ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ
เจ้าหน้าทีง่ บประมาณกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อรวรรณ ปฏิมาประกร*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห าร
งบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
และเพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร
พั ฒ นา โดยกํา หนดขนาดตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาตามสู ตรการคํานวณของยามาเน่ (Taro
Yamane) จํานวน 97 คน ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Rensis Likert) สอบถามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้ านระบบสารสนเทศด้ านงบประมาณ
และด้ านความร่วมมือและประสานงาน สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples ttest) การทดสอบค่าเอฟ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
LSD
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการทหารระดับชั้นประทวน มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทาํ งาน ตํ่ากว่า 5 ปี มากที่สดุ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณมีความ
คิดเห็นต่ อปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหาร
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้ าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มี
ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณมากที่สุดคือ ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ
รองลงมา คือด้ านความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และด้ านที่ปีปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หาร
งบประมาณน้ อยสุดคื อ ด้ านความร่ วมมือและประสานงาน จากการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีระดับชั้น และประสบการณ์
*
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การทํา งานที่แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อปั ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หารงบประมาณของ
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพั ฒนาไม่ แตกต่ างกันในขณะเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อปั ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ กองบั ญชาการหน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา ด้ านความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และด้ านบริหารจัดการงบประมาณแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
งบประมาณถือเป็ นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมต้ นทุนโครงการตลอดจนแผนงาน
ตั้งแต่ ในระดับโครงการจนถึงการบริ หารจัดการ และใช้ เป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารทําให้ มี
ประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเนื่องจากเป็ นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณที่
เกิด ขึ้ นในเวลาที่ก ํา หนด เช่ น รายสัป ดาห์ รายเดื อ น รายไตรมาส หรื อ รายปี โดยทั่ว ไป
งบประมาณจะจัดทําขึ้นปี ละครั้งจึงเรียกว่างบประจําปี ส่วนของภาครัฐจะเริ่มปี งบประมาณในวันที่
1 ตุ ล าคม และสิ้น สุด ปี งบประมาณในวั น ที่ 30 กัน ยายน ของปี ถั ด ไป งบประมาณจึ ง เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ
นอกจากนี้ยังสามารถนํางบประมาณไปใช้ ในการควบคุมแผนงาน ก็จะช่วยให้ ฝ่ายบริหารสามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ อย่างดี
การจะดําเนินการทุกกิจกรรมของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ น้ันจะต้ องมีงบประมาณเข้ ามาเกี่ยวข้ อง อีกทั้งในปั จจุ บันมีการนําเทคโนโลยีมาช่ วยในการ
ปฏิบัติงาน และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางด้ านงบประมาณมีการปรับปรุง
แก้ ไขเพิ่มเติมมากขึ้นจนทําให้ เจ้ าหน้ าที่ทางการงบประมาณของกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ไม่ทนั ต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และกฎระเบียบที่มาใช้ ในการปฏิบัติงานด้ านงบประมาณ
จนทําให้ การปฏิบัติงานด้ านงบประมาณเกิดข้ อผิดพลาด เช่น การบันทึกข้ อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางด้ านงบประมาณ หรืออาจไม่เข้ าใจในกฎระเบียบทางด้ านงบประมาณ จนทําให้ กระบวนการใน
การบริหารงบประมาณเกิดข้ อผิดพลาดขึ้น ส่งผลเสียต่อการบริหารงบประมาณและเกิดความล่าช้ า
ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้
ดังนั้นผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
ของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยคาดหวังว่าข้ อค้ นพบที่
ได้ จ ากการศึ ก ษาอิส ระครั้ ง นี้ จะนํา ไปเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห าร
งบประมาณ ให้ ถูกต้ องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ
กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

3. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา การศึกษาครั้ งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องปั ญหาและอุปสรรคการบริหาร
งบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งในขั้นตอน
ของงบประมาณจะประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน คือ การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น
ขั้นตอนการบริ หารงบประมาณเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญที่สุด ขั้น ตอนหนึ่ ง กล่ าวคือ ส่วนราชการ
