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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

     ระบบ งปม. และภาระหน้าที�
การบริหารงบประมาณ

ของสถานศึกษา
๏ พฒันาการ ระบบ งปม.ถึง SPBB
๏เป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการ ศธ.พ.ศ. 2546 
มาตรา35

 ๏ ขอบข่ายบริหาร งปม. ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) 

การตรวจสอบ
ธรรมาภิบาล

๏  ความตื�นตัวในการ
ตรวจสอบ
๏ การกาํหนดระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ที�ดี พ.ศ. 2542 

ผู้มส่ีวนได้เสีย
๏  ประเภท
๏  ความสําคัญ
๏  บทบาท

สภาพปัจจุบัน / ปัญหาการบริหาร งปม.ตามหลักธรรมภิบาลและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสียสภาพปัจจุบัน / ปัญหาการบริหาร งปม.ตามหลักธรรมภิบาลและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสีย

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาเกี�ยวกบั
การพฒันาระบบ งปม. และการ
บริหารงบประมาณ

สภาพปัจจุบัน / ปัญหาเกี�ยวกบั
การตรวจสอบธรรมาภบิาล

สภาพปัจจุบัน / ปัญหาของผู้มีส่วน
ได้เสียในการมีส่วนร่วมดําเนินการ
และตรวจสอบธรรมาภบิาล 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

แนวทางการแก้ไข 
 มีระบบใหม่ที�สอดคล้อง/แก้ไขปัญหา 

๏ หลกัการ กรอบและขอบเขต SPBB 
 ๏ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย
 ๏ ส่งเสริมมการตรวจสอบธรรมาภิบาล 
 ๏ ส่งเสริมธรรมภิบาลการบริหาร
งบประมาณ

การวิจัยและพฒันาระบบ
๏   ความสําคัญ  ๏   กระบวนการที�นํามาใช้
Systems Mamual & Project  Analysis Design  : 
R1D1
 Systems Mamual & Project Verification  

: R2D2 – R3D3

 Systems Mamual & Project Try-out  & 
Evaluation : big RD

         ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสีย
       สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ความจําเป็นในการวิจัยและพัฒนาความจําเป็นในการวิจัยและพัฒนา



วัตถุประสงค์การวิจัย

ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภบิาลของผู้มีส่วนได้เสีย  สําหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามขอบข่ายที�

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 7 ด้าน มีลกัษณะเป็น

อย่างไร เมื�อจัดทําคู่มือประกอบ และโครงการ

รองรับ  นําไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงกบั

โรงเรียนที�เป็นกลุ่มทดลอง แล้วมีประสิทธิผลตาม

เกณฑ์ที�กาํหนดหรือไม่ ?

ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบ

ธรรมาภบิาลของผู้มีส่วนได้เสีย  สําหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามขอบข่ายที�

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 7 ด้าน มีลกัษณะ

เป็นอย่างไร เมื�อจัดทําคู่มือประกอบ และ

โครงการรองรับ  นําไปทดลองใช้ในสถานการณ์

จริงกบัโรงเรียนที�เป็นกลุ่มทดลอง แล้วมี

ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที�กาํหนดหรือไม่ ?

คําถามการวิจัย



ขอบเขตการวิจยั

ตัวแปร

องค์ประกอบระบบ

ระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสีย  
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐาน  โดยมีคู่มือประกอบ และโครงการรองรับ

ปัจจัยนําเข้า(Input)   
กระบวนการ (Process) 
ปัจจัยส่งออก (Output) 
ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback)  
และสภาพแวดล้อมของระบบ (Environment)

การพฒันาระบบ คู่มือ และโครงการ 3 เดือน
การทดลองใช้ 5 เดือนระยะเวลาดาํเนินการ



1. Systems  Analysis 
and Design

2. Systems  verification
3. Systems  Try-out 
   and  Evaluation
 

ผลสังเคราะห์การพฒันาระบบ
ตามทัศนะนักวชิาการ

R&D ตามทัศนะ
วโิรจน์ สารรัตนะ

ระยะที�   การสร้างเค้า
ร่างของระบบ คู่มือ และโครงการ 
(System ,Manual  & project
Analysis & Design  : R1D1)
ระยะที�  การตรวจปรับปรุง
และแก้ไข ระบบ คู่มือ และ
โครงการ  (System ,Manual  & 
project Verification  : R2D2 -
R4D4)

