาวไวเปนอีกประเด็นตางหาก เปนขอคนพบจากการอภิปรายกลุม เพื่อ

ไมใหประเด็นใดประเด็นหนึ่งตกหลนหรือ หลงลืมขอมูลท่ีไดจากการอภิปรายกลุม ผูวิจัยไดจด

บันทึกใน “บันทึกสําหรับระบบ  คูมือและโครงการ การบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ   

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย” ไว เพื่อนํามาทบทวนในประเด็นท่ีตองการขอมูลเพิ่มเติม 

6) ผูวิจัยสรุปผลการอภิปรายโดยคราวๆ ใหผูอภิปรายไดรับทราบและยืนยันผลการ

อภิปราย   

7) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 1) รางระบบท่ีประกอบดวย 

(1) ปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูมีสวนไดเสีย  บทบาทและหนาท่ี  เคร่ืองมือระบบ  มาตรฐานในการ

บริหารงบประมาณและการตรวจสอบ  และระยะเวลาในการดําเนินการ (2) กระบวนการ (process) 

ประกอบดวย  กําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผล และผลลัพธ ของการ

บริหารงบประมาณละการตรวจสอบธรรมาภิบาล   การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบ  

ธรรมาภิบาล การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) ผลผลิต (output) 

ประกอบดวย  รายงานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  รายงานผลการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ  (4) ขอมูลปอนกลับ (feedback) ประกอบดวย 
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การสะทอนผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  การ

สะทอนผลการตรวจสอบและ (5) สภาพแวดลอมของระบบ (environment)  ประกอบดวยนโยบาย 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  2) รางคูมือ ท่ีประกอบดวย รายละเอียดตางๆ ของระบบ  3) ราง

โครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธท่ีประกอบดวยรายละเอียดตางๆ  4) แบบบันทึกผลการอภิปราย

กลุม 5) เทปบันทึกเสียง และ 6) กลองถายรูป 

8) การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลังจากการอภิปรายกลุมเสร็จส้ินลง 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการอภิปรายกลุมมาจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพขอมูล และ 

วิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอความซํ้ากันหรือคลายกัน รวบรวมเปนขอมูลท่ีอยูในกลุมความหมาย

เดียวกัน (categories) ไวในท่ีเดียวกัน แลวประมวลผล สรุปเปนประเด็นสําคัญ หลังจากนั้นจึงจัด

หมวดหมูของขอมูล (categorize data) ตามคุณสมบัติ (properties) และความคิดรวบยอด (concept) 

ของแตละกลุม และแยกขอมูลท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับระบบ  คูมือและโครงการ  ออกจากขอมูล

ท่ีไมมีความหมายและไมเกี่ยวของกับการวิจัย นําขอมูลท่ีจัดหมวดหมูแลว มาสรุปเปนประเด็นการ

ปรับปรุง แกไขระบบ คูมือและโครงการ  จากนั้น ทําการปรับปรุงแกไขระบบ คูมือและโครงการ

จนสมบูรณ 

ข) การตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแกไข (R3D3) 

 ในข้ันตอนยอยนี้  การตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแกไข (main 

field checking and  revision)   ระบบ คูมือ และโครงการ  คร้ังท่ี 3 โดยใชกระบวนการอภิปรายกลุม 

(focus group discussion)โดยใชผูมีสวนไดเสียท่ีเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

ในข้ันตอนยอยนี้  ผูตรวจสอบคือผูมีสวนไดเสียท่ีเปนครู  ผูบริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน  เจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ท่ี

ผูวิจัยไมไดสังกัด จํานวน 2 เขต คือ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 10  คน 

รวม 20 คน ท่ีประกอบดวยครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูปกครองและชุมชน เขตละ 2 โรงเรียน ตําแหนงละ 1 คน และตําแหนงเจาหนาท่ีและผูบริหารของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ตําแหนงละ 1 คน โดยคัดเลือกโรงเรียนท่ีประสบ

ผลสําเร็จในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  

ตําแหนงเจาหนาท่ีและผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีเปนผูรับผิดชอบ

ทางดานการบริหารงบประมาณ  ในการทดสอบระยะนี้  ใชวิธีการอภิปรายกลุม (focus group 
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discussion) โดยกําหนดใชหองประชุม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ในการดําเนินการ  โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามข้ันตอน ผูมีสวนไดเสีย การเก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ผูวิจัยนําเสนอความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย 

2) นําเสนอผลงานท่ีไดจากการวิจัยในระยะท่ี 2 จากข้ันตอนยอย  ข) การตรวจสอบ

ภาคสนามเบ้ืองตนและการปรับปรุงแกไข (R2D2)  ท่ีประกอบดวย “รางระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”  “รางคูมือ” และ และ “รางโครงการตามแบบเหตุผล

สัมพันธ”  จํานวน 2  โครงการ 

3) นําเขาสูการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรางระบบ 

คูมือ และโครงการ  โดยใชเกณฑความถูกตอง (accuracy) ความเปนไปได  (feasibility) ความ

สอดคลอง  (congruency) และความเปนประโยชน  (utility) โดยใหผูรวมอภิปรายเปนผูเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงแกไขรางระบบ คูมือและโครงการ  โดยผูวิจัยจะไมแสดงความคิดเห็นรวมกับ

ท่ีประชุมอภิปรายกลุม แตจะบันทึกความคิดเห็นทุกความคิดเห็นท่ีนําเสนอในท่ีประชุม แตหากผู

รวมอภิปรายมีขอสงสัยท่ีผูวิจัย จําเปนตองใหความกระจาง เพื่อใหการอภิปรายดําเนินไปอยาง

ตอเนื่อง จึงจะช้ีแจง พรอมท้ังบันทึกเปนขอคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแกไขตอไป 

4) ประเด็นการอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูวิจัยจะนําประเด็นหลักตามเอกสาร

ประกอบการอภิปรายกลุม ท่ีประกอบดวย 1) องคประกอบยอยและความสัมพันธเช่ือมโยงในแตละ

องคประกอบหลักของระบบ ในดานปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)  

ขอมูลปอนกลับ (feedback)  และสภาพแวดลอมของระบบ (environment)  2) รายละเอียดตางๆ 

ของคูมือ และ 3) รายละเอียดตางๆ  ของโครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธ ท่ีผูวิจัยมอบใหผูรวม

อภิปรายกลุมไดศึกษาลวงหนา  คนละ 1 ชุด ในการอภิปรายผูวิจัยจะใชแนวคําถามหลักจากประเด็น

ดังกลาวเปนคําถามเร่ิมตน ในแตละประเด็น หลังจากนั้นก็จะใชขอมูลจากการอภิปรายมาเปนแนว

คําถามในการสืบคนขอมูลในแตละประเด็นจนครบถวน จึงจะเร่ิมคําถามโดยใชแนวคําถามใน

ประเด็นตอๆ ไป และดําเนินการเชนนี้ไปจนครบถวนทุกประเด็น นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูรวม

อภิปรายเสนอแนะความคิดเห็นตอการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือและโครงการ ท่ีมีประสิทธิผลตามแนวคิดของตนเองได

อยางไมมีขอจํากัด  ขอเสนอแนะและแนวทางท่ีได นํามาสรุปเปนแนวทางการปรับปรุงระบบ คูมือ 

และโครงการ ตามกรอบแนวคิด  
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5) หากมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเด็นใดได ผูวิจัยก็จะรวบรวม

ขอเสนอแนะแนวทางดังกลาวไวเปนอีกประเด็นตางหาก เปนขอคนพบจากการอภิปรายกลุม เพื่อ

ไมใหประเด็นใดประเด็นหนึ่งตกหลนหรือหลงลืมขอมูลท่ีไดจากการอภิปรายกลุม ผูวิจัยไดจด

บันทึกใน “ บันทึกสําหรับระบบ คูมือและโครงการ  การบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ   

ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย ” ไว เพื่อนํามาทบทวนในประเด็นท่ีตองการขอมูลเพิ่มเติม 

6) ผูวิจัยสรุปผลการอภิปรายโดยคราวๆ ใหผูอภิปรายไดรับทราบและยืนยันผลการ

อภิปราย   

7) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 1) รางระบบท่ีประกอบดวย 

(1) ปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูมีสวนไดเสีย บทบาทและหนาท่ี  เคร่ืองมือระบบ มาตรฐานในการ