จะต้ องกําหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดยต้ องนํางบประมาณที่ได้ รับอนุมัติไปใช้ จ่าย
ผู้ ศึก ษาจะศึ กษาเฉพาะขั้น ตอนการบริ ห ารงบประมาณเท่ า นั้ น ใน 4 ด้ า นคือ ด้ า น
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้ านระบบสารสนเทศ
ด้ านงบประมาณ ด้ านความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณ
กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 125 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุดให้
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพั ฒนา ให้ ตอบแบบสอบถามด้ วย
ตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนทันที ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยทําการเก็บข้ อมูลในช่ วงต้ นเดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับ
การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ กาํ หนดระดับความสําคัญทางสถิติไว้ ท่รี ะดับตํ่าสุดที่
0.05 โดยใช้ สถิติ ดังนี้
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1) ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของเจ้ า หน้ า ที่ง บประมาณกองบั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
คํานวณหาความถี่ ค่าร้ อยละ(Percentage)
2)
ข้ อมูลความรู้ความเข้ าใจในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ
กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพั ฒนา คํานวณหาความถี่ ค่ าร้ อยละ
(Percentage)
คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคในบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) ค่าสถิติ “ที” (t-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในกลุ่ม 2 กลุ่ม
5) ค่าสถิติ “เอฟ” (F-test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในกลุ่ม 3 กลุ่มขึ้นไป
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA)
ในการทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินงานวิจัยเพื่อให้
ได้ ข้อมูลตามต้ องการให้ ตรงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคํา ถามเกี่ยวกับ ข้ อมู ลทั่วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
ระดับชั้น การศึกษา ประสบการณ์ การฝึ กอบรม และหน่วยงานที่สังกัดเป็ นแบบสอบถามปลาย
ปิ ด(Closed Ended Question) แบบมีตัวเลือกให้ เลือกตอบ จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารงบประมาณของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 6 ข้ อ
ข้ อมูลในส่วนที่ 2 มีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน คือ คําถามในแต่ละข้ อหากตอบคําถาม
ถูก จะได้ 1 คะแนน และหาตอบคําถามผิดจะได้ 0 คะแนน
0 – 2 คะแนน = ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับน้ อย
3 – 4 คะแนน = ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับปานกลาง
5 – 6 คะแนน = ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับมาก
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามสําหรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ของบุคลากรหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาแบ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด 1 ข้ อ และคําถามปลายปิ ดที่มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ท (RensisLikert) เป็ นมาตรวัด แบ่งเป็ น
ระดับต่างๆ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย เห็นด้ วยน้ อย
ที่สดุ จํานวน 14 ข้ อแบ่งเป็ น 4 ด้ านได้ แก่ ด้ านความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ จํานวน 4 ข้ อ ด้ านการ
บริหารจัดการงบประมาณ จํานวน 4 ข้ อ ด้ านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ จํานวน 3 ข้ อ และ
ด้ านความร่วมมือและประสานงาน จํานวน 3 ข้ อ
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6. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการระดับชั้นประทวน มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่ า 5 ปี มากที่สุด และ
ส่วนใหญ่เคยเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านงบประมาณมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาต่อปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ
1. ปั จจัยด้านความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่ อปั ญ หาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้ านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 0.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระเบียบแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านการบริหารงบประมาณบ่อยทําให้ ขาดความรู้ความเข้ าใจส่งผลให้ การดําเนินงานล่าช้ า มีปัญหา
และอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ
2. ปั จจัยด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ในภาพรวมตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จั ยที่ส่ ง ผลต่ อปั ญ หาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้ านการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 0.57 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การโยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่ด้านการบริหารงบประมาณ
บ่อยทําให้ ขาดความรู้ความส่งผลให้ การดําเนินงานล่ าช้ า มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหาร
งบประมาณมากที่สดุ
3. ปั จจัยด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ
ในภาพรวมตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่ อปั ญ หาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้ านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 0.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การแก้ ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ กบั ระบบ
งบประมาณขัดข้ องล่าช้ า มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ
4. ปั จจัยด้านความร่วมมือและประสานงาน
ในภาพรวมตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่ อปั ญ หาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้ านความร่ วมมือและประสานงานอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 0.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ความล่าช้ าในการรับ – ส่งข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน
มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ
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การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
เมื่ อ ทํา การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็น ของเจ้ า หน้ า ที่ง บประมาณกองบั ญ ชาการหน่ ว ย
บัญชาการทหารพัฒนาต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณโดยภาพรวม จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า
ด้ านระดับชั้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้ านระดับชั้นมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาทั้งในภาพรวมและในรายด้ านไม่แตกต่างกัน
ด้ านการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ในภาพรวมด้ านการศึกษามีผลต่ อ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคการบริ ห ารงบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่ง บประมาณกองบั ญ ชาการ หน่ ว ย
บัญชาการทหารพัฒนาไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาตามรายด้ านพบว่า ปัจจัยด้ านการศึกษามีผล
ต่อปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณด้ านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณแตกต่างกัน
ด้ านประสบการณ์ทาํ งาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ปั จจัยด้ านประสบการณ์
ทํา งานมี ผ ลต่ อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารงบประมาณ ของเจ้ าหน้ าที่ ง บประมาณ
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้งในภาพรวมและในรายด้ านไม่แตกต่างกัน

7. อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคการบริ ห ารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณ กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ อัคพิน (2553) ที่
ทําการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตจังหวัดสกลนครซึ่งพบว่า ปั ญหาการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้ อย นอกจากนี้ ผู้วิจัย
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในภาพรวม ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ วัฒนชัย ระดาฤทธิ์ (2554) ทําการวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ในเขตพื้นที่ อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน ทั้งในภาพรวมและรายด้ าน
ด้ านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณกองบั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา ด้ านความรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า เจ้ าหน้ าที่งบประมาณมีระดับ

1186

ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก จึงไม่เห็นว่ าด้ านความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณเป็ นปัญหาและอุปสรรค
ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณกองบั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา ด้ า นบริ ห ารจั ด การงบประมาณใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การโยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่ด้านการ
บริหารงบประมาณบ่อย ทําให้ ขาดความรู้ความเข้ าใจส่งให้ การดําเนินงานล่าช้ ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่
ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัย วีรพงษ์ พึ่งเดชะ (2551) ทําการวิจัยเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้ าที่ของพนักงานสอบสวน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาและอุปสรรค ทางด้ านบุคลากร กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหน้ าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
ด้ านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้ านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ วีรพงษ์ พึ่งเดชะ (2551)
ทําการวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้ าที่ของพนักงานสอบสวน จังหวัดเชียงใหม่ ที่
พบว่า มีปัญหาการไม่ได้ รับการสนับสนุ นทางด้ านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ ท่ที นั สมัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
ด้ านความร่วมมือและประสานงาน
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้ านความร่ วมมือและประสานงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็ นหน่วยใหญ่
แบ่งเป็ นหลายหน่ วยงาน และโครงสร้ างองค์กรที่มีหลายระดับเกินไป รวมถึงความแตกต่างของ
