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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย และ 2) หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน จํานวน 174 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One way Anova 

ผลการวิจัย พบวา 

1. ปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

รายจาย ไดแก ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายงบประมาณ 

และระบบข้ันตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจาย และความพรอม

ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปนปจจัยท่ีสงผลตอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ 

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ไดแก การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

ท้ังหมดเผยแพรสูเว็บไซต และจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง พรอมท้ังซักซอมแนวทางการเบิกจาย

งบประมาณ และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การทํา Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน  
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ABSTRACT 

 

Title : The Development of disbursement system in accordance with the 

accelerated spending expenditure budgeting measures 

Author : Mrs.Suchada Kanokchadchawan 

  Miss Natjira Wangdee  

Year : 2020 

 

This research was conducted by the purposes of this research were to 1) study 

the factors for development a disbursement system in accordance with the 

accelerated spending expenditure budgeting measures and 2) study the development 

model and improve overall budget disbursement efficiency to accordance with the 

accelerated spending expenditure budgeting measures of Phetchaburi Rajabhat 

University.  The sample of this study consisted of 174 academic and support staff of 

university officer.  The research instruments were questionnaire.  The data were 

statistically analyzed by frequencies, mean, standard deviation, t- test and One way 

Anova.  

Research indicated the following results: 

1. The factors for development a disbursement system in accordance with 

the accelerated spending expenditure budgeting measures include: Knowledge of the 

laws, regulations, rules used in budget disbursements and project approval process, 

procurement and disbursement, and the availability of information systems in the 

university is the factor that affects the measures to accelerate budget expenditures. 
2. The development of model and improve overall budget disbursement 

efficiency to accordance with the accelerated spending expenditure budgeting 

measures include : a compilation of all laws, regulations and rules published on the 

website and continuously provide training and knowledge.  Along with rehearsing 

budget disbursement guidelines and prepare an operation manual, workflow and work 

of quality standards. 
Keyword : Disbursement system, Budget management, Accordance with the 

accelerated spending budgeting measures, Expenditure budget 
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นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนางภควัน จันทนเสวี ผูอํานวยกองกลาง 
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เปนอยางดี และขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือจนสําเร็จลุลวงดวยด ี

ทายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน และ

เพ่ือนรวมงานกองนโยบายและแผนทุกทานท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือ หวงใยและเปนกําลังใจให

ผูวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนและมีคุณคาตอผูท่ีตองการนําขอมูลนี้

ไปใชประโยชน หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวทุกประการ 
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ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการ

เบิกจายงบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานบุคลากรกับ

สถานภาพ 

60 

ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการ

เบิกจายงบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจกับสถานภาพ 

60 

ตารางท่ี 4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฌ) 
 

สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย” 
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ภาพท่ี 2.1 โครงการสรางกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 5 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

กองนโยบายและแผน เปนหนวยงานหนึ่งท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีหนาท่ีความรับผิดชอบหลายประการ ไดแก 1) ประสานงานและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรของ

รัฐบาล 2) ติดตามการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 3) 

ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

4) วิเคราะหกรอบอัตรากําลังและวางแผนอัตรากําลังขาราชการทุกสายงาน ลูกจางชั่วคราว และ

ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานของมหาวิทยาลัย 5) วิเคราะหภาระงานเพ่ือประกอบการพิจารณา

จัดสรรอัตราวาง 6) ประสานงานและจัดทํางบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได ของ

มหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแตละปงบประมาณ 7) ติดตามผลการใชจายเงิน

งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 8) จัดทําคลังขอมูลในดานขอมูล

นักศึกษา บุคลากร ภาระงานสอนของอาจารย สถิติทางการศึกษาโปรแกรมการศึกษา อาคารสถานท่ี 

ฯลฯ 9) วิเคราะหการใชพ้ืนท่ีใชสอยอาคารสถานท่ีตาง ๆ และ 10) จัดทําโครงการวิจัยสถาบันทาง

กองนโยบายและแผนจะตองมีการเก็บขอมูลการเบิกจายงบประมาณ โดยจะตองมีการติดตามในทุก

ไตรมาสเพ่ือสรุป วิเคราะห และเสนอแนะตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปญหาในการเบิกจายท่ีผาน

มาไดพบปญหาท่ีสําคัญในหลายเรื่อง คือ มีผลการเบิกจายไมเปนตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด                

ท้ังงบประมาณภาพรวม รายจายลงทุน และรายจายประจํา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตร ีตามหนังสือ                 

ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/238 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ ซ่ึงผลกระทบท่ี

ตามมาจากปญหาดังกลาว คือ ทําใหการขอตั้งงบประมาณในปตอไปไดรับจัดสรรงบประมาณลดลง 

เนื่องจากผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ทําให

ผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเบิกจายงบประมาณ สามารถชวยศึกษา

ปญหาและหาแนวทางแกไข และชวยตอบสนองตอการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับไดทันทีแลว           

ยังเปนการชวยตอบสนองตอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปอีกดวย 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน แนวทางการวิจัยท่ีผูวิจัยมุงคนหาคําตอบมี 2 ประการใหญ ๆ 

คือ ประการแรก เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

และประการท่ีสอง เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวม

ตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย 

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ระบบข้ันตอนจัดทําโครงการ/กิจกรรม สงผลตอการเบิกจายงบประมาณ 

1.3.2 นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย สงผลตอ

การเบิกจายงบประมาณ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานหนวยงาน ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จะเปนการปรับปรุงและพัฒนาแนว

ทางการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เทานั้น 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เปนขอมูลการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในงบประมาณภาพรวม 

1.4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้ 

ประกอบไปดวย 2 กลุม คือ เปนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท่ีมีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2562 จํานวน 175 คน จาก 310 คน 

โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีมีโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงมีการขออนุมัติโครงการ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 

จํานวน 844 กิจกรรม มีผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 310 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยางโดยการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีผูรับผิดชอบโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต 

20,000 บาทข้ึนไป จํานวน 175 คน ของผูรับผิดชอบโครงการท้ังหมด  

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยจะใชระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งแต 14 

พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย” 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.6.1 มหาวิทยาลัยทราบปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

รายจาย 

 1.6.2 มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณในปงบประมาณตอไป 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.7.1 การพัฒนาระบบ หมายถึง การปรับปรุงวิธีการ/แนวทางการดําเนินงาน 

 1.7.2 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 1.7.3 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณแผนดิน และ/หรืองบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

 1.7.4 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 

กันยายนของปถัดไป 

ตัวแปรตน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตาม

มาตรการดานงบประมาณเพ่ือการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 

มีจํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานการบริหารงบประมาณ 

2) ดานระบบข้ันตอน 

3) ดานบุคลากร 

4) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  และ

ขอบังคับ 

5) ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ภาพรวมใหเปนไปตามเกณฑ 
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 1.7.5 บุคลากรสายวิ ชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไดรับการจางใหทํางานมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน

งบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 1.7.6 เกณฑการเบิกจาย หมายถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนท่ีสุด ท่ี นร 

0505/ว 590 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการดานการงบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท กําหนดเปาหมายการใชจายงบประมารเปนรายไตรมาสและมาตรการ

ดานการงบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท และมีเปาหมายการใชจาย

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมรวมงบกลาง)  

 



บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 

2.1  การปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 

2.2  สภาพปญหาของหนวยงาน 

2.3  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ 

2.4  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 การปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 

กองนโยบายและแผน เปนหนวยยุทธศาสตรในการวิเคราะหกลั่นกรองนโยบาย และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบ

วงเงินงบประมาณตอมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและ

รายได ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ศึกษาวิจัย   

เชิงนโยบาย วิเคราะหและจัดทํากรอบอัตรากําลัง ประกอบดวย 3 งาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป             

งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ และงานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ดังแผน           

ภาพท่ี 2.1 

 

แผนภาพท่ี 2.1 โครงการสรางกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
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มีภาระหนาท่ีของสวนงานในกองกองนโยบายและแผน ดังนี้ 

1) งานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย หนวยธุรการและประชาสัมพันธ หนวยบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ การเงิน พัสดุ หนวยประกันคุณภาพการศึกษา หนวยประสานงานและบริการ และหนวย

ประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2) งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ประกอบดวย หนวยวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ

เงินรายได หนวยวิเคราะหและการจัดทํางบประมาณแผนดิน 

3) งานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ประกอบดวย หนวยวิเคราะหนโยบาย

และยุทธศาสตร หนวยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ หนวยวิจัยสถาบัน หนวยขอมูลและ

สารสนเทศ และหนวยวิเคราะหอัตรากําลัง 

 

2.2 สภาพปญหาของหนวยงาน 

ดวยงานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ภายใตกองนโยบายและแผน มีหนาท่ี

ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ ซ่ึงท้ังในอดีตและปจจุบัน มีผลการเบิกจายต่ํากวาเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังงบประมาณภาพรวม รายจายลงทุน และรายจายประจํา ประกอบกับ       

มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/181 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการ

ดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท ดังนี้ 
 

งบประมาณรายจาย/ไตรมาส 1 2 3 4 

ภาพรวม 32 54 77 100 

รายจายประจํา 36 57 80 100 

รายจายลงทุน 20 45 65 100 

 

 
แผนภูมิท่ี  1  เปรียบเทียบเปาหมายและผลการเบิกจายจริงของงบประมาณภาพรวม  

(ไตรมาส 1-4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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จากแผนภูมิท่ี 1 พบวา ผลการเบิกจายท่ีผานมาในไตรมาสท่ี 1-4 ต่ํากวาเปาหมาย          

ทุกไตรมาส ไดแก รอยละ 14.76 รอยละ 15.62 รอยละ 18.1 และ 16.18 ตามลําดับ เพ่ือใหมีการ

พัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

 

2.3 หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ  

 2.3.1 ความหมายงบประมาณ 

  กชกร เฉลิมกาญจนา (2548 : 3) ไดใหความหมายวา งบประมาณคือรายงานท่ีเปน

ตัวเลข ซ่ึงคาดการณระดับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือระดับกิจกรรมท่ีตองการ ซ่ึงงบประมาณมีความ

เก่ียวของกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเปาหมายของงบประมาณ คือ การคาดคะเนถึงกิจกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

  ทองใบ ธีรานันทางกูร (2552: 105) ไดใหความหมายงบประมาณ หมายถึง การประมาณ

รายรับและรายจาย ในแงของบัญชีงบประมาณเปนการแสดงรายรับรายจายในแงของแผนงาน                

เปนแผนการใชจายทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

  ดวงมณี เลาวกุล (2548 : 23) ไดกลาวถึง งบประมาณ (Budget) หมายถึง แผนการเงิน

เก่ียวกับรายรับ รายจาย ซ่ึงเปนกลไกในการควบคุมทางการเงิน เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ตามนโยบายของผูบริหารท่ีสัญญาใหไวกับประชาชน นโยบายงบประมาณโดยท่ัวไปมีอยู 3 รูปแบบ 

แตละรูปแบบมีความหมายสรุปได (ไพรัช ตระการศิรนินท, 2548 : 153) ดังนี้ 

  1. งบประมาณแบบสมดุล (Balanced Budget Policy) งบประมาณแบบสมดุล 

หมายถึง การจัดทํางบประมาณท่ีอยูในลักษณะงบประมาณรายรับมีจํานวนเทากับงบประมาณ

รายจายพอดี 

  2. งบประมาณแบบเกินดุล (Surplus Policy) งบประมาณแบบเกินดุล หมายถึงการ

ประมาณการรายได (Income) มากกวาประมาณการรายจาย (Expenditures) กลาวคือ มีการ

ประมาณการรายรับในจํานวนท่ีมากกวาประมาณการคาใชจาย 

  3. งบประมาณแบบขาดดุล (Defecit Budget Policy) งบประมาณแบบขาดดุล 

หมายถึงการประมาณรายจายสูงกวาประมาณการรายไดท่ีคาดวาจะจัดหาได 

 2.3.2 หลักการของงบประมาณ 

  หลักการของงบประมาณ งบประมาณท่ีดีนอกจากจะมีคุณลักษณะดังกลาวขางตนยัง

จะตองยึดหลักการดังตอไปนี้ดวย (ไตรรัตนโภค พลากรณ และวราภรณ รุงเรืองกลกิจ, 2549) ไดแก 

  1. หลักประหยัด หมายความวา การใชจายเงินตามโครงการตาง ๆ ใหไดผลอยางเต็มท่ี

มิใหมีการจายเกินกวาความจําเปนซ่ึงกอใหเกิดความฟุมเฟอยไดการประหยัดจะตองเปนไปท้ังทางดาน
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รายรับและรายจาย กลาวคือ การจัดหารายรับพยายามใหเสียคาใชจายในการจัดเก็บนอยท่ีสุดโดยให

พยายามจัดเก็บไดมากท่ีสุด สวนทางดานรายจายก็จะตองมีการปองกัน มิใหเกิดการรั่วไหลข้ึนได เชน 

มีการควบคุมมิใหนักการเมืองและขาราชการเบียดบังเอางบประมาณเปนผลประโยชนสวนตัว เปนตน 

  2. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมงบประมาณรายจายและรายไดซ่ึงสวน

ราชการผูมีหนาท่ีเก่ียวของจะตองใชจายงบประมาณท่ีมีอยูออยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  3. หลักความเสมอภาค กลาวคือ จะตองใหมีความชอบธรรมท้ังในดานรายไดและ

รายจาย ทางดานรายจาย เชน เงินเดือนขาราชการเฉพาะอยางยิ่งผูนอยถาต่ําหนักก็ไมเปนการ

ยุติธรรมตองรีบแกไขในทางดานรายไดนักการจัดเก็บภาษีก็จะตองทําไปดวยความเสมอภาคไมใหเกิด

การลักลั่น และปองกัน มิใหมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรเกิดข้ึนได 

  4. หลักดุลยภาพ ไมไดหมายความวารายไดกับรายจายของรัฐบาลจะตองสมดุลหรือ

เสมอกันทุกปแตหมายความวาถึงบางปขาดดุล ก็จะตองมีบางปท่ีรายจายจะตองมากกวารายได 

(เกินดุล) พอหลายๆ ปมารวมกันก็สมดุล ตามความเปนจริงแลวงบประมาณของประเทศตาง ๆ มักมี

ลักษณะขาดดุลรัฐบาลจะตองหาเงินมาชดเชยสวนท่ีขาดดุลโดยการกอหนี้ซ่ึงวิธีการนี้อาจจะสงผลให