บริหารงบประมาณและการตรวจสอบ และระยะเวลาในการดําเนินการ (2) กระบวนการ (process) 

ประกอบดวย กําหนดมาตรฐานของความมุงหมายและเปาหมาย  การวัดผล และผลลัพธ ของการ

บริหารงบประมาณละการตรวจสอบธรรมาภิบาล การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบ      

ธรรมาภิบาล การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (3) ผลผลิต (output) 

ประกอบดวยรายงานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล รายงานผลการ

ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ  (4) ขอมูลปอนกลับ (feedback) ประกอบดวย 

การสะทอนผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล การ

สะทอนผลการตรวจสอบและ (5) สภาพแวดลอมของระบบ (environment) ประกอบดวย นโยบาย 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 2) รางคูมือ ท่ีประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ของระบบ  3) ราง

โครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธท่ีประกอบดวยรายละเอียดตางๆ 4) แบบบันทึกผลการอภิปราย

กลุม 5) เทปบันทึกเสียง และ 6) กลองถายรูป 

8) การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หลังจากการอภิปรายกลุมเสร็จส้ินลง 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการอภิปรายกลุมมาจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพขอมูล และ

วิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอความซํ้ากันหรือคลายกัน รวบรวมเปนขอมูลท่ีอยูในกลุมความหมาย

เดียวกัน (categories) ไวในท่ีเดียวกัน แลวประมวลผลสรุปเปนประเด็นสําคัญ หลังจากนั้นจึงจัด

หมวดหมูของขอมูล (categorize data) ตามคุณสมบัติ (properties) และความคิดรวบยอด (concept) 

ของแตละกลุมและแยกขอมูลท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับระบบ คูมือและโครงการ  ออกจากขอมูลท่ี

ไมมีความหมายและไมเกี่ยวของกับการวิจัย นําขอมูลท่ีจัดหมวดหมูแลวมาสรุปเปนประเด็นการ

ปรับปรุงแกไขระบบ คูมือและโครงการ และทําการปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ 
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ค) การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (R4D4) 

 ในข้ันตอนยอยนี้   เปนการตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข 

(confirmative checking and revision) ระบบ คูมือและโครงการ คร้ังท่ี 4  โดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ (R4D4) 

 ผลท่ีไดรับจากการอภิปรายกลุมในข้ันตอนยอย การตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญ

และการปรับปรุงแกไข (R3D3) คือไดประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแกไขรางระบบ คูมือและ

โครงการ ขอมูลดังกลาวมาจากผูมีสวนไดเสียโดยตรง (stakeholders) กับระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอสรุปในประเด็นการปรับปรุงแกไข จึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบ คูมือและโครงการ เพื่อใหสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบ

คูมือและโครงการท่ีมีประสิทธิผล  การตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือและโครงการ คร้ังท่ี 4  

เปนการตรวจสอบ เพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (confirmative  checking  and  revision) มี

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเปนไปได ของระบบ คูมือและโครงการ  โดย

มีรายละเอียดการดําเนินการตามข้ันตอน ผูทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล  ดังนี้ 

1) นําหนังสือแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8  ทาน จากมหาวิทยาลัยขอนแกนติดตอ

เพื่อขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบ เพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขระบบ คูมือและโครงการ 

โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  5 กลุม ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

กลุมท่ี 1 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงบประมาณ ท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนท่ี

ประจักษ เชน ผลงานการเขียนตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย หรือท่ี

ปรึกษาขององคการท่ัวๆไป ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานงบประมาณ เปนผูท่ีไดรับการ

ยอมรับวา มีความรู ความเขาใจในแนวคิดเร่ืองการบริหารงานงบประมาณเปนอยางดี และไดเคยนํา

แนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับการจัดการศึกษาจนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

เอก หากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตผูชวยศาสตราจารย

ข้ึนไป 

กลุมท่ี 2   ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบ ท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนท่ี

ประจักษ เชน ผลงานการเขียนตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย หรือท่ี

ปรึกษาขององคการท่ัวๆไป ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ เปนผูท่ีไดรับการยอมรับวา มี

ความรู ความเขาใจ ในแนวคิดเร่ืองการพัฒนาระบบเปนอยางดี และไดเคยนําแนวคิดดังกลาวมา
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ประยุกตใชกับการจัดการศึกษา จนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หากสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

กลุมท่ี 3 ผูทรงคุณวุฒิดานธรรมาภิบาล ท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนท่ีประจักษ 

เชนผลงานการเขียน ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย หรือท่ีปรึกษาของ

องคการท่ัวๆไป ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับธรรมาภิบาล เปนผูท่ีไดรับการยอมรับวา มีความรู ความ

เขาใจในแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลเปนอยางดี และไดเคยนําแนวคิดดงักลาว มาประยุกตใชกับการจัด

การศึกษาจนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  หากสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

กลุมท่ี 4 ผูทรงคุณวุฒิดานการตรวจสอบ ท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนท่ีประจักษ 

เชนผลงานการเขียนตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย หรือท่ีปรึกษาของ

องคการท่ัวๆไป ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เปนผูท่ีไดรับการยอมรับวามีความรู ความ

เขาใจ ในแนวคิดเร่ืองการตรวจสอบเปนอยางดี และไดเคยนําแนวคิดดังกลาว มาประยุกตใชกับการ

จัดการศึกษา จนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  หากสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

กลุมท่ี 5 ผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมินผล  ท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนท่ี

ประจักษ เชน ผลงานการเขียนตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย หรือท่ี

ปรึกษาขององคการท่ัวๆไป ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล เปนผูท่ีไดรับการยอมรับ

วา มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิดเร่ืองการประเมินผลเปนอยางดี และไดเคยนําแนวคิดดังกลาว มา

ประยุกตใชกับการจัดการศึกษาจนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หากสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

กลุมท่ี 6  ผูทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา เปนผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา ท่ีมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณหรือธรรมาภิบาลหรือการ

ตรวจสอบ  หรือเปนผูประสบผลสําเร็จในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  เปนผูท่ี

ไดรับการยอมรับวา มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิดเร่ืองการบริหารงบประมาณ หรือธรรมาภิบาล 

และไดเคยนําแนวคิดดงักลาว มาประยุกตใชกับการจัดการศึกษาจนเปนท่ียอมรับสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก  หากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ตองมีตําแหนงทางวิชาการต้ังแต

เช่ียวชาญ ข้ึนไป 
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7ตารางท่ี 78  รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือ และโครงการ 

 

4ชื่อผูทรงคุณวุฒิ 4ตําแหนง/หนวยงาน 4บทบาท 

ดร.รังสรรค มณีเล็ก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ

แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางบริหารงบประมาณ 

ดร.ปญญา  แกวกียูร ผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการตรวจสอบ 

ดร.วิชัย  แสงศรี ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางธรรมาภิบาล 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการพัฒนาระบบ 

ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  ภูสีออน 

 

4อาจารยผูสอน 

4วิจัยและประเมินผลการศึกษา4 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการวัดและประเมินผล 

ดร.อรุณ  คูณคํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนอง 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 

ดร.พงษศักด์ิ  สุขพิทักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์ศรี 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 

นายเสมอ  สุวรรณโค ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาบิน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา10

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต102 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ทางการปฏิบัติ  

ระดับสถานศึกษา 

 

2) สรางเคร่ืองมือตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดสําคัญ

และข้ันตอนในการสรางคือ (1) ขอคําถามความสอดคลอง (IOC) ขององคประกอบยอยและ

ความสัมพันธเช่ือมโยงตามองคประกอบตางๆ ของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 

(process) ผลผลิต (output) ขอมูลปอนกลับ (feedback) และสภาพแวดลอมของระบบ 

(environment) (2) ขอคําถามความสอดคลอง (IOC) ของระบบและรายละเอียดตางๆ ของคูมือ      
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(3) ขอคําถามความสอดคลอง (IOC) ของรายละเอียดตางๆ ของโครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธ  

(4) ขอคําถามขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข 

3) 4นํา4แบบสอบถามความสอดคลอง (IOC)ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขระบบ คูมือและโครงการ 

4) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นในการพิจารณาตรวจสอบ

ความสอดคลอง (IOC) ของรางระบบ คูมือและโครงการ คือ แบบตรวจสอบระบบ คูมือและ

โครงการท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคา 3 ระดับคือ  1  0  และ -1 โดยมีเกณฑการใหคะแนนการตอบ ดังนี ้