ระยะที�  การทดลองใน
ภาคสนาม (Systems ,Manual  
& project Try-out  & 
Evaluation : big RD) 

การวจิัยและพฒันาระบบตรวจสอบ
ธรรมาภบิาลฯ

Banghart  (1969) ; Biggs,  
Birks  and  Atkins (1980) ; 
Edwards (1985) ; Kendall  &   
Kendall (1999) ; วทิยา  คู่วิ

รัตน์ (2539) 

วโิรจน์ สารรัตนะ 
(2555)

+

การทบทวนเอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง

1. การตรวจสอบกรอบแนวคิด
2. การจัดทาํระบบ คู่มือ และโครงการ

3. การตรวจสอบคุณภาพ

4.  การสร้างเครื�องมือเพื�อการทดลอง
5. การทดลองใช้
   - โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มทดลอง
   - โครงการกลุ่มทดลองนําความรู้สู่การปฏิบัติ
 6. การเขียนรายงานการวจิัยและการเผยแพร่



ปัจจัยนําเข้า (Input)    กระบวนการ (Process)    ผลลพัธ์ (Output)

ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) 

สังเคราะห์ทัศนะ Banghart (1969) ; Biggs,  Birks  and  Atkins (1980) ;  
Edwards (1985) ; Kendall  &  Kendall (1999) และ วทิยา  คู่วิรัตน์ (2539)

แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบั 
วธีิการเชิงระบบ  (System Approach)

สภาพแวดล้อม (Environment)



แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบั
ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ

1.การจัดตั�งงบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3.การบริหารการเงิน
4. การบริหารการบัญชี
5. การบริหารพสัดุและสินทรัพย์
6. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย
7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาการ (2546 ) 



ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)

หลกัการ กรอบแนวคิดการดาํเนินการ/ขอบข่าย ขอบเขต

1. เป็นเครื�องมือในการดาํเนินการและ
ใหเ้ห็นผลลพัธ์ที�ประชาชนไดรั้บ
2.ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ความยดืหยุน่และความรับผดิชอบ
4.มีการคาดการณ์การใชจ่้ายล่วงหนา้
5.ใชน้โยบายและเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์

มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดา้น
1.การวางแผนงบประมาณ
2.การคาํนวณตน้ทุนผลผลิต
3.การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ
4.การจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง
5.การบริหารสินทรัพย์
6.การรายงานทางการเงินและผล
7.การตรวจสอบภายใน

1.เนน้ยทุธศาสตร์
2.เนน้การบริหารจดัการแบบ
ปรับตวัได้ ( adaptive 
management
3.ยดึหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดี (good governance)

สอดคลอ้ง                               สอดคลอ้ง

1. การตรวจสอบธรรมาภิบาลโดยผูมี้
ส่วนไดเ้สีย
2. การกาํหนดงบประมาณล่วงหนา้
3. เนน้ยทุธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ(2546)
1. การจดัตั�งงบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ   
3. การบริหารการเงิน  
4. การบริหารการบญัชี
5. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์  
6. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

1. เนน้ยทุธศาสตร์
2. เนน้การบริหารจดัการแบบ
ปรับตวัได้ ( Adaptive Management
3. ยดึหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดี (good governance)

ระบบงบประมาณใหม่ที�มีความสอดคล้อง



แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบักระบวนการ
การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ

1. การกาํหนดมาตรฐานของความมุ่งหมาย
    และเป้าหมายการวัดผลและผลลพัธ์ 
2. การวางแผนงบประมาณและการตรวจสอบธรรมาภิบาล 
3. การปฏิบัติ 
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

สังเคราะห์ทัศนะ Poston (2011) ; ASQ Quality Audit Division 
(2000) ; Tricker (2005)



แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบั
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