รัฐบาลมีหนี้สินมากหรือเกิดภาวะเงินเฟอไดดังนั้น จึงควรใหงบประมาณมีลักษณะดุลยภาพ 

  5. หลักการคาดการณไกล หมายความวา หนวยราชการใดจะตองการทา งานอยาง

หนึ่งอยางใด และตองการใชเงินเพ่ือการนั้น ๆ เทาใดในปใด ตองคิดและคาดคะเนไวลวงหนามิใชวา

นึกจะทําอะไรข้ึนมาก็ทํา เนือ่งจากงบประมาณรัฐเก่ียวของกับผลประโยชนของสวนรวม ซ่ึงแสดงออก

ในรูปของนโยบายรัฐบาลในปนัน้ ๆ จึงตองการการคาดการณท้ังในดานรายรับและการใชจาย 

  6. หลักประชาธิปไตย เงินไดของรัฐบาลเกือบท้ังหมดเกิดจากเงินของราษฎร ฉะนั้นจึง

เปนการสมควรท่ีราษฎรจะตองรูเห็นและใหความเห็นชอบดวยท้ังรายไดและรายจายเพ่ือให ประโยชน

ตกกับประชาชนสวนใหญในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา                            

ซ่ึงประกอบดวยผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกตั้งข้ึนมาโดยชอบธรรม ก็เปนสถาบนัท่ีใหคําปรึกษาและ

การอนุมัติแกรัฐบาลในการเก็บภาษีอากรและการใชจายเงิน ฉะนั้นการคลังและงบประมาณจึง

จําเปนตองเปดเผยแพรหลายใหประชาชนรูเห็นท่ัวไป 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปไดวา  งบประมาณ เปนการวางแผนการเงินเก่ียวกับรายรับ 

รายจาย แผนการใชจายทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

และเพ่ือใหเปนการงบประมาณท่ีดีควรคํานึงถึง หลักประหยัด หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค 

หลักดุลยภาพ หลักการคาดการณไกล และหลักประชาธิปไตย 
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 2.3.3 ประเภทของงบประมาณ 

  งบประมาณท่ีประเทศตาง ๆ ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภทแตท่ีสําคัญ ๆ 

และท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปมีอยูประมาณ 5-6 ประเภทดวยกัน ซ่ึงแตละประเภทจะมีลักษณะการใชและ

การดําเนินตาง ๆ ท่ีแตกตางกันออกไป และมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไปอีกดวย แตละ

ประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะตองข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไมวา

จะเปนปจจัยทางดานบริการ ความรูความสามารถ ปจจัยดานการเมือง กลุมผลประโยชน และปจจัย

อ่ืน ๆ เชน ปจจัยทางดานสังคม ฯลฯ ดังนั้น แตละประเทศจึงใชงบประมาณในลักษณะแบบรูปท่ีไม

เหมือนกัน แตจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณของแตละประเทศเปนสําคัญ สําหรับงบประมาณ

ในแตละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุปฯ (ณรงค สัจพันโรจน, 2536) ดังตอไปนี้ คือ  

  1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) งบประมาณแบบนี้มี

วัตถุประสงคท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการควบคุม มีรายการตาง ๆ มากมาย และกําหนดเอาไวตายตัว

จะพลิกแพลงจายเปนรายการอยางอ่ืนผิดจากท่ีกําหนดไวไมได และถึงแมจะจายตามรายการท่ีกําหนด

ไวก็ตาม แตจะจายเกินวเงินท่ีกําหนดไวไมได ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางใดอยางหนึ่ง 

จะตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังและหาเงินรายจายมาเพ่ิมใหพอจะ

จายเสียกอนงบประมาณแบบนี้มิไดเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค และเปาหมายตลอดจนถึง

ประสิทธิภาพของการบริหารงานเทาใดนัก ทําใหขาดการยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ทํางานไมคลองตัว

เพราะเม่ือมีเหตุการณผันแปรไปอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงกระทบกระเทือน อาจทํางานใหเปนไปตาม

รายการท่ีกําหนดไวอยางละเอียดตายตัวได 

  2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) เปนงบประมาณท่ีใช

เปนเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมายท่ีตั้งงบประมาณ

รายจายไวโดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตาง ๆ อยางใกลชิด และมีการวัดผลงานใน

ลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทํางานวางานท่ีไดแตละหนวยนั้นจะตองเสียคาใชจายเทาไร เปนตน 

โดยงบประมาณแบบนี้จะกําหนดงานเปนลักษณะ ดังนี้ 

   2.1) ลักษณะของงานท่ีจะทํา เนนหนักไปทิศทางท่ีวาจะทํางานอะไรบางเปนขอ

สําคัญ 

   2.2) แผนของการดําเนินงานตาง ๆ เปนแผนท่ีแสดงใหเห็นวาทําอยางไรจึงจะทํา

ใหกิจกรรมตาง ๆ แลวเสร็จ พรอมดวยคุณภาพของงาน 

   2.3) วัตถุประสงคของการใชจายเงินเนนหนักไปในทิศทางท่ีวาจะใชงบประมาณ

เปนเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหลุลวงไปตามเจตนาท่ีตั้ง

งบประมาณรายจายเพ่ือการนั้น ๆ ไว 
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  3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Budgeting) มีลักษณะดังนี้ 

   3.1) เลิกการควบคุมรายละเอียดท้ังหมด 

   3.2) ใหกระทรวง ทบวง กรม กําหนดแผนงาน 

   3.3) สํานักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ 

   3.4) สํานักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบและประเมินผลของงานแต

ละแผนงานวาไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยกําลังใชอยู โดย

เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา โดยมีสาระสําคัญท่ีจะใหมีการใชทรัพยากรหรือ

งบประมาณท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพและประหยัดซ่ึงจะประกอบดวยกระบวนการดําเนินการ

ดังนี้คือ 

    - ใหมีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเปนระบบข้ันมา โดยจัดเปน

โครงสรางแผนงาน งานหรือโครงการข้ึนมา 

    - ใหมีการระบุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแผนงาน งานใหชัดเจน 

    - ใหแสดงคาใชจายท้ังหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ 

    - ใหแสดงถึงผลท่ีไดรับจากแผนงาน งานหรือโครงการเม่ือสําเร็จเสร็จ

เรียบรอยลง 

    - ใหมีการวิเคราะหเลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวาจะมีความ

เหมาะสมท่ีจะดําเนินการกอนหลังกันอยางไร 

    หากดําเนินการตามกระบวนการขางตนแลว จะทําใหเกิดการใชทรัพยากร

งบประมาณท่ีมีอยูจํากัดไดอยางประสิทธิภาพและประหยัด ท้ังนี้เนื่องจาก 

    - มีการกําหนดและเลือกแผนงาน งาน หรือโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ

มีการกําหนดเปาหมาตาง ๆ ไวดวยจะไปแกปญหาดานไหนอยางไร ทําใหมีการใชทรัพยากรหรือ

งบประมาณไปในทางท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใหเกิดประสิทธิพภาพและประหยัด 