(วิโรจน    สารรัตนะ, 2554) 

1 หมายถึง   ผูตอบมีความแนใจวา ระบบ/คูมือ/โครงการมีความสอดคลอง  

0  หมายถึง   ผูตอบไมแนใจวา ระบบ/คูมือ/โครงการมีความสอดคลอง  

-1  หมายถึง   ผูตอบมีความแนใจวา ระบบ/คูมือ/โครงการไมมีความสอดคลอง  

นอกจากนี้ ยังมีสวนขอคําถามปลายเปดสําหรับใหผูตอบไดใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมในแตละสวนประกอบของระบบ คูมือ และโครงการแทรกอยูภายในแบบตรวจสอบดวย 

5) ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล จากแบบตรวจสอบระบบ คูมือ และโครงการท่ีเปนคา

ความสอดคลอง  (IOC) โดยการหาคาเฉล่ียดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  กําหนดการแปลความหมาย

ของคาความสอดคลอง (IOC) ท่ีคํานวณไดดังนี้ (วิโรจน  สารรัตนะ, 2554) 

คา IOC  สูงกวา  .50         หมายถึง    ระบบ/คูมือ/โครงการมีความสอดคลอง 

คา IOC  นอยกวาหรือเทากับ  .50    หมายถึง   ระบบ/คูมือ/โครงการไมมีความ

สอดคลอง 

6) สําหรับในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจากขอมูลปลายเปด ผูวิจัยใช           

การวิเคราะหเนื้อหา โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญตามสวนประกอบของระบบ คูมือและโครงการ 

ข้ันตอนการวิจัย แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการ ในระยะท่ี 2   

สรุปไดดังตารางท่ี  10 
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ตารางท่ี 9  สรุปข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย  แหลงขอมูล  เคร่ืองมือท่ีใชและผลลัพธท่ีตองการ 

                     ในระยะท่ี 2 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย แหลงขอมูลท่ีศึกษา 
วิธีการ / 

เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลลัพธท่ีตองการ 

ขั้นตอนที่ 3  

 การตรวจสอบ

คุณภาพระบบ 

คูมือ และ

โครงการ และ

การปรับปรุง

แกไข 

 

ก) การตรวจสอบ

ภาคสนามเบื้องตน

และการปรับปรงุ

แกไข (R2D2) 

 

ข) การตรวจสอบ

ภาคสนามครั้งสําคัญ

และการปรับปรงุ

แกไข (R3D3) 

 

ผูมีสวนไดเสียที่เปน

ครู  ผูบริหาร

สถานศึกษา  

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ผูปกครอง

และชุมชน  

เจาหนาที่และ

ผูบริหารของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา 

จํานวน 20 คน 

การอภิปรายกลุม/ 

1) รางระบบ  

2) รางคูมือ  

3) รางโครงการ  

4) แบบบันทึกผล

การอภิปรายกลุม  

5) เทปบันทึกเสียง  

6) กลองถายรูป 

ระบบ คูมือ และ

โครงการไดรับการ

ตรวจสอบเพ่ือการ

ปรับปรุงและแกไข 

ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 

3 

 ค)  การตรวจสอบเพ่ือ

การยืนยันและการ

ปรับปรุงแกไข 

(R4D4) 

ผูทรงคุณวุฒิดาน

การบริหาร

งบประมาณ   ดาน

การพัฒนาระบบ  

ดานธรรมาภิบาล  

ดานการตรวจสอบ 

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

และดานผูปฏิบัติใน

สถานศึกษา ดานละ 

1 ทาน  รวม 8 ทาน 

แบบตรวจสอบคา 

IOC ของระบบ 

คูมือ และโครงการ 

ระบบ คูมือ และ

โครงการไดรับการ

ตรวจสอบเพ่ือการ

ยืนยันและการ

ปรับปรุงแกไขครั้ง

ที่ 4 
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ระยะท่ี 3 การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม (systems, manual  and  project   

try-out  and  evaluation : big RD) 

ในระยะสุดทายนี้ มีวตัถุประสงคหลัก คือ เปนการทดลองใชระบบ คูมือและโครงการ ใน

ภาคสนาม  โดยใชการวจิยัแบบกึ่งทดลอง ดําเนินการประเมินและปรับปรุงระบบ  คูมือและโครงการ 

รวมท้ังนําเสนอระบบ คูมือและโครงการ   โดยมีข้ันตอน ข้ันตอนยอย รายละเอียดการดําเนินการตาม

ข้ันตอน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

 ขั้นตอนท่ี 4  การสรางเคร่ืองมือและการวิเคราะหขอมูล เพื่อการทดลองระบบ คูมือ และ

โครงการในภาคสนาม 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในระยะการทดลองในภาคสนาม ผูวิจัยประยุกต

จากแนวคิดของ Guskey (2000)  กําหนดแบบประเมินเปน 5 ประเภท โดยมีรายละเอียดโครงสราง

เนื้อหาของเคร่ืองมือ การวิเคราะหขอมูล และเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

1) แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการของผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยเนื้อหา 

3  ดาน คือ (1) เนื้อหา (2) กระบวนการ และ (3) สภาพแวดลอมของโครงการ ประกอบดวย 

1.1)  แบบสอบถาม เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 หมายถึง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตามลําดับ  และสวนขอมูลปลายเปด สําหรับใหผูมีสวนได

เสียไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการประเมิน   สําหรับเกณฑแปลความหมายของคาเฉล่ีย 

ประยุกตใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545)  ดังนี้   คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.50    1.51 - 2.50    

2.51 - 3.50    2.51 - 3.50     และ 4.51 -  5.00         หมายถึง  ผูมีสวนไดเสียมีปฏิกิริยา(reaction) ตอ

โครงการ ในระดับนอยท่ีสุด  นอย   ปานกลาง  มาก  และมากท่ีสุด  ตามลําดับ  สําหรับคาเฉล่ียการ

พิจารณาท่ีผานเกณฑ  อยูระหวาง 3.51 – 5.00   ผูวิจัยดําเนินการประเมินหลังเสร็จส้ิน ท้ังโครงการท่ี 1 

และ 2 (posttest) แลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   

1.2) แบบบันทึกการถอดบทเรียน ใชระดมสมองผูมีสวนไดเสีย เพื่อหาขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและแกไขโครงการ เปนแบบบันทึกชนิดปลายเปด  ผูวิจัยใชการวิเคราะห

เนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

2) 4แบบประเมิน 4ความรู (knowledge)  ของผูมีสวนไดเสีย  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับระบบจากคูมือ   เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 เลือก และสวนขอมูลปลายเปด

สําหรับใหผูมีสวนไดเสียไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการประเมิน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑ

คะแนนประเมินท่ีผานเกณฑ โดยประยุกตใชเกณฑ E1/E2  ของเผชิญ  กิจระการ (2544)  มีคา 80/80   

ดังนี้  80 ตัวแรก หมายถึง ผูมีสวนไดเสียแตละคนทําคะแนนจากแบบประเมินไดเกิน 80%  และ 80 

ตัวหลัง หมายถึง คะแนนรวมเฉล่ียของผูมีสวนไดเสียทุกคนทําคะแนนไดเกิน 80%  ผูวิจัย
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ดําเนินการประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการท่ี 1 (posttest)  ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร  สําหรับในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจากขอมูลปลายเปด  ผูวิจัยใชการวิเคราะห

เนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

3) แบบประเมินธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิ

บาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย  ตามขอบขายการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546) ใน 7 ดาน คือ การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ   การบริหารการเงิน  การบริหาร

การบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจาย  

และการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และหลักในการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ใน 6 ดาน  ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  

หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา   เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ตามลําดับ และสวนขอมูลปลายเปด  สําหรับใหผูมีสวนไดเสียไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใน

ประเด็นการประเมิน  สําหรับเกณฑแปลความหมายของคาเฉล่ีย ประยุกตใชเกณฑของบุญชม ศรี

สะอาด (2545)  ดังนี้   คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.50    1.51 - 2.50    2.51 - 3.50    2.51 - 3.50     และ 

4.51 -  5.00    หมายถึง  มีธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย ในระดับนอยท่ีสุด  นอย   