กระทรวงศึกษาการ (2546 ) 

1. หลกันิติธรรม
2. หลกัคุณธรรม
3.  หลกัความคุ้มค่า
4.  หลกัความโปร่งใส
5.  หลกัการมีส่วนร่วม
6.  หลกัความรับผิดชอบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที�ดี พ.ศ. 2542



แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบัผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

1.  Internal  stakeholders
1.1) ผู้บริหาร
1.2) ครู
1.3) คณะกรรมการสถานศึกษา

    1.4) ผู้ปกครองและชุมชน

2. External  stakeholders
2.1) เจ้าหน้าที�สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 
2.2)  ผู้บริหารสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

รัชตะ  ตั�งศิริพฒัน์ และวโิรจน์  ตั�งเจริญเสถียร (2546)



แนวคดิ และทฤษฎเีกี�ยวกบัคู่มือ (Manual)

1. ความเป็นมาและความสําคญั
2. หลกัการ
3. วัตถุประสงค์
4.โครงสร้างการบริหารจัดการ
5.บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ
6. ตัวบ่งชี�และเกณฑ์การตรวจสอบธรรมาภิบาล
7. กระบวนการดําเนินการของระบบ 
8.เครื�องมือ

องค์ประกอบคู่มือ 



ลกัษณะการพฒันาวิชาชีพ , หลกัการพฒันาวิชาชีพที�มีประสิทธิผล, หลกัการประเมินผล , หลกัการบริหารจดัการ

 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�ยดึถือ

ระยะที� 2  การตรวจปรับปรุงและแก้ไขระบบ คู่มือ และโครงการ 

ถอดบทเรียน – ข้อบกพร่องเพื�อการปรับปรุงแก้ไขระบบฯ และคู่มือประกอบ

ประเมินผลสาํเร็จ “ธรรมาภิบาลที�ตรวจสอบไดข้องผูมี้ส่วนได้
เสีย” จากการใชร้ะบบ ฯ และคู่มือ

     ประเมินผลการนาํความรู้ความเขา้ใจและทกัษะสู่การ
ปฏิบติังานของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เป็นกลุ่มทดลอง

“โครงการสร้างพลงัความรู้ในระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสีย
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน” (1 เดือน)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะที� 1 การสร้างเค้าร่างของระบบ คู่มือ  และโครงการ 

ระยะที� 3 การทดลองระบบ คู่มือ และโครงการในภาคสนาม

ประเมินปฏิกิริยาของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อโครงการ  เพื�อการปรับปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่อง

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�เป็นกลุ่มทดลองในดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบที�ผูว้ิจยัพฒันาและเขียนเป็นคู่มือ

“โครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติในงานเพื�อความสําเร็จ” (3-4 เดือน)

ประเมินปฏิกิริยาของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อโครงการ  เพื�อการปรับปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่อง



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

กําหนดนิยามปฏิบัติการ

ระยะที�/กระบวนการ วัตถุประสงค์

ระยะที� 1 การสร้างเคา้ร่างระบบ  
คู่มือ และโครงการ (Systems , 
Manual  & Project Design  : R1D1)

-เพื�อตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
-ออกแบบและจดัทาํร่างระบบ  คู่มือ และ
โครงการ 

ระยะที� 2  การตรวจปรับปรุงและ
แกไ้ข ระบบ คู่มือ และโครงการ  
(Systems , Manual  & Project  
Verification  : R2D2 – R4D4) 

เพื�อตรวจสอบและปรับปรุงระบบ  คู่มือ และ
โครงการ (เบื�องตน้ ครั� งสาํคญั และเพื�อการ
ยนืยนั)

ระยะที� 3 การทดลองในภาคสนาม
(Systems , Manual  & Project  Try-
out  and  Evaluation : big RD)

เพื�อทดลองใชร้ะบบ คู่มือ และโครงการใน
ภาคสนามโดยใชก้ารวิจยัแบบกึ�งทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัยภาพรวม



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

กําหนดนิยามปฏิบัติการ

ระยะที� 1 การสร้างเค้าร่างของระบบ คู่มือ  และโครงการ   (Systems  , Manual & Project  Design  : R1D1)