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณ จึงอาจทําให้ เกิดปัญหา ตามผลงานวิจัยของ ชวลิต พุทธจักรศรี (2552) ได้
ทําการวิจัยเรื่อง ปั ญหาและอุปสรรคด้ านการประสานงานในเทศบาลตําบลสระยายโสม อําเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้ านตัวบุคคลเป็ นปั ญหาอย่างหนึ่งต่อการ
ทํางานในเทศบาล และถ้ ามีปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานไม่ดีกจ็ ะทําให้ การทํางานใน
หน่วยงานไม่ดีไปด้ วย
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9. ข้อเสนอแนะ
จากการทดสอบความรู้ ด้ านการบริ ห ารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่ ง บประมาณ
กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพั ฒนา ผู้ บังคับบัญชาควรให้ ความสําคัญในการทําความ
เข้ าใจกับประเด็นคําถามที่พบว่ าเจ้ าหน้ าที่งบประมาณตอบถูกน้ อย
ซึ่งแสดงถึงเจ้ าหน้ าที่
งบประมาณยังขาดความรู้ความเข้ าใจอยู่ คือข้ อเงินคงเหลือประจําวัน รองลงมาคือกระบวนการ
งบประมาณ และลําดับขั้นตอนการงบประมาณ ดังนั้น ควรมีการจัดการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ าใจในการบริหารงบประมาณ การทําเอกสารแจก หรือทําบอร์ดข้ อความช่วยในการจดจํา
ของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ เพื่อความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกัน นอกจากนี้หากทางหน่ วยบัญชาการ
ทหารพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้ อกําหนดใด ๆ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องควร
มีการแจ้ งข้ อมูลเหล่านั้นให้ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณทราบ
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของ
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรนําผลที่ได้ จากการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยนําเอาข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ มาพัฒนาเป็ นลําดับก่อนเพื่อแก้ ไขปัญหาที่พบใน
แต่ละด้ าน ดังนี้
1) ด้ านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่า ระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริหารงบประมาณมีความซับซ้ อนยากต่อการทําความเข้ าใจมี
ปัญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ทางการงบประมาณ
เพื่อที่จะได้ ทาํ ความเข้ าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ถูกต้ องตามระเบียบ
2) ด้ านการบริหารจัดการงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่ า การโยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่
ด้ านการบริหารงบประมาณบ่อย ทําให้ ขาดความรู้ความเข้ าใจส่งผลให้ การดําเนินงานล่าช้ ามีปัญหา
มากที่สดุ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงไม่ควรมีการโยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่งบประมาณบ่อย ๆ เพื่อให้ เกิด
ความชํานาญในงานที่ต้องปฏิบัติ ควรจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ งงาน เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่งบประมาณที่มารับตําแหน่ งใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่ติดขัด รวมถึงควรมีการ
สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่เี คยปฏิบัติหน้ าที่ในตําแหน่งนั้นมาก่อน
3) ด้ า นระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ จากผลกการวิ จั ย พบว่ า การแก้ ไ ข
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ กบั ระบบงบประมาณขัดข้ องล่าช้ ามีปัญหามากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ควรมีการวางแผน ในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่
กําหนด และหมั่นมีการบํารุงดูแลรักษาโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูชาํ นาญการ
4) ด้ านความร่วมมือและประสานงาน จากผลการวิจัยพบว่า ความล่าช้ าในการรับ-ส่ง
ข้ อมูลระหว่ างหน่ วยงานมีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการจัดเรียงลําดับ
ความเร่งด่วนของเอกสาร พร้ อมทั้งติดตามในทุกขั้นตอนของการรับ-ส่ง
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ความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ
กองบัญชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาด้ านที่มีปัญหาและอุปสรรคน้ อยที่สุดคือด้ านความ
ร่ วมมือและประสานงาน แสดงว่าปั จจุ บันมีความร่ วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานดีอยู่
แล้ ว อย่ างไรก็ตามควรส่งเสริมการสร้ างสัมพันธ์อันดีระหว่ างเจ้ าหน้ าที่งบประมาณ เพื่อพัฒนา
ระดับความร่วมมือและประสานงานให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

10. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมี ก ารเก็บ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อื่น นอกจากการใช้ แ บบสอบถาม เช่ น การ
สัมภาษณ์ โดยเฉพาะเรื่องความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่งบประมาณที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ควรทําการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคด้ านการตรวจสอบและประเมินผลงบประมาณ
เพื่ อ ให้ สามารถประเมิ น ความสํา เร็จ ของหน่ ว ยงาน ทั้ ง การประเมิ น เชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ เชิ ง
ประสิทธิผล ประเมินตนเอง และประเมินความคุ้มค่าการใช้ งบประมาณ
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