    - สามารถท่ีจะวิเคราะหแผนงาน งานหรือโครการไดสะดวกเพราะจัดเปน

ระบบข้ึนมา ทําใหงายตอการตรวจสอบวาแผนงาน งานหรือโครงการใดท่ีดําเนินอยูมีความเหมาะสมท่ี

จะดําเนินการตอไป หรือควรยกเลิก 

    - ทําใหสามารถมองการใชจายงบประมาณวาไดดําเนินการหนักทางดานใด

อยางไร ควรโยกยายหรือสับเปลี่ยนอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจสถานการณ และ

นโยบายของรัฐบาลไดรวดเร็วข้ึน 

    - ทําใหสวนราชการตาง ๆ นําเงินงบประมาณไปใชไดคลองตัวกวาเพราะ

สํานักงบประมาณจะพิจารณาในลักษณะผลงานมากกวาการจัดซ้ือ จัดหา 
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  4) งบประมาณแสดงการวางแผนการกําหนดโครงการ และระบบงบประมาณ 

(Planning, Programming and Budgeting System : PPBS) ระบบนี้เปนแสดงตัวเลขคาใชจาย

ระยะยาวของโครงการท่ีไดมีการวางแผนไวเรียบรอยแลว บวกกับมีขอมูลท่ีถูกตองในการสนับสนุน

โครงการนั้น สวนประกอบของระบบ PPBS นี้ไมมีอะไรใหมเลยก็วาได เพราะเปนการรวมเอา

แนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการ

วิเคราะหคาหนวยสุดทายทางเศรษฐศาสตร (Marginal Analysis) และการวิเคราะหท่ีเก่ียวกับผลอัน

ถึงจะไดรับคาใชจายในการนั้น ๆ (Cost-Benefit Analysis) หรือ (Cost-Effectionness Analysis) 

นํามารวมกันเขากับการวิเคราะหอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเวลาหลายปขางหนา 

  ลักษณะอันเปนสาระสําคัญของระบบ PPBS พอท่ีจะกลาวไดคือ 

  (1) มุงความสนใจในเรื่องการกําหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงคอันเปน

พ้ืนฐานของรัฐบาล โครงการอาจจะไดการดําเนินงานจากสวนราชการตาง ๆ ซ่ึงไมไดคํานึงถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 

  (2) พิจารณาถึงคาใชจายในอนาคต 

  (3) พิจารณาถึงคาใชจายทุกชนิด ท้ังคาใชจายโดยตรง คาใชจายประเภททุน และท่ี

ไมใชประเภททุน รวมท้ังคาใชจายท่ีเก่ียวของดวย 

  (4) การวิเคราะหอยางมีระบบ เพ่ือจะหาทางเลือกท่ีจะดําเนินงานลักษณะขอนี้เปน

สาระสําคัญของระบบ PPBS ซ่ึงเก่ียวกับเรื่อง 

   - การแสดงวัตถุประสงคหรือเจตจํานงของรัฐบาล 

   - การแสดงทางเลือกดําเนินการตาง ๆ ท่ีจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยาง

ชัดเจนและอยางเปนธรรม 

   - ประมาณคาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของทางเลือกดําเนินการแตละอัน 

   - ประมาณผลอันพึงจะไดรับจากทางเลือกดําเนินการนั้น ๆ  

   - การเสนอคาใชจายและผลอันพึงจะไดรับ เพ่ือเปรียบเทียบระหวางทางเลือก

ดําเนินการนั้น ๆ พรอมดวยสมมติฐาน 

   สาระสําคัญของระบบ PPBS ไดแก การวิเคราะหอยางมีระเบียบ ซ่ึงจะใชประโยชน

ในการงบประมาณของสวนราชการอยางเหมาะสม สวนประกอบของการวิเคราะห ไดแก เรื่องใหญ ๆ            

5 เรื่อง คือ 

   - วัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึน จะถูกวางลงในรูป Program Structure ประเภท

ตาง ๆ ของ Program ควรจะเปนตัวแทนของวัตถุประสงคของราชการนั้น ๆ สวนประกอบรองลงมา 

ไดแก Program element ไดแก กลุมกิจกรรมซ่ึงจะสงผลสําเร็จไปสูวัตถุประสงคใหญ เทคนิคตาง ๆ 

ท่ีใชในการวิเคราะหเก่ียวกับเศรษฐกิจของระบบ PPBS ถูกเปลี่ยนมาใช System Analysis 



12 

 

   - ในการวิเคราะหโครงการข้ันสําคัญ ไดแก การกําหนดทางเลือกปฏิบัติทางเลือก

นี้จะถูกนํามาใชพิจารณาในกิจกรรมแตละอยาง (Activity) หรือกลุมของกิจกรรมก็ไดขอเพียงใหบรรลุ

วัตถุประสงค 

   - คาใชจายท่ีนํามาวิเคราะห ข้ึนอยูกับทางเลือกดําเนินงานท่ีนํามาพิจารณา

คาใชจายท่ีแตกตางกันระหวางทางเลือกดําเนินงานจะตองพิจารณาดวย อยางไรก็ตามคาใชจายท่ีใชนี้

จะตองเปนคาใชจายระยะยาว ไมใชแตละป 

   - Models ท่ีนํามาใชสวนมาก ไดแกเรื่อง Operations Research และเทคนิค

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหมาก 

   - เกณฑประกอบการพิจารณาไดแก กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐานซ่ึงจะชวย

ในการใหลําดับความสําคัญของทางเลือกดําเนินงานตาง ๆ และชวยในการชั่งน้ําหนักระหวางคาใชจาย

กับผลอันพึงจะไดรับ 

  (5) งบประมาณแบบฐานศูนย (Zero-Base Budgeting) งบประมาณแบบฐานศูนย  

ในลักษณะกวาง เปนระบบงบประมาณท่ีจะพิจารณางบประมาณทุกปอยางละเอียดทุกรายการ      

โดยไมคํานึงถึงวาราชการหรือแผนงานนั้นจะเปนรายการหรือแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือ

แผนงานเดิมท่ีเคยถูกพิจารณาและไดรับงบประมาณในงบประมาณปท่ีแลวก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง 

และอาจเปนไปไดวา ในปนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลงก็ได เชน แผนงาน แผนงานหนึ่ง ปท่ีแลวไดรับ

งบประมาณรวม 1,000 ลานบาท เพราะถูกจัดไววามีความจําเปนและสําคัญลําดับ 1 พอมา 

ปงบประมาณใหมอาจจะไดรับงบประมาณ 500 ลานบาท ไมถึง 1,000 ลานบาทเดิมก็ได ท้ังนี้ เพราะ

เปนแผนงานท่ีจําเปนและสําคัญสําหรับปท่ีแลว แตพอมาปนี้ แผนงานนั้น ๆ อาจจะไมจําเปนหรือ

สําคัญเปนอันดับท่ี 1 ตอไปก็ได ไมจําเปนตองไดรับงบประมาณเทาเดิมตอไปก็ได และในทางตรงกัน

ขามแผนงานหนึ่งปท่ีแลวถูกจัดอันดับความสําคัญไวท่ี 3 แตพอมาปนี้อาจจะอันดับความสําคัญเปน            

ท่ี 1 และไดรับงบประมาณมากกวาเดิมปท่ีแลวเพ่ิมข้ึนอีกรองเปอรเซ็นตก็ได 

  (6) งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget) 

