
 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ

เจา้หนา้ทีง่บประมาณกองบญัชาการ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  

อรวรรณ  ปฏิมาประกร
*
 

รองศาสตราจารย ์พพิฒัน ์ ไทยอารี
**
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

งบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเพ่ือ

เปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอปุสรรคในการบริหารงบประมาณของ

เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา โดยกําหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามสูตรการคํานวณของยามาเน่ (Taro 

Yamane) จาํนวน 97 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมิู (Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

ตามวิธขีองลิเคิร์ท (Rensis Likert) สอบถามความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่งบประมาณเกี่ยวกบัการ

บริหารงบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ เกี่ยวกบั

การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 

และด้านความร่วมมือและประสานงาน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทแีบบเป็นอสิระต่อกนั (Independent Samples t-

test) การทดสอบค่าเอฟ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ 

LSD  

ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารระดับช้ันประทวน มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทาํงาน ตํ่ากว่า 5 ปีมากที่สดุ  เจ้าหน้าที่งบประมาณมีความ

คิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาอยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

รองลงมา คือด้านความรู้ เกี่ยวกับงบประมาณ  และด้านที่ปีปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

งบประมาณน้อยสุดคือ ด้านความร่วมมือและประสานงาน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีระดับช้ัน และประสบการณ์

                                                           
*
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การทาํงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไม่แตกต่างกันในขณะเจ้าหน้าที่

งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเหน็

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา ด้านความรู้ เกี่ยวกบังบประมาณ และด้านบริหารจัดการงบประมาณแตกต่าง

กนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ  0.05  

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

 งบประมาณถือเป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการตลอดจนแผนงาน

ตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ และใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารทาํให้มี

ประสทิธภิาพในการวางแผนทางการเงินเน่ืองจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณที่

เกิดขึ้ นในเวลาที่กําหนด เช่น รายสัปดาห์  รายเดือน  รายไตรมาส  หรือรายปี โดยทั่วไป

งบประมาณจะจัดทาํขึ้นปีละคร้ังจึงเรียกว่างบประจาํปี ส่วนของภาครัฐจะเร่ิมปีงบประมาณในวันที่ 

1 ตุลาคม และสิ้ นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป  งบประมาณจึงเป็น

เคร่ืองมือที่ช่วยในการวางแผน  กาํหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายในการดาํเนินงานทางธุรกิจ  

นอกจากน้ียังสามารถนาํงบประมาณไปใช้ในการควบคุมแผนงาน กจ็ะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ

ติดตามผลการปฏบิัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี 

 การจะดาํเนินการทุกกิจกรรมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์

ได้น้ันจะต้องมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ปฏิบัติงาน และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณมีการปรับปรุง 

แก้ไขเพ่ิมเติมมากขึ้นจนทาํให้เจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณของกองบัญชาการหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา ไม่ทนัต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และกฎระเบียบที่มาใช้ในการปฏบิัติงานด้านงบประมาณ 

จนทาํให้การปฏบิัติงานด้านงบประมาณเกดิข้อผดิพลาด เช่น การบันทกึข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ทางด้านงบประมาณ หรืออาจไม่เข้าใจในกฎระเบียบทางด้านงบประมาณ จนทาํให้กระบวนการใน

การบริหารงบประมาณเกดิข้อผดิพลาดขึ้น ส่งผลเสยีต่อการบริหารงบประมาณและเกดิความล่าช้า

ในการปฏบิัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ 

 ดังน้ันผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ

ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยคาดหวังว่าข้อค้นพบที่

ได้จากการศึกษาอิสระคร้ังน้ีจะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหาร

งบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑท์ี่กาํหนด 
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2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

     2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ     

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

      2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอปุสรรคในการบริหาร

งบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจาํแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  

3.  ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคการบริหาร

งบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซ่ึงในขั้นตอน

ของงบประมาณจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ  การจัดทาํงบประมาณ  การอนุมัติงบประมาณ   

การบริหารงบประมาณ   การตรวจสอบประเมินผล กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนน้ัน

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนที่สาํคัญที่สุด ขั้นตอนหน่ึง กล่าวคือ ส่วนราชการ

จะต้องกาํหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดยต้องนาํงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย 

ผู้ศึกษาจะศึกษาเฉพาะขั้นตอนการบริหารงบประมาณเท่าน้ันใน 4 ด้านคือ ด้าน

ความรู้ เกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านงบประมาณ ด้านความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จาํนวน 125 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  ทาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.

