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บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย

    ในการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้  เปนงานวิจัยประเภทเชิงพรรณา  (Descriptive  Research)
มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
2)  เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงไดกําหนดวิธีการวิจัย  ดังตอไปนี้

3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยแบงออก  2  คร้ัง ๆละ  2  ตอน  ดังนี้

      ครั้งที่  1
      ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะ

แบบใหเลือกตอบ  (Check – list)  ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน

      ตอนที่  2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารงานงบประมาณ
ตามคูมือปฏิรูปการศึกษา  ของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
เปนแบบสอบถามปลายเปด

      แบบสอบถามครั้งที่  1  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
1)  ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2)  สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย
3)  สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย
4)  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  นําเสนอตอคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
5)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ
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6)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง
ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Validity)  และความถูกตอง
ของภาษา  จํานวน  10  คน  ประกอบดวย

(1)  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2)  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี
(3)  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(4)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
(5)  ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
(6)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี
(7)  ดร.อรรณพ  จีนาวัฒน
(8)  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
(9)  ดร.ไพรัช  ถิตยผาด

                    (10)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก
    ครั้งที่  2
    ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะ

แบบใหเลือกตอบ  (Check – list)  ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน

    ตอนที่  2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานงบประมาณของเขตพื้นที่
การศึกษา  เปนแบบสอบถามปลายเปด

    แบบสอบถามครั้งที่  2  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
1)  สรุปเนื้อหาการบริหารระบบงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ  พิจารณา  เพื่อนําไป
วิเคราะหระบบงานบริหารงบประมาณตอไป

2)  สรางแบบสอบถามที่วิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุง

3)  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย/งาน
ในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณ
จํานวน  10  คน  ประกอบดวย
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(1)  หัวหนาฝายการเงินและบัญชีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                    (2)  หัวหนาฝายการเงินและบัญชีสํานักงานการประถมศึกษา
       จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3)  หัวหนาฝายการเงินและบัญชีสํานักงานสามัญศึกษา
       จังหวัดฉะเชิงเทรา
(4)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
(5)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอบานโพธิ์
(6)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
(7)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอทาตะเกียบ
(8)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอสนามชัยเขต
(9)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอพนมสารคาม

          (10)  หัวหนางานการเงินและพัสดุสํานักงานการประถมศึกษา
       อําเภอบางปะกง

4)  นําผลการตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณที่ไดมาพิจารณาปรับปรุง
เพื่อใหไดระบบการบริหารงบประมาณที่สมบูรณ

5)  สรุปและรายงานผลการวิจัย

3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  รายละเอียด  ดังนี้
    3.2.1  ผูวิจัยนําเสนอขอใหสถาบันราชภัฏราชนครินทร  ทําหนังสือขอความอนุเคราะห

ไปยังผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อขออนุญาตตรวจสอบเนื้อหาและตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

80

ของเขตพื้นที่การศึกษา
     3.2.2  นําสงและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

3.3  การวิเคราะหขอมูล

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  2  คร้ัง  รายละเอียด
ดังนี้

    3.3.1  การวิเคราะหคร้ังที่  1  เปนการวิเคราะหเนื้อหาของงานงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษา

    3.3.2  การวิเคราะหคร้ังที่  2  เปนการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขต
พื้นที่การศึกษา

3.4  ขั้นตอนการวิจัย

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  รายละเอียดเปนดังนี้
    3.4.1  การกําหนดกรอบการวิจัย  ไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารอง

ปฏิรูปการศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ทฤษฎีวิเคราะหเนื้อหา  ทฤษฎีวิเคราะหระบบ  ผลที่ได  กรอบแนวคิด
การวิจัย

    3.4.2  สรางเครื่องมือวิจัย  เครื่องมือประกอบดวยงานงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ผลที่ได  เนื้อหาองคประกอบงานงบประมาณ

    3.4.3  ตรวจสอบเนื้อหางานงบประมาณ  นําเนื้อหางานงบประมาณสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  10  คนตรวจสอบดานเนื้อหา  ประกอบดวย
1)  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  2)  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี
3)  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  4)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
5)  ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  6)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
นํารอง  จังหวัดชลบุรี  7)  ดร.อรรณพ  จีนาวัฒน  8)  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
9)  ดร.ไพรัช  ถิตยผาด  10)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  ผลที่ได  งานงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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    3.4.4  วิเคราะหระบบงบประมาณ  นําเนื้อหางานงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามาวิเคราะหระบบ  แลวสรางเครื่องมือวิจัยใหผูปฏิบัติงานงบประมาณในหนวยงาน
ทางการศึกษาระดับหัวหนาฝายในจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  และหัวหนางานในสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ  จํานวน  10  คน  ตรวจสอบระบบงบประมาณ  ประกอบดวย
1)  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  2)  หัวหนาฝาย
การเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  3)  หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  4)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  5)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  6)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บางปะกง  7)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต
8)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาตะเกียบ  9)  หัวหนางาน
การเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโพธิ์  10)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม  ผลที่ได  ระบบงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

    3.4.5  ตรวจสอบและพัฒนาระบบงบประมาณ  นําเครื่องมือที่ไดจากการตรวจสอบ
ของผูปฏิบัติงานงบประมาณในหนวยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดและอําเภอ  มาตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณ  ผลที่ได  ระบบงานบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

    3.4.6  สรุปแนวทางการพัฒนา  ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาระบบใหไดความสมบูรณ
เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังภาพประกอบ
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      ข้ันตอนการวิจัย          การดําเนินงาน           ผลที่ได

ภาพ 11  แสดงขั้นตอนการวิจัย

1.  กําหนดกรอบ
     การวิจัย

ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กรอบแนวคิด
การวิจัย

2.  สรางเครื่องมือ
     วิจัย

เครื่งมือวิจัยประกอบดวย  งานบริหาร
งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

องคประกอบของ
งานงบประมาณ

3.  ตรวจสอบ
     เนื้อหา
งานงบประมาณ

นําองคประกอบของงานงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่ใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 คนตรวจสอบสภาพการ
ดําเนินงานงบประมาณ

สภาพการดําเนินงาน
ดานงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่

4.  วิเคราะห
ระบบ

นําเนื้อหางานงบประมาณมาวิเคราะห
ระบบ  แลวสรางเครื่องมือวิจัย
ใหผูเชี่ยวชาญในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 10 คนตรวจสอบ

รายละเอียด
และขั้นตอน

ของงบประมาณ

5.  ตรวจสอบและ
     พัฒนาระบบ

นํารายละเอียดของงานงบประมาณ
ที่ไดมาตรวจสอบระบบงบประมาณ
ในสํานักงานเขตพื้นที่

ระบบงบประมาณ
ในสํานักงาน
เขตพื้นที่

6.  สรุปแนวทาง
     การพัฒนา

สรุปผลการตรวจสอบแนวทางการ
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณใหได
ความสมบูรณ

ระบบการบริหารงาน
งบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาที่สมบูรณ