   การจัดทํางบประมาณในแตละปเปนภาระหนัก เนื่องจากตองใชขอมูลมากในการ

พิจารณาและตองเก่ียวของกับหนวยงานหลายหนวยงานดวยกัน ดังนั้นตองใชเวลามากในการจัดทํา

งบประมาณหากจะตองจัดทํางบประมาณใหมท้ังหมดทุกป คงจะทําไดยาก และคงมีขอบกพรองมาก

ดวย ดังนั้นเพ่ือใหทันกับเวลาท่ีมีอยู และเพ่ือใหงบประมาณไดพิจารณาใหเสร็จทันและสามารถนํา

งบประมาณมาใชจายได จึงไดมีการพิจารณางบประมาณเฉพาะสวนเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมใหมท่ียัง

ไมไดรับการพิจารณาจากปท่ีแลวนั้น แตเงินงบประมาณปท่ีแลวท่ีไดเคยพิจารณาไปครั้งหนึ่งแลวจะ 

ไมมีการพิจารณาอีกครั้ง เพียงแตยกยอดเงินมาต้ังเปนงบประมาณใหมไดเลย เพราะถือวาไดมีการ

พิจารณาแลวครั้งหนึ่ง คงไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปพิจารณาใหมอีกครั้ง 
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 2.3.4 มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 

(หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/181 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561) 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มอบหมายใหทุกสวนราชการและ

หนวยงานของรฐั ดําเนินการตรวจสอบวา แผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณมีความ

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม เปนระยะ ๆ 

และคูขนานตามปฏิทินการจัดทําแผนแมบท และใหรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดและสํานักงบประมาณ

ทราบ เพ่ือจะไดนําขอมูลไปประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการดานการงบประมาณท่ีเก่ียวของ

และสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทดานตาง ๆ  

  ในชวงตนปงบประมาณสํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนตรวจสอบความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงโดยใหกําหนดเปาหมายการใชจายในไตรมาสท่ี 1 และท่ี 2 เปนสัดสวนไมนอยกวา

แผนของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณงวดท่ี 1 ใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ไมเกินรอยละ 50 เพ่ือใชจายและกอหนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณ สําหรับงบประมาณรายจายสวนท่ีเหลือจะจัดสรรใหเม่ือหนวยรับ

งบประมาณตรวจสอบและทบทวนความสอดคลองกับยุทธศาสตรระยะ 20 ป แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติแลว 

  เนื่องจากคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติได มีมติเห็นชอบรางแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตร 23 ฉบับ และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ ดําเนินการปรับรางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสมบูรณ ซ่ึงคาดวาจะ

สามารถนําเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาไดภายในเดือนมกราคม 

2562 และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนแมบทแลวยอมมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ี

เก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น ประกอบกับขณะนี้ใกลสิ้นระยะเวลาไตรมาสท่ี 1 

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว ดังนั้น เพอใหการใชจายงบประมาณของทุกสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ สามารถเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดทันทีเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแมบทแลว รวมท้ังเพ่ือใหการใชจาย

ภาครัฐเปนกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอขงประเทศ จึงเห็นสมควรกําหนดเปาหมายการ

ใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส และมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติและแผนแมบท ดังนี้ 
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 1. เปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมรวมงบกลาง) 

  ไตรมาสท่ี 1 ภาพรวม รอยละ 32 ของงบประมาณรายจาย 

   รายจายลงทุน รอยละ 20 ของงบประมาณรายจายลงทุน 

   รายจายประจํา รอยละ 36 ของงบประมาณรายจายประจํา 

  ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวม รอยละ 54 ของงบประมาณรายจาย 

   รายจายลงทุน รอยละ 45 ของงบประมาณรายจายลงทุน 

   รายจายประจํา รอยละ 57 ของงบประมาณรายจายประจํา 

  ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม รอยละ 77 ของงบประมาณรายจาย 

   รายจายลงทุน รอยละ 65 ของงบประมาณรายจายลงทุน 

   รายจายประจํา รอยละ 80 ของงบประมาณรายจายประจํา 

  ไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม รอยละ 100 ของงบประมาณรายจาย 

   รายจายลงทุน รอยละ 100 ของงบประมาณรายจายลงทุน 

   รายจายประจํา รอยละ 100 ของงบประมาณรายจายประจํา 

ท้ังนี้ เปาหมายการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส เปนคาเปาหมายเฉลี่ยท่ีพิจารณาจาก

ผลการใชจายงบประมาณในปงบประมาณท่ีผานมา และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากหนวยงานใดสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนฯ ท่ีกําหนดไวแลว แตต่ํากวาเปาหมายเฉลี่ย ใหถือวาไดดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายในไตรมาสนั้นแล วสําหรับหนวยงานท่ีไมสามารถเบิกจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามเปาหมาย

และหรือแผนฯ ท่ีกําหนดไว สํานักงบประมาณจะนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

 2. มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 

  2.1 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาแผนงาน โครงการท่ี

ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากปรากฏวาแผนงาน โครงการท่ี

ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวมีความสอดคลองกับแผนแมบท ขอใหเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณตอไป 

   กรณีท่ีพิจารณาแลวปรากฏวามีแผนงาน โครงการ ท่ีปรากฏในแผนแมบทและ  

มีความจําเปนตองเรงรัดดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการท่ีมีลําดับความสําคัญ

นอยกวาและไมอยูในแผนแมบทภายในแผนงานเดียวกันไปดําเนินิการตามแผนแมบทตอไป 



15 

 

  2.2 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาทบทวนรายการ

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน และงบประมาณรายการ

ดังกลาวถูกพับไปเม่ือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศใชบังคับ ตามท่ี

กระทรวงการคลังไดแจงใหทราบแลวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 124 

ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 หากยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป และมีความพรอมท่ีจะใชจา

ยกหรือกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลง

รายการท่ีมีลําดับความสําคัญนอยกวาและไมอยูในแผนแมบทภายในแผนงานเดียวกันไปดําเนินการ 

  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ

ไปดําเนินการรายการท่ีไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน และงบประมาณ          

ถูกพับไป และวัตถุประสงคของแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสอดคลองกัน 

 3. สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวน

ท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน นําไปใชจาย

และกอหนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือนําไปดําเนินการตามท่ี

กําหนดในขอ 2.1 และ 2.2 

 ท้ังนี้ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ รวบรวมรายการท่ีตองดําเนินการ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม 2.1 และ 2.2 รายงานตอรองนายรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแผนงาน

บูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแลวแตกรณี และแจงใหสํานักงบประมาณ

ทราบและขอใหเรงรัดดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบวาดวย การบริหารงบประมาณท่ีเก่ียวของในแตละกรณี 

 สํานักงบประมาณจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังท่ีสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ไดดําเนินการตามมาตรการนี้ ตามนับพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอไป 

 4. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณสําหรับรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการ

ใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการกอ

หนี้ผูกพันไดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ สอดคลองกับเปาหมายการใช

จายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบท

ยุทธศาสตรชาติ เม่ือสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดพิจารณาความสอดคลองกับแผนแมบทแลว กรณี