ขั�นตอนยอ่ย แหล่งขอ้มูลที�ศึกษา วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 การตรวจสอบกรอบ
แนวคิด เพื�อการวิจยัและการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

ผูท้รงคุณวุฒิ 9 ท่าน การสัมภาษณ์เชิงลึก/แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ�งมีโครงสร้าง

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ของระบบ คู่มือ และ
โครงการที�ไดรั้บการ
ตรวจสอบและปรับปรุง
แกไ้ข

ดา้นการบริหารงบประมาณ  1 ท่าน

ดา้นการตรวจสอบธรรมาภิบาล 1 ท่าน

ดา้นการพฒันาระบบ 1 ท่าน

ระดบักระทรวงศึกษาธิการ 1 ท่าน

ระดบั สพฐ. 1 ท่าน

ระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 1 ท่าน

ระดบัสถานศึกษา 3 ท่าน

(1)  ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วน 
      ไดเ้สียต่อระบบ คู่มือ และโครงการตามบริบทจริง 
(2) ความเหมาะสมในประเด็นการสังเคราะห์หลกัการ 

      แนวคิดและทฤษฎีที�ยดึถือ และโครงสร้างความสัมพนัธ์  
      ของกรอบแนวคิดของระบบ คู่มือ และโครงการ
(3) ขอ้เสนอแนะอื�นเพิ�มเติม

โครงสร้างเนื�อหา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวชิาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติ

2ขั�นตอนย่อย

การวเิคราะห์ข้อมูล ถอดเทปขอ้มูลวิเคราะห์และสรุป ประเด็น



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

กําหนดนิยามปฏิบัติการ

ระยะที� 1 การสร้างเค้าร่างของระบบ คู่มือ  และโครงการ   (Systems  , Manual & Project  Design  : R1D1)

ขั�นตอนยอ่ย แหล่งขอ้มูลที�ศึกษา วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 การจดัทาํระบบ คู่มือ และ
โครงการ

1)การศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
2) ผลจากการสัมภาษณ์

ออกแบบและจดัทาํร่างที�มี
รายละเอียดของคู่มือและ
โครงการ/แบบบนัทึก
รายละเอียดของคู่มือ และ
โครงการ(แบบปลายเปิด)

ไดร่้างระบบ คู่มือ และ
โครงการ ที�มีรายละเอียด

รายละเอียดต่างๆ ขององคป์ระกอบหลกั(System approach)
และยอ่ยในร่างระบบ (องคป์ระกอบคู่มือ)

โครงสร้างเนื�อหา

การวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นและสรุปเป็นความเรียง 

รายละเอียดต่างๆ ของโครงการแบบ Log frame

ระบบและคู่มือ

โครงการ



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

กําหนดนิยามปฏิบัติการ

ระยะที� 2 การตรวจปรับปรุงและแก้ไข ระบบ คู่มือ และโครงการ
 (System , Manual  & Project  Verification  : R2D2…R4D4

ขั�นตอนยอ่ย แหล่งขอ้มูลที�ศึกษา วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 การตรวจสอบภาคสนาม
เบื�องตน้และการปรับปรุง
แกไ้ข (R2D2)

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 20 คน
จาก สฟป.อบ.3

การอภิปรายกลุ่ม/
1)ร่างระบบ คู่มือ ร่างโครงการ
2) แบบบนัทึกผลการอภิปราย
กลุ่ม 3) เทปบนัทึกเสียง และ 
4) กลอ้งถ่ายรูป

ระบบ คู่มือ และโครงการ
ไดรั้บการตรวจสอบเพื�อ
การปรับปรุงและแกไ้ข ครั� ง
ที� 2

 ผูบ้ริหาร 4 ท่าน

 ครู 4 ท่าน

 คณะกรรมการสถานศึกษา 4 ท่าน

 ผูป้กครองและชุมชน 4 ท่าน

 จนท. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 2 ท่าน

 ผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 2 ท่าน

(1) ขอ้บกพร่องของร่างระบบ คู่มือและโครงการ 
(2) แนะแนว ทางการปรับปรุงแก่ไข
(3) ความคิดเห็นเพิ�มเติมต่อระบบ คู่มือและโครงการ