ปานกลาง  มาก  และมากท่ีสุด  ตามลําดับ  สําหรับคาเฉล่ียการพิจารณาท่ีผานเกณฑ  อยูระหวาง 3.51 

– 5.00  และการเปรียบเทียบการทดสอบกอน-หลัง ในการประเมินธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผู

มีสวนไดเสีย    ใชสถิติ  nonparametric  โดยการทดสอบ wilcoxon  signed-ranks  test  เพื่อทดสอบ

นัยสําคัญทางสถิติ    ผูวิจัยดําเนินการประเมิน ท้ังกอนและหลังเสร็จส้ินโครงการท่ี 2 (pretest-posttest)  

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  สําหรับในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจากขอมูล

ปลายเปด  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

4) แบบประเมินผลการนําความรู ความเขาใจและทักษะสูการปฏิบัติงานของผูมีสวนได

เสีย   ประกอบดวยเนื้อหา 2  ดาน คือ (1) การนําความรู ความเขาใจ  และ (3) การนําทักษะสูการ

ปฏิบัติงาน   เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตามลําดับ  และสวนขอมูลปลายเปด สําหรับใหผูมีสวนไดเสียไดให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการประเมิน   สําหรับเกณฑแปลความหมายของคาเฉล่ีย 

ประยุกตใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545)  ดังนี้   คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.50    1.51 - 2.50    

2.51 - 3.50    2.51 - 3.50     และ 4.51 -  5.00    หมายถึง  ผูมีสวนไดเสียนําความรู ความเขาใจและ

ทักษะสูการปฏิบัติงาน  ในระดับนอยท่ีสุด  นอย   ปานกลาง  มาก  และมากท่ีสุด  ตามลําดับ  

สําหรับคาเฉล่ียการพิจารณาท่ีผานเกณฑ  อยูระหวาง 3.51 – 5.00  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
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คอมพิวเตอร  สําหรับในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจากขอมูลปลายเปด  ผูวิจัยดําเนินการ

ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการท่ี 2 (posttest) และใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

5) แบบบันทึกการถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงและแกไขระบบและคูมือของผูมีสวนได

เสีย เปนแบบบันทึกชนิดปลายเปดของการระดมสมองหาขอบกพรองของระบบและคูมือ เพื่อการ

ปรับปรุงและแกไข  ประกอบดวยเนื้อหา 4  ดาน คือ (1) การใชประโยชน (utility) (2) ความเปนไป

ได (feasibility) (3) ความเหมาะสม (propriety) และ (4) ความถูกตอง (accuracy) ผูวิจัยดําเนินการ

ถอดบทเรียนหลังโครงการท่ี 2 (posttest)  และใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

ในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ในระยะท่ี 3 ผูวิจัยกําหนดประเด็นคําถาม

สําคัญในการสรางเคร่ืองมือแตละประเภท ท่ีผูวิจัยนํามาพิจารณา กอนสรางแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 4  ประเด็น คือ 1) ขอคําถามในการประเมินมีลักษณะอยางไร 2) จะรวบรวมขอมูล

อยางไร  3) จะวัดอะไร  4) ใชขอมูลอยางไร ผลการวิเคราะหทําใหไดขอสรุปแนวทางการสราง

เคร่ืองมือประเมิน ในประเด็นตาง ๆ  ดังตารางท่ี 10 

 

7ตาราง7ท่ี 10 แนวทางการตั้งขอคําถามสําหรับการสรางเคร่ืองมือ เพื่อการทดลองระบบ คูมือ และ 

                  โครงการในภาคสนาม   

 

4ประเภทการ

ประเมิน 

4ลักษณะขอคําถามในการ

ประเมิน 

4จะรวบรวมขอมูล 

อยางไร 
4วัดอะไร 4ใชขอมูลอยางไร 

41. การประเมิน

ปฏิกิริยา

4(reaction) ตอ

โครงการ 

 เน้ือหา 

 กระบวนการ 

 สภาพแวดลอม 

มีความเหมาะสม4หรือไม 

 4สอบถาม  

 4การถอดบทเรียน  

 4วิเคราะหเอกสารที่

เก่ียวของ 

 4วัดทัศนคติของผูมี

สวนไดเสียที่มีตอ

โครงการ 

 4เพ่ือปรับปรุงและ

แกไขโครงการ 

 

42.การประเมิน4

ความรู 

(knowledge) 

 4ผูมีสวนไดเสียไดมี4ความรู 

ความเขาใจ หรือไม 

 4การทดสอบ 

 4วิเคราะหเอกสารที่

เก่ียวของ 

 ความรู ความ

เขาใจ4 ของผูมี

สวนไดเสีย 

- 4 เพ่ือปรับปรุง 

เน้ือหา  วิธีการ

พัฒนาความรูผูมี

สวนไดเสีย  และ

คูมือ 
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7ตาราง7ท่ี 10 แนวทางการตั้งขอคําถามสําหรับการสรางเคร่ืองมือ เพื่อการทดลองระบบ คูมือและ 

                    โครงการในภาคสนาม  (ตอ) 

 

4ประเภทการ

ประเมิน 

4ลักษณะขอคําถามในการ

ประเมิน 

4จะรวบรวมขอมูล 

อยางไร 
4วัดอะไร 4ใชขอมูลอยางไร 

3. การประเมิน4

ธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบไดของ

ผูมีสวนไดเสีย 

 4โรงเรียนมี4ธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบไดของผูมีสวน

ไดเสียตามหลักในการ

บริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี  พ.ศ. 2542  4และ 

 4การสอบถาม  

 4วิเคราะหเอกสารที่

เก่ียวของ 

-  ธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบได 

- ประสิทธผิลของ

ระบบ 

- เพ่ือปรับปรุงการ

ปฏิบัติของผูมี

สวนไดเสียที่มี

หนาที่รับผิดชอบ 

 

  4ขอบขายการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน

ตามขอบขาย

กระทรวงศึกษาธิการ(2546) 

ใน 7 ดาน 

4อยูในระดับใด  

 4เปนไปตามเกณฑหรือไม 

  - ธรรมาภิบาลใน

การบริหาร

งบประมาณจาก

การปฏิบัติ 

-  เพ่ือปรับปรุง

ระบบและคูมือ 

 

4. การประเมินผล

การนําความรู 

ความเขาใจและ

ทักษะสูการ

ปฏิบัติงานของผู

มีสวนไดเสีย 

 มีการนําความรู ความเขาใจ 

และทักษะใหมสูการ

ปฏิบัติงาน4 หรือไม 

 4เปนไปตามเกณฑหรือไม 

 4การสอบถาม  

 4วิเคราะหเอกสารที่

เก่ียวของ 

- ระดับการนํา

ความรู ความ

เขาใจ และทักษะ

ใหมไปใชในงาน 

- ประเมินการนํา

ความรูและทักษะ

สูการปฏิบัติ 

5. 4การถอด

บทเรียนเพ่ือการ

ปรับปรุงและ

แกไขระบบและ

คูมือ 

 มีประโยชน4หรือไม 

 มีความเปนไปได4หรือไม 

 มีความเหมาะสม4หรือไม 

 มีความถูกตอง4หรือไม 

 4ถอดบทเรียน  

 4วิเคราะหเอกสาร 

ที่เก่ียวของ 

ขอบกพรอง

เก่ียวกับ 

 การใชประโยชน 

 ความเปนไปได 

 ความเหมาะสม  

 ความถูกตอง  

 4เพ่ือปรับปรุงและ

แกไขระบบและ

คูมือ 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม    

ในข้ันตอนการทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม เปนการนําระบบ คูมือและ

โครงการท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ  ไปใหผูมีสวนไดเสียในระดับโรงเรียนท่ีเปน

กลุมเปาหมายไดทดลองใชระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง 

(quasi-experiment) ประยุกตใชรูปแบบ pretest-posttest design  แบบวิจัยอนุกรมเวลา (time series 

design) ดําเนินการประเมินกอนและหลังทดลองใชระบบ คูมือและโครงการท่ีกําหนด 

 

Pre1  T1  Post1 – Pre2  T2  Post2   

 

                 Pre     หมายถึง     การประเมินกอนการดําเนนิโครงการ 

                               T       หมายถึง     การดาํเนินตามโครงการ 

                               Post   หมายถึง     การประเมินหลังการดําเนินโครงการ 

 

ในข้ันตอนการทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม  ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย 