2558 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 100 ชุดให้

เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนทนัท ีทั้งน้ีผู้วิจัยทาํการเกบ็ข้อมูลในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 2558  จากน้ันนาํแบบสอบถามที่ได้มาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิต่อไป 

 

5. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูปสถิติทางสงัคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science) สาํหรับ

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้กาํหนดระดับความสาํคัญทางสถติิไว้ที่ระดับตํ่าสดุที่ 

0.05 โดยใช้สถติิ ดังน้ี 
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1)  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

คาํนวณหาความถี่ ค่าร้อยละ(Percentage) 

2)  ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คํานวณหาความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) ข้อมูลเกี่ยวกบัระดับความคิดเหน็ปัญหาและอุปสรรคในบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4)  ค่าสถติิ “ท”ี (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในกลุ่ม 2 กลุ่ม 

5)  ค่าสถิติ “เอฟ” (F-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในกลุ่ม 3 กลุ่มขึ้นไป 

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) 

 ในการทาํวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ

เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ผู้วิจัยได้ดาํเนินงานวิจัยเพ่ือให้

ได้ข้อมูลตามต้องการให้ตรงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ระดับช้ัน การศึกษา ประสบการณ์  การฝึกอบรม และหน่วยงานที่สังกดัเป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด(Closed Ended Question) แบบมีตัวเลือกให้เลือกตอบ จาํนวน 5 ข้อ 

  ส่วนที่ 2   เป็นคาํถามเกี่ยวกบัความรู้ ด้านการบริหารงบประมาณของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 6 ข้อ  

  ข้อมูลในส่วนที่ 2 มีหลักเกณฑก์ารให้คะแนน คือ คาํถามในแต่ละข้อหากตอบคาํถาม

ถูก จะได้ 1 คะแนน และหาตอบคาํถามผดิจะได้ 0 คะแนน  
 

0 – 2 คะแนน  =  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับน้อย 

  3 – 4 คะแนน  =  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับปานกลาง 

  5 – 6 คะแนน  =  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ระดับมาก 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามสาํหรับความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของบุคลากรหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาแบ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 1 ข้อ และคาํถามปลายปิดที่มีลักษณะแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธขีองลิเคิร์ท (RensisLikert) เป็นมาตรวัด แบ่งเป็น

ระดับต่างๆ คือ เหน็ด้วยมากที่สดุ เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลาง เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วยน้อย

ที่สดุ จาํนวน 14 ข้อแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ เกี่ยวกบังบประมาณ จาํนวน 4 ข้อ ด้านการ

บริหารจัดการงบประมาณ จาํนวน 4 ข้อ ด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ จาํนวน 3 ข้อ และ

ด้านความร่วมมือและประสานงาน จาํนวน  3 ข้อ 

 

 

1184



 
 

6.  สรุปผลการวิจยั 

   ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับช้ันประทวน  มี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 5 ปีมากที่สุด และ

ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านงบประมาณมากที่สดุ 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่งบประมาณกองบญัชาการหน่วย

บญัชาการทหารพฒันาต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ 

1.  ปัจจยัดา้นความรูเ้กีย่วกบัการบริหารงบประมาณ 

  ในภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้านความรู้ เกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉล่ีย  0.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระเบียบแนวทางปฏบิัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารงบประมาณบ่อยทาํให้ขาดความรู้ความเข้าใจส่งผลให้การดาํเนินงานล่าช้า  มีปัญหา

และอปุสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ  

 2.  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ  

      ในภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้านการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย  0.57 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ

บ่อยทาํให้ขาดความรู้ความส่งผลให้การดาํเนินงานล่าช้า มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหาร

งบประมาณมากที่สดุ 

 3.  ปัจจยัดา้นระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ 

 ในภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉล่ีย  0.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กบัระบบ

งบประมาณขดัข้องล่าช้า มีปัญหาและอปุสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ 

 4.  ปัจจยัดา้นความร่วมมือและประสานงาน 

 ในภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณในด้านความร่วมมือและประสานงานอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย  0.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความล่าช้าในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

มีปัญหาและอปุสรรคต่อการบริหารงบประมาณมากที่สดุ 
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 การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 พบว่า 

  เม่ือทาํการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณโดยภาพรวม จาํแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า  

 ด้านระดับช้ัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านระดับช้ันมีผลต่อปัญหาและ

อุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาทั้งในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกนั 

  ด้านการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวมด้านการศึกษามีผลต่อ

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการ หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนาไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษามีผล

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณแตกต่างกนั 

  ด้านประสบการณ์ทาํงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์

ทํางานมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้งในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกนั 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอปุสรรคการบริหารงบประมาณ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคการบริหาร

งบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของสุภารัตน์  อัคพิน  (2553)  ที่

ทาํการวิจัยเร่ือง สภาพ ปัญหา และประสทิธผิลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบล

ในเขตจังหวัดสกลนครซ่ึงพบว่า ปัญหาการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ี ผู้วิจัย

พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลมีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัย

ของ วัฒนชัย  ระดาฤทธิ์ (2554) ทาํการวิจัยเร่ือง ปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ อาํเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเหน็แตกต่าง

กนั ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

 ด้านความรู้ เกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ   

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณมีระดับ
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ความรู้ ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก จึงไม่เห็นว่าด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณเป็นปัญหาและอปุสรรค 

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านบริหารจัดการงบประมาณใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้านการ

บริหารงบประมาณบ่อย ทาํให้ขาดความรู้ความเข้าใจส่งให้การดาํเนินงานล่าช้ามีค่าเฉล่ียสงูสดุแต่

ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัย วีรพงษ์ พ่ึงเดชะ (2551) ทาํการวิจัยเร่ือง 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า

ปัญหาและอปุสรรค ทางด้านบุคลากร กฎระเบียบ และแนวทางปฏบิัติหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สดุ 

 ด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรพงษ์ พ่ึงเดชะ (2551) 

ทาํการวิจัยเร่ือง ปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน จังหวัดเชียงใหม่ ที่

พบว่า มีปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สาํนักงาน เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ที่ทนัสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 ด้านความร่วมมือและประสานงาน 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่

งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้านความร่วมมือและประสานงานใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยใหญ่ 

แบ่งเป็นหลายหน่วยงาน และโครงสร้างองค์กรที่มีหลายระดับเกินไป รวมถึงความแตกต่างของ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงอาจทาํให้เกดิปัญหา ตามผลงานวิจัยของ ชวลิต พุทธจักรศรี (2552) ได้

ทาํการวิจัยเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคด้านการประสานงานในเทศบาลตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่

ทอง จังหวัดสพุรรณบุรี ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านตัวบุคคลเป็นปัญหาอย่างหน่ึงต่อการ

ทาํงานในเทศบาล และถ้ามีปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานไม่ดีกจ็ะทาํให้การทาํงานใน

หน่วยงานไม่ดีไปด้วย 
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9. ขอ้เสนอแนะ 

 จากการทดสอบความรู้ ด้านการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่ งบประมาณ

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสาํคัญในการทาํความ

เข้าใจกับประเดน็คําถามที่พบว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณตอบถูกน้อย ซ่ึงแสดงถึงเจ้าหน้าที่

งบประมาณยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่ คือข้อเงินคงเหลือประจาํวัน รองลงมาคือกระบวนการ

งบประมาณ และลาํดับขั้นตอนการงบประมาณ ดังน้ัน ควรมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้

ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ การทาํเอกสารแจก หรือทาํบอร์ดข้อความช่วยในการจดจาํ

ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกนั  นอกจากน้ีหากทางหน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนามีการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรงุข้อกาํหนดใด ๆ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร

มีการแจ้งข้อมูลเหล่าน้ันให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบ  

  จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของ

เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรนาํผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มี

ประสทิธภิาพ โดยนาํเอาข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุมาพัฒนาเป็นลาํดับก่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบใน

แต่ละด้าน ดังน้ี 

  1) ด้านความรู้ เกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่า ระเบียบแนวทาง

ปฏบิัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงบประมาณมีความซับซ้อนยากต่อการทาํความเข้าใจมี

ปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ 

เพ่ือที่จะได้ทาํความเข้าใจในขั้นตอนการปฏบิัติงานเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  2) ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่า การโยกย้ายเจ้าหน้าที่

ด้านการบริหารงบประมาณบ่อย ทาํให้ขาดความรู้ความเข้าใจส่งผลให้การดาํเนินงานล่าช้ามีปัญหา

มากที่สดุอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน จึงไม่ควรมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่งบประมาณบ่อย ๆ เพ่ือให้เกดิ

ความชาํนาญในงานที่ต้องปฏิบัติ ควรจัดทาํคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละตาํแหน่งงาน เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่งบประมาณที่มารับตาํแหน่งใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ติดขัด รวมถึงควรมีการ

สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เคยปฏบิัติหน้าที่ในตาํแหน่งน้ันมาก่อน 

  3) ด้านระบบสารสนเทศทางการงบประมาณ จากผลกการวิจัยพบว่า การแก้ไข

อปุกรณค์อมพิวเตอร์ที่ใช้กบัระบบงบประมาณขดัข้องล่าช้ามีปัญหามากที่สดุอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังน้ัน ควรมีการวางแผน ในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่

กาํหนด และหม่ันมีการบาํรงุดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชาํนาญการ 

  4) ด้านความร่วมมือและประสานงาน จากผลการวิจัยพบว่า ความล่าช้าในการรับ-ส่ง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีปัญหามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ควรมีการจัดเรียงลาํดับ

ความเร่งด่วนของเอกสาร พร้อมทั้งติดตามในทุกขั้นตอนของการรับ-ส่ง   
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  ความคิดเหน็ต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุดคือด้านความ

ร่วมมือและประสานงาน แสดงว่าปัจจุบันมีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานดีอยู่

แล้ว อย่างไรกต็ามควรส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพ่ือพัฒนา

ระดับความร่วมมือและประสานงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

  

10. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมืออื่นนอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ

สมัภาษณ ์โดยเฉพาะเร่ืองความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ละเอยีดย่ิงขึ้น 

  ควรทาํการศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการตรวจสอบและประเมินผลงบประมาณ 

เพ่ือให้สามารถประเมินความสําเร็จของหน่วยงาน ทั้งการประเมินเชิงประสิทธิภาพ เชิง

ประสทิธผิล ประเมินตนเอง และประเมินความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ 
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