โครงสร้างเนื�อหาการอภิปรายกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3ขั�นตอนย่อย3 ขั�นตอนย่อย

การวเิคราะห์ข้อมูล

จดัระบบ ถอดเทป จดัพิมพข์อ้มูล และ วิเคราะห์ขอ้มูลที�เป็น
ขอ้ความซํ� ากนัหรือคลา้ยกนั รวบรวมเป็นขอ้มูลที�อยูใ่นกลุ่ม
ความหมายเดียวกนั ประมวลผลและสรุป



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

กําหนดนิยามปฏิบัติการ

ระยะที� 2 การตรวจปรับปรุงและแก้ไข ระบบ คู่มือ และโครงการ
 (System , Manual  & Project  Verification  : R2D2…R4D4

ขั�นตอนยอ่ย แหล่งขอ้มูลที�ศึกษา วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 การตรวจสอบภาคสนาม 
ครั� งสาํคญัและการปรับปรุง
แกไ้ข (R3D3)

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 20 คน
จาก สฟป.อบ.1 และ สฟป.อบ.4
เขตละ 10 คน

การอภิปรายกลุ่ม/
1)ร่างระบบ คู่มือ ร่างโครงการ
2) แบบบนัทึกผลการอภิปราย
กลุ่ม 3) เทปบนัทึกเสียง และ 
4) กลอ้งถ่ายรูป

ระบบ คู่มือ และโครงการ
ไดรั้บการตรวจสอบเพื�อ
การปรับปรุงและแกไ้ข ครั� ง
ที� 3

 ผูบ้ริหาร 4 ท่าน

 ครู 4 ท่าน

 คณะกรรมการสถานศึกษา 4 ท่าน

 ผูป้กครองและชุมชน 4 ท่าน

 จนท. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 2 ท่าน

 ผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 2 ท่าน

(1) ขอ้บกพร่องของร่างระบบ คู่มือและโครงการ 
(2) แนะแนว ทางการปรับปรุงแก่ไข
(3) ความคิดเห็นเพิ�มเติมต่อระบบ คู่มือและโครงการ

โครงสร้างเนื�อหาการอภิปรายกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3ขั�นตอนย่อย

การวเิคราะห์ข้อมูล

จดัระบบ ถอดเทป จดัพิมพข์อ้มูล และ วิเคราะห์ขอ้มูลที�เป็น
ขอ้ความซํ� ากนัหรือคลา้ยกนั รวบรวมเป็นขอ้มูลที�อยูใ่นกลุ่ม
ความหมายเดียวกนั ประมวลผลและสรุป



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

ระยะที� 2 การตรวจปรับปรุงและแก้ไข ระบบและคู่มอื 
 (System and Manual  Verification  : R2D2…R4D4

ขั�นตอนยอ่ย แหล่งขอ้มูลที�ศึกษา วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 การตรวจสอบเพื�อการ
ยืนยนัและการปรับปรุง
แกไ้ข (R4D4)

ผูท้รงคุณวฒิุ รวม 8 ท่าน แบบตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง (IOC)

ระบบ คู่มือ และ
โครงการไดรั้บการ
ตรวจสอบเพื�อการ
ปรับปรุงและแกไ้ขครั� งที� 
4

 ดา้นการบริหารงบประมาณ 1 ท่าน

ดา้นการพฒันาระบบ 1 ท่าน

ดา้นธรรมาภิบาล 1 ท่าน

 ดา้นการตรวจสอบ  1 ท่าน

ดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน

ดา้นผูป้ฏิบติัในสถานศึกษา 3 ท่าน

(1)  ขอ้คาํถามสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและ
รายละเอียดต่างๆ ของระบบ คู่มือ และโครงการ
(3) ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุง แกไ้ขเพิ�มเติม