คือ การทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม และการสรุปผลการทดลอง และปรังปรุง

แกไขระบบ คูมือและโครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้  

ก) การทดลองระบบ คูมือและโครงการในภาคสนาม 

ในการทดลองใชระบบ คูมือและโครงการในการวิจัยและพัฒนา (R&D) คร้ังนี้ ยึดถือ

แนวคิดของวิโรจน  สารรัตนะ(2555) เกี่ยวกับ  “KNOWLEDG + ACTION = POWER”  หรือ 

“MAKE THEM KNOW WHAT TO DO,  THEN ENCOURAGE  THEM  DO WHAT THEY 

KNOW”  หรือ “LINK TO ON-THE-JOB APPLICATION” โดยจัดใหมีการพัฒนาคน เพื่อใหคนมี

ความรู และทักษะเพียงพอ ท่ีจะนํานวัตกรรมไปพัฒนางานและหนวยงาน แลวประเมินผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในคน ในงาน และหนวยงาน  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ คน คือ ผูมีสวนไดเสีย 

งาน คือ การบริหารงบประมาณ  และหนวยงาน คือ สถานศึกษา  ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับทัศนะ

ดังกลาว ในระยะนี้ผูวิจัยไดกําหนดโครงการข้ึน จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย  (1) โครงการ

สรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค

สําคัญเพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัระบบจากคูมือ และการทําขอตกลงรวมกัน  4โดยใช

ท้ัง4รูปแบบการศึกษารายบุคคล  รูปแบบการศึกษาเปนกลุม 4รูปแบบการฝกอบรม และรูปแบบการ

ใหมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (2) โครงการนําความรูสูการปฏิบัติใน
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งานเพื่อความสําเร็จ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียท่ีเปนกลุมทดลองนําความรูท่ีไดและคูมือ

ประกอบระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษา ตามขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546)  7  ดาน และตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ดาน ซ่ึงแตละโครงการมีรายละเอียดกรอบเหตุผลสัมพันธ ในรูปตาราง

เมตริกซตามทัศนะของวิโรจน  สารรัตนะ (2554 ; 2555) ในสดมภ (columns) ของตาราง 

ประกอบดวย สาระสําคัญของโครงการ  ตัวบงช้ีแสดงเวลา ปริมาณ และคุณภาพ  หลักฐาน แหลง

พิสูจน และตัวช้ีวัด และเง่ือนไขประกอบท่ีสําคัญ และในแนวนอนหรือแถว (rows) ประกอบดวย 

วัตถุประสงคโครงการ ผลงานท่ีคาดหวัง  กิจกรรมและทรัพยากร ดังแสดงรายละเอียดของท้ัง 2  

โครงการ ในบทท่ี 2  ตารางท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ  

ผูวิจัยดําเนินการประเมินกอนและหลังการดําเนินการตามโครงการท้ัง 2 โครงการ เพื่อ

หาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รวมท้ังขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแกไขระบบ คูมือและ

โครงการ จากนั้น ผูวิจัยนําผลการทดลองใชมาสรุปและนําเสนอระบบ คูมือและโครงการใน

รูปแบบของรายงานการวิจัย โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ โรงเรียนกลุมเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใช

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง (experimental   samples  assignment) 

ท่ีเปนผูมีสวนไดเสีย รูปแบบไมใชวิธีการสุม (randomization) และเปนการทดลองท่ีไมมีกลุม

ควบคุม (control group)  โดยกลุมทดลองคือผูมีสวนไดเสียของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปน

กลุมเปาหมาย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  จํานวน 1 โรงเรียน  

เนื่องจากมีความสะดวกในการท่ีผูวิจัยจะเดินทางไปดําเนินการวิจัย  และการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย

และพัฒนา (research  and development : R&D) ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ในการดาํเนินการ

วิจัย โดยกําหนดคุณสมบัติของโรงเรียนกลุมเปาหมาย คือ เปนโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีความพรอม

ดานงบประมาณ บุคลากร และสมัครใจในการใหความรวมมือตลอดระยะเวลาการวิจัย    

2) การช้ีแจงทําความเขาใจ  ถึงแนวคิด วิธีการและข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย

ใหกับผูมีสวนไดเสีย ท่ีเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูปกครองและชุมชน เจาหนาท่ี และผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

ผูมีสวนไดเสียรวมกันดําเนินการพัฒนาพื้นฐานความรู (knowledge) ตามโครงการ 

“โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” เพื่อ

สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบโดยใชคูมือท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 4โดยใชท้ัง 4รูปแบบการศึกษา
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รายบุคคล  รูปแบบการศึกษาเปนกลุม 4รูปแบบการฝกอบรม และรูปแบบการใหมีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง   แลวประเมินผลหลังการพัฒนา (posttest)  เพื่อศึกษาวาผูมี

สวนไดเสียมีความรู (knowledge) ในเร่ืองระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนนั้น อยูในระดับดีเพียงพอท่ีจะ

นําไปปฏิบัติไดหรือไม   โดยประยุกตใชเกณฑ E1/E2  ของเผชิญ  กิจระการ (2544)  มีคา 80/80   ซ่ึง  

80 ตัวแรก หมายถึง ผูมีสวนไดเสียแตละคนทําคะแนนจากแบบประเมินไดเกิน 80%  และ 80       

ตัวหลัง หมายถึง คะแนนรวมเฉล่ียของผูมีสวนไดเสียทุกคนทําคะแนนไดเกิน 80%  หากคะแนน

การประเมินความรู  (knowledge) ยังไมถึงเกณฑ  ใหผูมีสวนไดเสียรวมกันหาแนวทางพัฒนา

เพิ่มเติม แลวประเมินความรู (knowledge) หลังการพัฒนาอีกคร้ัง  ดําเนินการซํ้า จนกระท่ังผลการ

ประเมินเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  และหลังเสร็จส้ินโครงการ ผูวิจัยกําหนดใหมีการประเมิน

ปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการของผูมีสวนไดเสีย ในดานเนื้อหา กระบวนการ และสภาพ

ส่ิงแวดลอมของโครงการ เพื่อการปรับปรุงและแกไขโครงการใหมีความเหมาะสมมากข้ึน โดยใช

ท้ังแบบสอบถามและการถอดบทเรียน   สําหรับแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดเกณฑคาเฉล่ียการ

พิจารณาท่ีผานเกณฑ ท้ังรายดานและภาพรวมของปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการ อยูระหวาง 3.51 – 

5.00  หากคะแนนการประเมินปฏิกิริยา (reaction) ประเด็นใดไมถึงเกณฑ ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุง

และแกไขโครงการเพิ่มเติม  สวนการถอดบทเรียนนั้น ผูวิจัยใชวิธีระดมสมองของผูมีสวนไดเสีย เพื่อ

หาขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและแกไขโครงการ และใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปน

ประเด็นสําคัญ   

โดยสรุปในการดําเนินการโครงการท่ี 1 ผูวิจัยจึงกําหนดใหมีการประเมินผูมีสวน

ไดเสียเฉพาะหลังโครงการ (posttest)  ในประเด็นความรู (knowledge) โดยใชแบบทดสอบ และ

ปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการโดยใชแบบสอบถาม และการถอดบทเรียนโดยวิธีระดมสมอง  

3) การประเมินผลกอนการทดลอง (pretest) ผูวิจัยดําเนินการประเมินในประเด็น 

พื้นฐานธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย เพื่อศึกษาวากอนการทดลองใชระบบท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้น  โรงเรียนเปาหมายไดมีพื้นฐานธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย ตาม

ขอบขายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท้ัง 7 ดาน และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ใน 6 ดานอยูในระดับใด จากนั้นดําเนินงานตามโครงการ 

“โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพื่อความสําเร็จ” มีจุดมุงหมายเพื่อทดลองใชระบบท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยใหผูมีสวนไดเสียนําความรูท่ีไดจากโครงการท่ี 1 ไปปฏิบัติงานบริหาร

งบประมาณจริงในสถานศึกษา  แลวประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ (posttest) ใน 4  ประเด็น  คือ 

(1) ประเมิน    ธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย เพื่อศึกษาวาหลังทดลองใชระบบ 

โรงเรียนเปาหมายมีธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสียอยูในระดับใด เปนตามเกณฑท่ี
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กําหนดหรือไม   และการเปล่ียนแปลงมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม (หรือเรียกวา ประสิทธิผลของ