โครงสร้างเนื�อหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การวเิคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน/เทียบเกณฑ์
ค่า IOC  > .50            หมายถึง      ระบบ/คู่มือ/โครงการ  
                                                        มีความสอดคลอ้ง
ค่า IOC  < หรือ =  .50   หมายถึง     ระบบ/คู่มือ/โครงการ  
                                                       ไม่มีความสอดคลอ้ง



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

ระยะที� 3 การทดลองในภาคสนาม 
(Systems ,Manual & Project Try-out  and  Evaluation : big RD)

กลุ่มเป้าหมาย ร.ร. ประถมศึกษา ขนาดกลาง 1 แห่ง ที�มีความพร้อมทางด้าน
งบประมาณ  สังกดั สพป.อบ.3 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน

ประยุกต์รูปแบบ pretest-posttest design  
แบบวจิัยอนุกรมเวลา (time series design)

T1  Post1 – Pre2  T2  Post2



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี
เครื�องมือ

ชนิด ค่าคุณภาพและเกณฑ์การคัดเลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้มีส่วนได้เสีย

มาตร
ประมาณ

ค่า

แบบทด
สอบ

ปลาย
เปิด

IOC
p

(.20-
.80)

r
(.20 

ขึ�นไป)

ความ
เชื�อมั�น
(.60 ขึ�น

ไป)

1. แบบประเมินปฏิกิริยา
 หาค่า IOC
1. ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
- ดา้นวดัและประเมินผล
 -ดา้นงบประมาณ
-ดา้นตรวจสอบ
-ดา้นธรรมาภิบาล
-ดา้นพฒันาระบบ

ทดลองใชห้าค่า p,r,
ความเชื�อมั�น
2. กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
จาํนวน 20 คน

    - แบบสอบถาม / / / /

- แบบถอดบทเรียน / /

2. แบบประเมินความรู้ / / / / /

3. แบบประเมินธรรมาภิบาลที�
ตรวจสอบได้

/ / / /

4. แบบประเมินผลการนาํความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะสู่การ
ปฏิบติังาน

/ / / /

5. แบบบนัทึกการถอดบทเรียน
เพื�อการปรับปรุงและแกไ้ข
ระบบและคู่มือ

/ /

การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือ



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

ขั�นตอนยอ่ย วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้
การ

วิเคราะห์/
เกณฑ์

ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

 ชี�แจงวตัถุประสงคแ์ละ
ร่วมกาํหนดแผนดาํเนินการ

ประชุมชี�แจง สังเกต/
สอบถาม

ทราบวตัถุประสงคแ์ละร่วม
กาํหนดแผนดาํเนินการ

 ดาํเนินโครงการสร้างพลงั
ความรู้ในระบบการบริหาร
งบประมาณโดยการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลของผูมี้ส่วนได้
เสียสาํหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐาน

- เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ ความขา้ใจต่อระบบ
จากคู่มือ ทั�งรูปแบบการศึกษารายบุคคล  รูปแบบ
การศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการฝึกอบรม และ
รูปแบบการใหมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใน
กระบวนการพฒันาหรือการปรับปรุง 
-Posttest  ประเด็นปฏิกิริยาต่อโครงการ และ
ประเมินความรู้ 

- แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ
         (สอบถาม และถอดบทเรียน)
- แบบประเมินความรู้ (knowledge)

-ค่าเฉลี�ย 
-S.D.
-สังเคราะห์
และสรุป
ประเด็น
- 80/80

- ทราบผลพฒันาความรู้ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย
- การปรับปรุงวิธีการพฒันา
ความรู้
-ทราบจุดบกพร่องและการ
แกไ้ขโครงการ

วิธีการ

เครื�องมือ

Big RD



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

ขั�นตอนยอ่ย วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ การวิเคราะห์ขอ้มูล ผลลพัธ์ที�ตอ้งการ