ระบบ)  โดยระดับธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย   ประยุกตใชเกณฑคาเฉล่ียของ

บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ในการเปรียบเทียบ โดยกําหนดเกณฑคาเฉล่ียการพิจารณาท่ีผานเกณฑ     

ท้ังรายดานและภาพรวม  อยูระหวาง 3.51 – 5.00 (เพื่อตอบคําถามท่ีวา ธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบได

ของผูมีสวนไดเสีย อยูในระดับใด ถึงเกณฑท่ีกําหนดหรือไม)  หากคะแนนผลการประเมินธรรมาภิ

บาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย  ยังไมถึงเกณฑท่ีกําหนดใหผูมีสวนไดเสียรวมกันสะทอนผล    

เพื่อ 4หาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติ ระบบและคูมือเพิ่มเติม 4แลวดําเนินการประเมินธรรมาภิบาล    

ท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย หลังการปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติ ระบบและคูมือ อีกคร้ัง  

ดําเนินการซํ้า จนกระท่ังผลการประเมินเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  ผูวิจัยนําผลการประเมิน      

ธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย กอนดําเนินโครงการ (pretest) เปรียบเทียบกับหลัง

โครงการ (posttest)  เพื่อตรวจสอบนัยสําคัญทางสถิติของการเปล่ียนแปลงธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบ

ไดของผูมีสวนไดเสียโดยใชสถิติ  nonparametric  โดยการทดสอบ wilcoxon  signed-ranks  test  

เนื่องจากไมเปนตามหลักขอตกลงเบ้ืองตนของสถิติ parametric  คือ  การทดลองคร้ังนี้ กลุมทดลอง

ไมไดใชการสุม กลุมทดลองมีขนาดเล็ก และไมไดตรวจสอบการกระจายของกลุมตัวอยางวาเปน

โคงปกติ (เพื่อตอบคําถามท่ีวา เปนการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือระบบมี

ประสิทธิผลหรือไม ) (2) ผูวิจัยกําหนดใหมีการประเมินผลการนําความรู ความเขาใจและทักษะสู

การปฏิบัติงานของผูมีสวนไดเสีย หลังเสร็จส้ินโครงการ โดยกําหนดเกณฑคาเฉล่ียการพิจารณาท่ี

ผานเกณฑ ท้ังรายดานและภาพรวม  อยูระหวาง 3.51 – 5.00  หากคะแนนการประเมิน ประเด็นใดไม

ถึงเกณฑ  สะทอนผลใหผูมีสวนไดสวนไดมีการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมในการดําเนินการใน

อนาคต (3) ผูวิจัยกําหนดใหมีการประเมินปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการของผูมีสวนไดเสีย  ใน

ดานเนื้อหา  กระบวนการ และสภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ เพื่อการปรับปรุงและแกไขโครงการ

ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน โดยใชท้ังแบบสอบถามและการถอดบทเรียน   สําหรับแบบสอบถาม 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑคาเฉล่ียการพิจารณาท่ีผานเกณฑ ท้ังรายดานและภาพรวมของปฏิกิริยา (reaction) 

ตอโครงการ อยูระหวาง 3.51 – 5.00  หากคะแนนการประเมินปฏิกิริยา (reaction) ประเด็นใดไมถึง

เกณฑ ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงและแกไขโครงการเพิ่มเติม  สวนการถอดบทเรียนนั้น ผูวิจัยใชวิธี

ระดมสมองของผูมีสวนไดเสีย เพื่อหาขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและแกไขโครงการ และ

ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ  และ (4) การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบ

และคูมือของผูมีสวนไดเสีย  เปนการถอดบทเรียนเพื่อหาสารสนเทศในการปรับปรุงและแกไข 

กอนดําเนินการสรุประบบและคูมือ  ดําเนินการถอดบทเรียนภายใตมาตรฐานการประเมิน 4  ดาน  
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ประกอบดวย  การใชประโยชน  ความเปนไปได  ความเหมาะสม และความถูกตอง แลวดําเนินการ

ปรับปรุงและแกไขระบบและคูมือเพิ่มเติม 

โดยสรุปในการดําเนินการโครงการท่ี 2 ผูวิจัยจึงกําหนดใหมีการประเมินผูมีสวนไดเสีย 

กอนดําเนินโครงการ (pretest)  ในประเด็น พื้นฐานธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย   

โดยใชแบบสอบถาม และประเมินหลังโครงการ (posttest)  ในประเด็น (1) ธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบได

ของผูมีสวนไดเสีย โดยใชแบบสอบถาม (2) ปฏิกิริยา(reaction) ตอโครงการโดยใชแบบสอบถามและ

การถอดบทเรียน  (3) การนําความรู ความเขาใจและทักษะสูการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม และ 

(4) การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบและคูมือ โดยวิธีระดมสมอง 

สรุปรายการประเมิน  ชวงเวลาประเมิน และเกณฑผลการประเมิน จําแนกตามแตละ

โครงการ  ดังตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 12  สรุปรายการประเมิน  ชวงเวลาประเมิน และเกณฑผลการประเมินจําแนก 

       ตามโครงการ 

 

โครงการ/ 

รายการประเมิน 

ชวงระยะประเมิน เกณฑผลการประเมิน 

กอน หลัง 
คา 

เฉล่ีย 
80/80 

เปรียบเทียบ

กอน-หลัง 

1. โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภบิาลของผูมี

สวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

4    1) ประเมิน4ความรู (knowledge)  (ใชการ

ทดสอบ)        * จุดมุงหมายหลักโครงการที ่1 

 /  /  

    2) ประเมินปฏิกิริยา (reaction)   

        ตอโครงการ 

     

       -   การสอบถาม  / /   

        -  การถอดบทเรียน  /    
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ตารางท่ี 11  สรุปรายการประเมิน  ชวงเวลาประเมิน และเกณฑผลการประเมินจําแนก 

       ตามโครงการ (ตอ) 

 

โครงการ/ 

รายการประเมิน 

ชวงระยะประเมิน เกณฑผลการประเมิน 

กอน หลัง 
คา 

เฉล่ีย 
80/80 

เปรียบเทียบ

กอน-หลัง 

2. โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพ่ือ

ความสําเร็จ 

     

   1) ประเมินธรรมาภิบาลทีต่รวจสอบได 

        ของผูมีสวนไดเสีย  (ใชการสอบถาม)    

* จุดมุงหมายหลักโครงการที่ 2 

/ / /  / 

    2) ประเมินการนําความรู ความเขาใจและ

ทักษะสูการปฏิบัติงาน (ใชการสอบถาม)   

 / /   

    3) ประเมินปฏิกิริยา (reaction)   

        ตอโครงการ 

     

       -   การสอบถาม  / /   

        -  การถอดบทเรียน  /    

   4) การถอดบทเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบและ

คูมือ 

 /    

 

ข) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไขระบบ คูมือ และโครงการ 

ผูวิจัยสรุปผลการทดลองภาคสนาม ประกอบดวย 

1) ผลท่ีเกิดกับผูมีสวนไดเสีย ไดแก  ผลการประเมินความรู (knowledge) ในดานความรู 

ความเขาใจหลังดําเนินโครงการท่ี 1  ใชการเปรียบเทียบกับเกณฑ  80/80 และผลการประเมินการนํา

ความรู ความเขาใจและทักษะสูการปฏิบัติงาน  หลังดําเนินโครงการท่ี 2  ใชการเปรียบเทียบกับเกณฑ

คาเฉล่ีย  

2) ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  ไดแก ผลการประเมินธรรมาภิบาลท่ีตรวจสอบไดของผูมี

สวนไดเสีย หลังดําเนินโครงการท่ี 2  ใชการเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉล่ีย และการเปรียบเทียบ 

กอนและหลังโครงการ (pre-post test) โดยใชสถิติ  nonparametric  ใชการทดสอบ wilcoxon  signed-

ranks  test 

3) ผลการพัฒนาโครงการ   ไดแก  ผลการประเมินปฏิกิริยา (reaction) ตอโครงการ

ของผูมีสวนไดเสีย  หลังเสร็จส้ินโครงการท่ี  1 และ 2  ใชแบบสอบถามและการถอดบทเรียนเพื่อ
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การปรับปรุงและแกไขโครงการ  ในดานเนื้อหา  กระบวนการ และสภาพส่ิงแวดลอมของโครงการ 

โดยแบบสอบถามใชการเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉล่ีย สวนการถอดบทเรียนใชการวิเคราะหเนื้อหา

และสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

4) ผลการพัฒนาระบบและคูมือ  ไดแก ผลการถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงระบบ

และคูมือของผูมีสวนไดเสียหลังดําเนินโครงการท่ี 2  ถอดบทเรียนภายใตมาตรฐานการประเมิน 4  

ดาน  ประกอบดวย 1) การใชประโยชน (utility) 2) ความเปนไปได (feasibility) 3) ความเหมาะสม 

(propriety) และ 4) ความถูกตอง (accuracy)  ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนประเด็นสําคัญ   

แผนดําเนินการวิจัยพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล       

ของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คูมือ และโครงการในภาคสนาม  สรุปดังตารางท่ี 12 

 

7ตารางท่ี 12 แผนดําเนนิการวิจัยพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ 

 ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

 

ท่ี กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา/สถานท่ี 

1. 4ประชุม ช้ีแจง วัตถุประสงคการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัย, 

ผูมีสวนไดเสีย 

ก.พ. 2556 

/โรงเรียนเปาหมาย 1 โรง 

2. ผู มี ส วน ไ ด เ สี ย 4 ร วม กั น กํา ห นด แ ผน แ ละ กิ จ ก ร ร ม

ดําเนินการ 

ผูมีสวนไดเสีย ก.พ. 2556 

 

3. 4ดําเนิน 4 โครงการสรางพลังความรูในระบบการบริหาร

งบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูมีสวนได

เสียสํ าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4 ประกอบดวย 

กิจกรรม ดังน้ี 

ผูมีสวนไดเสีย มี.ค. 2556 
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7ตารางท่ี 12 แผนดําเนนิการวิจัยพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ 

 ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือ และโครงการในภาคสนาม (ตอ) 

 

ท่ี กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา/สถานท่ี 

   3.1) ผูมีสวนไดเสียรวมกันดําเนินการพัฒนา เพ่ือสราง

พลังความรู ในดานความรู และความเขาใจระบบจากคูมือ  

โดยใชทั้ง 4รูปแบบการศึกษารายบุคคล  รูปแบบการศึกษา

เปนกลุม 4รูปแบบการฝกอบรม และรูปแบบการใหมีสวน

เก่ียวของในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง   

4  3.2) ประเมินผลหลังการพัฒนาตามโครงการ (posttest) 

คือ ประเมินผูมีสวนไดเสีย โดย (1) ประเมินความรู 

4 ( knowledge) ดานความรู  ความเขาใจระบบจากคูมือ 

เปรียบเทียบกับเกณฑ  80/80  หากไมเปนไปตามเกณฑ หา

แนวทางพัฒนาเพ่ิมเติม และ (2) ประเมินปฏิกิริยา 

4(reaction) ผูมีสวนไดเสียตอโครงการ ใชแบบสอบถามและ

การถอดบทเรียนเ พ่ือการปรับปรุงและแกไข  โดย

แบบสอบถาม เปรียบเทียบกับเกณฑ คาเฉล่ียต้ังแต 3.51 

ขึ้นไป  หากไมเปนไปตามเกณฑดําเนินการปรับปรุงและ

แกไข  สวน 4การถอดบทเรียนใชการวิเคราะหเน้ือหาและ

สรุปเปนประเด็นสําคัญ   

  

4. 4 ดํ า เ นิน 4 โครงการนําความรู สู การปฏิบั ติ ในงานเ พ่ือ

ความสําเร็จ 

4.1) ประเมินผลผูมีสวนไดเสีย (pretest) กอน 4ดําเนิน

โครงการ  ดวยการประเมิน พ้ืนฐานธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย

โรงเรียน 

พ.ค.- ก.ย. 2556 

/โรงเรียนเปาหมาย 1 

โรง 

 4.2) ผูมีสวนไดเสีย4รวมกันวางแผนดําเนินการ 

4.3) ผูมีสวนไดเสีย4รวมกัน4ดําเนินการตามระบบ 

ผูมีสวนไดเสีย พ.ค.- ก.ย. 2556 

 

 4.4) ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ (posttest) เพ่ือเพ่ือ

สรุปผล โดยประเมินผูมีสวนไดเสีย  ในประเด็น (1) 4การ

ประเมินธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย 4

เปรียบเทียบกับเกณฑ คาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ขึ้นไป  หากไม

เปนไปตามเกณฑ หาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติ ระบบ

และคูมือเพ่ิมเติม และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดย

 ต.ค. 2556 
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การเปรียบกอน-หลัง  

7ตารางท่ี 12 แผนดําเนนิการวิจัยพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ 

 ธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดเสีย สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คูมือ และโครงการในภาคสนาม (ตอ) 

 

ท่ี กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา/สถานท่ี 

 (2) ประเมินการนําความรู ความเขาใจและทักษะสูการ

ปฏิบัติงาน 4เปรียบเทียบกับเกณฑ คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ขึ้นไป  

หากไมเปนไปตามเกณฑ เสนอแนะใหผูมีสวนไดเสียปรับ

และแกไขในโอกาสตอไป4 4(3) ประเมินปฏิกิริยา 4(reaction) 

ผูมีสวนไดเสียตอโครงการ ใชแบบสอบถามและการถอด

บทเรียนเพ่ือการปรับปรุงและแกไข  โดยแบบสอบถาม 

เปรียบเทียบกับเกณฑ คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ขึ้นไป  หากไม

เปนไปตามเกณฑดําเนินการปรับปรุงและแกไข  สวน4การ

ถอดบทเรียนใชการวิเคราะหเน้ือหาและสรปุเปนประเด็น

สําคัญ  4(4) 4การถอดบทเรยีนเพ่ือการปรับปรุงระบบและ

คูมือของผูมีสวนไดเสีย4 โดยการระดมสมองแลวปรับปรุง

และไขระบบและคูมือเพ่ิมเติม 

  

5. 4สรุปผลการทดลองใชระบบ คูมือ และโครงการใน

ภาคสนาม 

4สรุปภาพรวม 

4ของระบบ คูมือ4  

หลังการทดลอง 

 

    5.1) สรุปผลการพัฒนาความรูผูมีสวนไดเสีย 

  4 5.2) สรุปผล4ธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบได4ของผูมีสวนได 

  5.3) สรุปผลการพัฒนาโครงการ 

  5.4) สรุปผลการพัฒนาระบบและคูมือ 

และโครงการ 

รวมทั้ง ผลที่เกิด

กับผูมีสวนไดเสีย 

หลังการทดลอง 

 

6. 4ปรับปรุง4ระบบ คูมือ และโครงการ ระบบ คูมือ และ

โครงการ 

ที่มีประสิทธิผล 

4หลังการทดลองใช

ระบบคูมือ และ

โครงการ4ในภาคสนาม 

 

 

ขั้นตอนท่ี 6   การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

ก) การเขียนรายงานการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการเขียนรายงานการวิจัยโดยยึดผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ตามกระบวนการวิจัย

และพัฒนาระบบ คูมือ และโครงการ ในแตละระยะ(phase) ข้ันตอน (steps) และข้ันตอนยอย (sub-
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steps) ท่ีไดนําเสนอในบทท่ี 3 และนําเสนอระบบ คูมือและโครงการ ตามกรอบแนวคิดท่ีได

นําเสนอในบทท่ี 2 และไดรับการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมในกระบวนการวิจัยในระยะท่ี 1 ถึง 

ระยะท่ี 3 และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามรูปแบบวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และตามรูปแบบของหนวยงานท่ีสนับสนุนทุนการทําวิทยานิพนธ  

ข) การเผยแพรผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเผยแพรผลการวิจยัและพฒันาระบบคูมือ และโครงการ

ใน 2 แนวทาง คือ 

1) รูปแบบบทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเผยแพรใหผูท่ี

มีความสนใจไดศึกษา  

2) วิทยานิพนธตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเผยแพร

ใหนักศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูท่ีมีความสนใจไดศึกษา  

 

ตารางท่ี 13  สรุปข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการใน 

                   ระยะท่ี 3 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย แหลงขอมูลท่ีศึกษา 
วิธีการ / 

เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลลัพธท่ีตองการ 

ขั้นตอนที่ 4   การ

สรางเครือ่งมือ

เพ่ือการทดลอง

ระบบ คูมอื และ

โครงการใน

ภาคสนาม   

ก) การสรางเครื่องมือ 

 

หนังสือ, ตํารา,

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

, ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

ศึกษา สอบถาม  

และฝกหัด 

เครื่องมือทีม่ีความ

สอดคลอง 

ข) การวิเคราะห

ขอมูล 

หนังสือ ,ตํารา, 

งานวิจัยที่

เก่ียวของ,ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

ศึกษา สอบถาม และ

ฝกหัดวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล

มีความสอดคลอง

และถูกตอง 

ขั้นตอนที่ 5  การ

ทดลองระบบ 

คูมือ และ

โครงการใน

ภาคสนาม    

ก) การทดลองระบบ 

คูมือ และโครงการใน

ภาคสนาม 

 

ผูมีสวนไดเสีย,

โรงเรียน

กลุมเปาหมาย 1 

โรง 

การดําเนินตาม 

ทั้ง 2 โครงการ 

- การพัฒนาผูมีสวน

ไดเสีย 

- การทดลองใชระบบ

คูมือ และโครงการ 

- ผูมีสวนไดเสียมี

ความพรอม 

- ระบบ คูมือ และ

โครงการไดผาน

การทดลองใช 

ปรับปรุงและแกไข 
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ตารางท่ี 13  สรุปข้ันตอน ข้ันตอนยอยการวิจัย แหลงขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช และผลลัพธท่ีตองการใน 

                   ระยะท่ี 3 (ตอ) 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย แหลงขอมูลท่ีศึกษา 
วิธีการ / 

เคร่ืองมือท่ีใช 
ผลลัพธท่ีตองการ 

 ข) สรุปผลการ

ทดลอง และปรังปรุง

แกไขระบบ คูมือ 

และโครงการ 

- ผลที่เกิดกับผูมี

สวนไดเสีย 

- ผลที่เกิดกับ

สถานศึกษา 

-  ผลการพัฒนา

ระบบ คูมือ และ

โครงการ 

 - แบบประเมิน 

- การสัมภาษณ 

- สังเกต  

- การถอดบทเรียน 

- ผลที่เกิดกับผูมี

สวนไดเสีย 

  - สถานศึกษา  

-  ระบบ คูมือ และ

โครงการ 

ขั้นตอนที่ 6  การ

เขียนรายงานการ

วิจัยและ             

การเผยแพร

ผลการวิจัย 

ก) การเขียนรายงาน

การวิจัย 

 

หนังสือ,ตํารา,

หนวยงานที่

เก่ียวของ, 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

- ยึดตามแตละระยะ 

(phase) ขั้นตอน 

(steps) และขั้นตอน

ยอย (sub-steps) 

- ตามรูปแบบ

วิทยานิพนธบัณฑิต

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- หนวยงานที่

สนับสนุนเงินทุน

กําหนด 

- ไดรายงานการ

วิจัยที่มีความสอ

คลอง ครบถวนและ

ถูกตอง ตรงตามที่

มหาวิทยาลัยหรือ

หนวยงานกําหนด 

- สําเร็จการศึกษา 

 ข) การเผยแพร

ผลการวิจัย 

หนังสือ, ตํารา ,

หนวยงานที่

เก่ียวของ , 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

- บทความ 

-วิทยานิพนธ 

- รายงานวิจัยของ

หนวยงานสนับสนุน

เงินทุน 

- ผลการวิจัยรับการ

เผยแพรตามที่

มหาวิทยาลัยหรือ

หนวยงานกําหนด 

- สําเร็จการศึกษา 
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สรุปขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 

การดําเนนิการวิจัยท้ัง 3  ระยะดังกลาวขางตน กิจกรรมแตละข้ันตอน สรุปไดภาพประกอบ

ตอไปนี ้

 

   

 ระยะท่ี 1 การสรางเคารางของระบบ คูมือ และโครงการ 

 (phase 1  systems, manual  and projects design  : R1D1)  

 

  ขั้นตอนท่ี 1  การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของระบบ คูมือ และโครงการ และการ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ   โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 9ทาน 

 

  ขั้นตอนท่ี 2  การจัดทําระบบ คูมือ และโครงการ เปนการออกแบบระบบคูมือ โดยกําหนด

องคประกอบยอยและความสัมพันธเช่ือมโยง ในแตละองคประกอบหลักของระบบในดาน

ปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ(process) ปจจัยสงออก (output) ขอมูลปอนกลับ (feedback)  

และสภาพแวดลอมของระบบ (environment) แลวรางระบบและคูมือ กําหนดรายละเอียด

ตางๆ ของระบบในคูมือ  และการออกแบบและจัดทํารางโครงการตามแบบเหตุผลสัมพันธ 

 

   

 ระยะท่ี 2   การตรวจปรับปรุงและแกไข ระบบ คูมือ และโครงการ 

 (phase 2  system , manual and projects  verification  : R2D2 – R3D3)  

 

  ขั้นตอนท่ี 3  การตรวจสอบคุณภาพระบบ คูมือ และโครงการ และการปรับปรุงแกไข 

1) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตน และการปรับปรุงแกไข (R2D2) โดยการสนทนากลุมของ

กลุม ผูมีสวนไดเสีย  จํานวน 20 คน จาก สฟป.อบ.3 

2) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญ และการปรับปรุงแกไข (R3D3) โดยการสนทนากลุม 

ผูมีสวนไดเสีย  จํานวน 20 คน  จาก สฟป.อบ.1 และ สฟป.อบ.4 

3)  การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (R4D4) โดยการใชแบบสอบถามคา 

IOC กับผูทรงคุณวุฒิ 8 ทาน 

 

   

 ระยะท่ี 3 การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

(phase 3  systems system , manual and projects  try-out  and  evaluation : big RD) 

 

  ขั้นตอนท่ี 4   การสรางเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองระบบ  คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

แบบประเมินและแบบถอดบทเรยีน 5  ฉบับ  แนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑประเมินผล 
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  ขั้นตอนท่ี 5  การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม    

1) การทดลองระบบ คูมือ และโครงการในภาคสนาม 

     (1.1) ใชระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experiment) แบบวิจัยอนุกรมเวลา (time series 

design) ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย 1 แหง ระยะเวลา 5  เดือน 

 

    (1.2) โครงการสรางพลังความรูในระบบการบรหิารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล

ของผูมีสวนไดเสียสําหรบัโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  

       - การประเมินหลังโครงการ (posttest) ประกอบดวย 4 ประเมินความรู4 (knowledge) หลัง

การพัฒนา  และ4ประเมินปฏิกิริยา 4(reaction ) ตอโครงการ   

 

  (1.3)   โครงการนําความรูสูการปฏิบัติในงานเพ่ือความสําเร็จ   

        - การประเมินกอน  (pretest)  โดยการประเมินพ้ืนฐานธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบไดของผู

มีสวนไดเสีย 

        - การประเมินหลัง (posttest) ครั้งที่ 2 ประกอบดวย4 (1)4 การประเมินธรรมาภิบาลที่

ตรวจสอบไดของผูมีสวนไดเสีย  (2) ประเมินผลการนําความรูความเขาใจและทักษะสูการ

ปฏิบัติงานของผูมีสวนไดเสีย4 (3) ประเมินปฏิกิริยา 4(reaction) ผูมีสวนไดเสียตอโครงการ และ 

(4) 4การถอดบทเรียนเพ่ือการปรับปรุงและแกไขระบบและคูมือ  

2) สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไขระบบ คูมอื และโครงการ 

         ผลที่เกิดกับผูมีสวนไดเสีย  สถานศึกษา และระบบ คูมือ และโครงการ 

 

  ขั้นตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

ก) การเขียนรายงานการวิจัย ยึดตามผลที่ผลลัพธที่เกิดขึ้น ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ระบบ คูมือ และโครงการ ในแตละระยะ (phases) ขั้นตอน (steps) และขั้นตอนยอย (sub-

steps) และนําเสนอระบบ คูมือ และโครงการ ตามกรอบแนวคิดทีไ่ดนําเสนอในบทที่ 2 และ

ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมตามการวิจัยในระยะที่ 1 และตามรปูแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ข) การเผยแพรผลการวิจัย ในรูปบทความและวิทยานิพนธ 
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