โครงการนําความรู้สู่การ
ปฏบิัติในงานเพื�อความสําเร็จ

-Pretest  ประเด็น  พื�นฐานธรรมาภิบาลที�
ตรวจสอบไดข้องผูมี้ส่วนไดเ้สีย
- ดาํเนินการตามระบบและคู่มือ
-Posttest ครั� งที� 2 ประเด็น (1) ธรรมาภิบาลที�
ตรวจสอบได ้ (2)การนาํความรู้ ความเขา้ใจ
และทกัษะสู่การปฏิบติังาน (3) ปฏิกิริยา 
(reaction) ต่อโครงการ (4) การถอดบทเรียน
เพื�อการปรับปรุงระบบและคู่มือ

(1) แบบประเมินธรรมาภิบาลที�ตรวจสอบได ้ 
(2) แบบประเมินการนาํความรู้ ความเขา้ใจ
และทกัษะสู่การปฏิบติังาน (3) แบบประเมิน
ปฏิกิริยา (reaction) ต่อโครงการ(สอบถาม
และถอดความรู้) (4) แบบบนัทึกการถอด
บทเรียนเพื�อการปรับปรุงระบบและคู่มือ

- ค่าเฉลี�ย 
- S.D.
- wilcoxon sign 
rank test
- สังเคราะห์และ
สรุปประเดน็

- ทราบการนาํความรู้สู่การ
ปฏิบติั
- ทราบการเปลี�ยนแปลง
ธรรมาภิบาลที�ตรวจสอบ
ได ้
-ทราบจุดบกพร่องและการ
แกไ้ขระบบและคู่มือ
-ทราบขอ้บกพร่องและการ
แกไ้ขโครงการ

วิธีการ

เครื�องมือ

Big RD



ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี

ขั�นตอนย่อย วิธีการ / เครื�องมือที�ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลลพัธ์ที�ต้องการ

สรุปผลการทดลองใช้ระบบ
คู่มือ และโครงการภาคสนาม

- ปรับปรุงระบบ คู่มือ และโครงการ
- เขียนรายงานวจิัย

- ได้ระบบ คู่มือ และ
โครงการที�มีประสิทธิผล
และผ่านการทดลองใช้

Big RD



โครงการ/รายการประเมิน Pre post X 80/80 Wilcoxon

1. โครงการสร้างพลงัความรู้ในระบบการบริหารงบประมาณ
โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผูม้ีส่วนไดเ้สียสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน

 

    1) ประเมินความรู้ (knowledge)  (ใชก้ารทดสอบ)   * 
จุดมุ่งหมายหลกัโครงการที� 1

/ /  

    2) ประเมินปฏิกิริยา (reaction)  ต่อโครงการ  

-   การสอบถาม / /  
        - การถอดบทเรียน /  

2. โครงการนาํความรู้สู่การปฏิบติัในงานเพื�อความสาํเร็จ  

   1) ประเมินธรรมาภิบาลที�ตรวจสอบได้
        ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  (ใชก้ารสอบถาม)   
* จุดมุ่งหมายหลกัโครงการที� 2

/ / / /

    2) ประเมินการนาํความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะสู่การ
ปฏิบติังาน (ใชก้ารสอบถาม)  

/ /  

    3) ประเมินปฏิกิริยา (reaction)  
        ต่อโครงการ

 

-   การสอบถาม / /  
        - การถอดบทเรียน /  

   4) การถอดบทเรียนเพื�อการปรับปรุงระบบและคู่มือ /  

สรุปรายการประเมิน  ช่วงเวลาประเมิน และเกณฑ์ผลการประเมิน จําแนกตามโครงการ 



แนวทางการเขยีนรายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลการวจิัย

1. การเขียนรายงานการวิจัย
1.1) ยดึผลลพัธ์ที�เกดิขึ�น ตามกระบวนการวิจัยและพฒันาระบบ 

           คู่มือ และโครงการ
1.2) นําเสนอระบบ คู่มือ และโครงการ ตามกรอบแนวคิด
1.3) ตามรูปแบบบัณพติวิทยาลัย ม.ขอนแก่น

2.การเผยแพร่ผลการวิจัย
2.1) รูปแบบบทความเพื�อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.2) วทิยานิพนธ์ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลยั ม.ขอนแก่น 



ขอ้คาํถาม อภิปราย และขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการ



ขอบพระคุณครบั