รายการท่ีกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเปนรายการครุภัณฑ ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีไดรับผลการจัดซ้ือจัดจางแลว เรงเสนอผลการจัดซ้ือจัดจางให
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สํานักงบประมาณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา เม่ือไดรับความเห็นชอบความเหมาะสมของ

ราคาจากสํานักงบประมาณแลวใหเรงดําเนินการทําสัญญากอหนี้ผูกพันตอไป 

 สําหรับกรณีท่ียังไมทราลผลการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 

สงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือแบบรูปรายการสิ่งกอสราง รวมท้ังราคากลางและ

รายละเอียดประกอบ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาคงคูไปกับการดําเนิน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และเม่ือไดผลการจัดซ้ือจัดจางแลวหากไมเกินวงเงินท่ีสํานักงบประมาณให

ความเห็นชอบ ใหแจงสํานักงบประมาณทราบและดําเนินการทําสัญญากอหนี้ผูกพันตอไปได 

 

2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พัฒนนรี อัญวงศ ฐิตารีย วงศสูง (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ พบวา 1) ปญหา

และอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขต

ภาคเหนือ มีขอจํากัดในดานการวางแผน มี 2 ลักษณะ คือ ขอจํากัดภายนอก และขอจํากัดภายใน   

ซ่ึงขอจํากัดภายนอก ไดแก ปญหาอุปสรรคของการวางแผนท่ีเกิดจากอิทธิพลภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปญหาจากการขาดงบประมาณ ปญหาการลดลงของนิสิต เปนตน ปญหาดังกลาวสงผลตอการบริหาร

จัดการงบประมาณในดานตาง ๆ 2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ พบวา หลักการบริหารใหมีประสิทธิภาค จะตองมีการ

วางแผน การใชงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะหปญหาอุปสรรค จุดแข็ง

จุดออนในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธของสวนงานในระดับปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย พันธกิจและวัตถุประสงคของสวนงาน 3) กลยุทธสําคัญใน

การบริหารจัดการงบประมาณ จะตองผานกระบวนการบริหารจัดการ PDCA ไดแก การวางแผน การ

ลงมือทํา การตรวจเช็ค และการปรับปรุงแกไขในสวนของแผนการดําเนินงานท่ีมีปญหา และให

ความสําคัญกับเรื่องเรงดวนในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช 

ตรวจสอบไดและเปนธรรม 

 เดชา มีผดุง (2534) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลไกของรัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหาร

งบประมาณแผนดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงบประมาณแผนดินของกรมชลประทาน 

ผลการวิจัย พบวา  

 1. ระบบเงินประจํางวดไมเปนอุปสรรคตอการบริหารงบประมาณ และนาจะชวยใหการ

บริหารงบประมาณของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเงินประจํางวดนอกจากจะชวย

ดูแบภาวะเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพแลว หัวหนาสวนราชการยังสามารถใชตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาแตละงาน/โครงการได 
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 2. กระบวนการในการจัดซ้ือจัดจาง โดยเฉพาะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

ไมเปนอุปสรรคตอการบริหารงบประมาณแผนดิน แตปญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของ

สวนราชการ เกิดจากการขาดการประสานท่ีดีและการขาดความไววางใจระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 3. การขาดความเขาใจและการตีความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทําใหสวนราชการและ

ขาราชการบริหารงบประมาณไมคลองตัวเกิดความลาชา มีผลใหไมสามารถบริหารงบประมาณได

อยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร การใชจายงบประมาณและการกอสรางไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 จากผลงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา สาเหตุของความลาชาในการใชจายเงินงบประมาณจนทํา

ใหไมสามารถเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ เกิดจากปญหาเรื่องอุปสรรคในการกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางของสวนราชการ เกิดจากการขาดการประสานงานท่ีดี และการขาดความมไววางใจ

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และขาดความเขาใจและการตีความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ     

ทําใหสวนราชการและขาราชการบริหารงบประมาณไมคลองตัวย เกิดความลาชาในการเบิกจาย

งบประมาณ 

 อวยพร โตกระแสร (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการบริหารงบประมาณในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในชวงปงบประมาณ 2539-2541 พบวา  

 1.  ปญหาการใชจายเงินรายจายประจํา 

  การเบิกจายตํ่ากวาวงเงินประจํางวด เนื่องจาก กระทรวงการคลังปรับลดอัตราคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาเชาท่ีพัก และการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานประกอบกับนโยบายของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณใหบริหารงบประมาณอยางประหยัดโดยเฉพาะการจัดฝกอบรมใหจัดในสถานท่ี

ราชการแทนโรงแรม และงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากร และหามนําเงินงบประมาณในการฝกอบรม      

ท่ีเหลือไปดําเนินการในหลักสูตรท่ีไมไดกําหนดไวในแผนหรือดําเนินการเปนอยางอ่ืน 

 2. ปญหาการใชจายเงินรายจายลงทุน 

  - ตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางหลายครั้ง เนื่องจากราคาท่ีเสนอเกินวงเงินงบประมาณท่ี

ไดรับ จึงตองยกเลิกแลวดําเนินการใหมทําใหมีความลาชาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

  - ปญหาท่ีดินไมไดรับอนุมัติใหใชประโยชน 

   การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับสํานักงบประมาณเพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี

กอสรางหรือเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารงบประมาณหรือเพ่ือเพ่ิม-ลดวงเงินประจํางวด               

ใชระยะเวลา 1-2 เดือน ทําใหข้ันตอนตอไป ไดแก การทําสัญญาจาง การกอสราง การเบิกจายเงินคา

กอสรางตองลาชาออกไปจนไมสามารถ 

  - เบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ ตองขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป 

  - ความไมพรอมในเรื่องแบบแปลนอาคาร การประมาณราคากลาง 
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  - ผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหเสร็จตามสัญญา มีการขอขยายเวลาสัญญากอสราง 

จึงไมสามารถเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 

 จากผลงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา สาเหตุของความลาชาในการใชจายเงินงบประมาณจนทํา

ใหไมสามารถเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ เกิดจากปญหาเรื่องการขออนุมัติเงินประจํางวด

ความไมพรอมของเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินงวด บุคลากรขาดความรูความชํานาญในดานการ

จัดซ้ือจัดจาง 

 สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2535) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ

ในการบริหารงานกอสรางของสวนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีสวนราชการท่ีใชเงินงบประมาณในการ

กอสราง พบวา ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจางพัสดุมีข้ันตอน

กระบวนการท่ียุงยากใชเวลาดําเนินการมากและไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานจริง บุคลากรภาครัฐมี

พฤติกรรมยึดติดักบระบบราชการ เปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารงานกอสราง 

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอันเนื่องจากสภาพแวดลอมของการนํานโยบาย/โครงการกอสรางไปปฏิบัติ 

ไดแก หนวยงานราชการภายนอกท่ีเก่ียวของ ผูรับเหมากอสรางและสภาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมิอาจควบคุมไดโดยวิธีการทางบริหารเพราะปจจัยเหลานี้ข้ึนอยูกับความรับผิดชอบของ

รัฐบาล 

 จากการผลงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาสาเหตุของความลาชาในการใชจายเงินงบประมาณ คือ 

มีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุมีข้ันตนอนกระบวนการท่ียุงยาก บุคลากรมีพฤติกรรมยึดติดกับระบบราชการ 

และเก่ียวกับปจจัยภายนอก เชน ผูรับเหมากอสราง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายเงินงบประมาณ  พบวา 1) ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานครอยูในระดับต่ํา 2) ปจจัยดานการบริหารของสวนราชการและปจจัยดานการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3) แนวทางในการพัฒนาระบบการเบิกจายควร

มีการจัดฝกอบรมใหความดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานและผูตรวจสอบและควรมีการจัดประชุมซักซอมแนวทางการเบิกจายเงิน

งบประมาณอยางตอเนื่องเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผลดังกลาวสามารถตีความ            

ไดวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลมา

จากการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)                      

แหงความสําเร็จเปนรายบุคคลในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 
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 จากผลงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาสาเหตุของการเบิกจายเงินงบประมาณ คือ เรื่องบุคลากร 

ไมมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณ 

 นารีรัตน คมคาย (2560) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การเบิกจายงบประมาณกับมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษากรมการคาตางประเทศ พบวา การเบิกจาย

งบประมาณของกรมการคาตางประเทศสามารถเบิกจายงบดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ป 2559 และ 2560 สําหรับรายจายอ่ืน และ

งบลงทุน ไมสามารถเบิกจายไดตามเปามายท่ีกําหนดไวในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ ในป 2558-2560 ดังนั้น จําเปนตองพิจารณาปรับแนวทางการบริหารงบประมาณเพ่ือ

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

 รัตติยา สัจจภิรมย (2561) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงบประมาณ

รายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงบประมาณ

รายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก ดานการจัดทํางบประมาณ ดานการอนุมัติ

งบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ และดานการควบคุมงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ผูปฏิบัติงานดานงบประมาณท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีผลตอการบริหารงบประ

มารรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูปฏิบัติงาน

ดานงบประมาณท่ีมีตําแหนงแตกตางกันมีผลตอการบริหารงบประมาณรายจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 วัชระ สะทอนดี (2559) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

เบิกจายงบประมาณประจําปของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ประสิทธิผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยความเห็นของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอยู

ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการเบิกจายประกอบดวย การจัดทํางบประมาณ การขออนุมัติเงินงวด 

การจัดหาพัสดุ การตรวจสอบและเบิกจายเงิน รวมถึงผลสําเร็จขององคการนั้น เปนไปตามท่ี

หลักเกณฑกําหนดไว สําหรับปจจัยภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณประจําปของ

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานระบบปฏิบัติงาน ทักษะความรูความสามารถ 

รูปแบบบริหารจัดการ บุคลากรและวัฒนธรรมองคกร ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา ปจจัยท้ัง 5 ดาน

สงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณประจําปของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากผลการวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในเรื่อง ข้ันตอนการจัดทําขอกําหนดของ

ผูวาจางหรือ Term of Reference (TOR) มีผูทักทวงในรายละเอียดนั้น สํานักการศึกษาตองแตงตั้ง

บุคลากรผูจัดทํา ซ่ึงเปนผูมีทักษะ ความรูความสามารถในงานดานพัสดุ และในเรื่องกระบวนการ

จัดซ้ือจางท่ีซํ้าซอนนั้น ตองใหมีความรูและวิธีการเก่ียวกับการรื้อปรับกระบวนการ (Re-engineering) 
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 อรวรรณ ปฏิมาประกร (2558) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ

ทหารระดับชั้นประทวน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป              

มากท่ีสุด เจาหนาท่ีงบประมาณมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ

กองบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนาอยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและรายดาน                

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณมากท่ีสุด คือ 

ดานการบริหารจัดการงบประมาณ รองลงมา คือ ดานความรูเก่ียวงบประมาณ และดานท่ีปปญหา

และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณนอยสุด คือ ดานความรวมมือและประสานงาน จากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา เจาหนาท่ีงบประมาณกองบัญชาหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ท่ีมีระดับชั้น 

และประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

งบประมาณของเจาหนาท่ีงบประมาณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนาไมแตกตางกัน

ในขณะเจาหนาท่ีงบประมาณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจาหนาท่ีงบประมาณ 

กองบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ดานความรูเก่ียวกับงบประมาณและดานบริหารจัดการ

งบประมาณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ศักดา หาญยุทธ (2559) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรใน

บริบทการจัดการความรู เพ่ือประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย พบวา 1) 

การพัฒนาองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดานทุกดานอยูในระดับ

ปานกลางเชนเดียวกัน 2) ปจจัยบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานเครื่องมือและอุปกรณ อยูในระดับมาก สวนดานบุคลากร งบประมาณ และการจัดการ

อยูในระดับปานกลาง 3) ปจจัยสวนบุคคลไดแก ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีการงาน และ

ระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกร 4) ปจจัยบริหารงานดายการจัดการ            

มีผลกระทบกับการพัฒนาองคกร ดังนั้น การวางแผนดานงบประมาณการัจดการและการพัฒนา

บุคลากรตองนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรในบริบทการัจดการความรูเพ่ือประสิทธิภาพ

ทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

 กมลทิพย คงสวัสดิ์พร (2561) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิก

จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน พบวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน ไดแก ปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการทํางาน ทักษะความชํานาญงาน ความกาวหนาในการทํางาน ระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดี 

 
 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัด การใชจายงบประมาณ

รายจาย ใชขอมูลจากโปรแกรมขออนุมัติโครงการ และระบบรายงานการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย (3D) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ 

3.4 ข้ันตอนการวิจัย 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

 

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร  

  ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีโครงการ/

กิจกรรม ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงมีการขออนุมัติโครงการ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 จํานวน 844 

กิจกรรม มีผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 309 คน (กองนโยบายและแผน, 2562) 

 3.1.2 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง  

  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยจะนํามาใชตัวแทนในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ใชการ

กําหนดขนาดตัวอยาง ดังนี้  

  1) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ จํานวน 13 

หนวยงาน รวม 309 คน โดยวิธีการคํานวณหาขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane 

กําหนดขนาดตัวอยางไดจํานวน 174 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ท่ีผูรับผิดชอบโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต 20,000 บาทข้ึนไป  

  2) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 4 คน จะใชวิธีสัมภาษณเพ่ือศึกษาขอมูล 

เอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอมูล

ผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบควบคุมการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย (3D) นํามา

พิจารณา 
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    สูตร   n   =      N  

   1 + N(e)2  

 

โดย   n = จํานวนของขนาดตัวอยาง  

        N = จํานวนท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา  

        e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 0.05   

 

แทนคาขนาดกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรท่ีจะใชเปนกลุมตัวอยาง ดังนี้  

                                     n   =      N  

                                              1 + N(e) 2  

                                         =     309  

                                           1+309(0.05) 2  

                                         =    174 

โดยในการสุมตัวอยางกลุมบุคลากรจะทําการสุมตัวอยางมาจํานวน 174 คน ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถแสดงได ดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 ประชากรและขนาดตัวอยางในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

หนวยงาน  ประชากร  ขนาดตัวอยาง  

1) คณะครุศาสตร 22 12 
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 13 
3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 9 

4) คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 40 23 
5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 61 34 
6) คณะวิทยาการจัดการ 18 10 

7) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 38 21 
8) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 16 
9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 23 13 

10) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 15 8 
11) สํานักงานอธิการบดี 17 10 
12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 

13) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 3 

รวม  309  174 
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โดยท่ีมาสําหรับการคํานวณหาขนาดของตัวอยางในแตละหนวยงาน สามารถทําได ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร = (22 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 12 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร = (23  x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 13 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ = (16 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 9 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

4) คณะพยาบาลศาสตร = (40 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 23 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = (61 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 34 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

6) คณะวิทยาการจัดการ = (18 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 10 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

7) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = (38 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 21 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

8) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = (28 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 16 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

9) โรงเรียนสาธิตฯ = (23 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 13  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

10) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม = (15 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 8 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

11) สํานักงานอธิการบดี = (17 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 10  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ = (3 x 174) / 309  

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 2 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

13) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน = (5 x 174) / 309 

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 3 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ           

ซ่ึงผูศึกษาสรางข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดการศึกษา วัตถุประสงคของ

การศึกษา และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง ปญหาท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ได มีกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร               

สายสนับสนุน โดยใชแบบสอบถามท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือทําการสอบถามถึงปญหาและแนวทางการ

เบิกจายงบประมาณ ท่ีมีประกอบดวยคําถาม 3 สวน มีรายละเอียดดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประสบการณทํางานและสถานภาพในการทํางาน ขอคําถามเปนแบบ

เลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ขอ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลดานปญหาและอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณรายจาย

ของผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย ดานการบริหารงบประมาณ              

ดานระบบข้ันตอน ดานบุคลากรและดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ โดยแบบสอบถามจะเปน 

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท 

(Likert Scales) แบงเปน 5 ระดับ คือ ปญหาและอุปสรรคท่ีผลมากท่ีสุด ปญหาและอุปสรรคท่ี             

ผลมาก ปญหาและอุปสรรคท่ีผลปานกลาง ปญหาและอุปสรรคท่ีผลนอย และปญหาและอุปสรรคท่ี

ผลนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนผลระดับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด ท่ีเปนขอเสนอแนะท่ัวไป 

3.2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เรื่อง ปญหาท่ีมีพบในการควบคุมการ

เบิกจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 เปนชุดคําถามท่ีนักวิจัยจะนํามาใชในการสอบถามและบันทึกคําตอบของผูใหสัมภาษณ 

โดยจะใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณในเชิงลึก              

(In-depth Interview) กับนักวิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณ                  

ซ่ึงถือวาเปนผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ในการวิจัยในเรื่องนี้ โดยแบบสัมภาษณจะเนน                            

2 ประเด็นท่ีสําคัญ คือ ปญหาของการเบิกจายในปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาการเบิกจายสูการ

เบิกจายตามเปาหมาย 
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3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ 

 วิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาเอกสารสภาพปญหาในหนวยงาน และทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงบประมาณ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามายกรางขอคําถามตาง ๆ ท้ังในแบบสอบถาม และ

แบบสัมภาษณ  

 3.3.2 จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ปญหาท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแบบสัมภาษณ เรื่อง ปญหาท่ีมีพบในการควบคุม

การเบิกจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาเพ่ือนํามาวิเคราะห

หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียน (IOC) ปรับปรุงแบบทดสอบตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูปฏิบัติงานท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน           

30 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 3.3.4 มีเกณฑประเมินความเหมาะสมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บครั้งนี้ ไดนําเอาเครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยมาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

   1) นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและสถิติ จํานวน            

3 คน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญสง คณบดีคณะครุศาสตร นายสะอาด เข็มสีดา 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนางภควัน จันทนเสวี ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเพชรบุรี ตรวจความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช หลังจากนั้นนํา

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถาม แตละขอของแบบสอบถามใหมีความ

เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามโดยมีดัชนีความสอดคลอง (ICO) โดยใชสูตรของ IOC ดังนี้  

IOC =   ΣR 

       N 

เม่ือ IOC แทนดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence)  

Σ = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

R = คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคําถามแตละขอ 

N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

สําหรับเกณฑการใหคะแนน มีดังนี้  

+1 = คําถามนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 

  0 = ไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 

 -1 = คําถามนั้นไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 
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เกณฑการแปลความหมาย มีดังนี้ 

คา IOC ≥ .50 หมายความวา คําถามนั้นตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

คา IOC < .50 หมายความวา คําถามนั้นไมตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยของดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดเทากับ 0.878 

   2) การทดลองหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจ

จากผูเชี่ยวชาญไปทําการทดสอบกับบุคลากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน และ

สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใช

สัมฤทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เพ่ือดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับท่ียอมรับได

หรือไม โดยคาอัลฟา ท้ังฉบับไดเทากับ 0.951 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับท่ี

ยอมรับได 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานปจจัยท้ัง 5 ดาน 

ดานปจจัยท่ีมีผล 

ตอประสิทธิภาพการเบิกจาย 

Reliability Statistics 

N of Items Cronbach’s Alpha 

1. ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 5 0.836 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 10 0.920 

3. ดานระบบข้ันตอน 7 0.836 

4. ดานบุคลากร 12 0.860 

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 7 0.898 

รวมคาความเชื่อม่ันดานปจจัย 41 0.870 
 

  จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบท้ัง 2 ขอ 

  ซ่ึงแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert 

Scale) โดยใหเกณฑระดับ 5 คะแนน คือ 

คาน้ําหนัก ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

5  มากท่ีสุด 

4  มาก 

3  ปานกลาง 

2  นอย 

1  นอยท่ีสุด 
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  มีกําหนดเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความคิดเห็นและความ          

พึงพอใจของกลุมตัวอยาง กําหนดเปนชวงคะแนน ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

4.50 – 5.00  มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  มาก 

2.50 – 3.49  ปานกลาง 

1.50 – 2.49  นอย 

1.00 – 1.49  นอยท่ีสุด 

 

3.4 ข้ันตอนการวิจัย 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยแบงข้ันตอนการทดลองเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 3.4.1 ข้ันตอนเตรียมการ 

  1) ศึกษาเอกสาร เพ่ือวิเคราะหวรรณกรรมจากเอกสารและขอมูล หนังสือทาง

วิชาการ บทความ วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานประจําป ขอมูลผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และขอมูลจากอินเตอรเน็ต ท่ีไดรวบรวมองค

ความรูเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ 

  2) ออกแบบสอบถามปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถามเก็บขอมูล

จากกลุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

  3) นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและสถิติ และทดลอง

หาคาความเชื่อม่ัน 

 3.4.2 ข้ันดําเนินการ 

  1) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายใน

การวิจัย โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก จากนักวิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีรับผิดชอบการเบิกจาย

งบประมาณท่ีอยูในสังกัดของหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 4 คน  

  2) เก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมบุคลากรสาย

วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงมีการขออนุมัติ

โครงการ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 จํานวน 174 คน 

  3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูล หนังสือทาง

วิชาการ บทความ วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานประจําป ขอมูลผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และขอมูลจากอินเตอรเน็ต ท่ีไดรับรวบรวม
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องคความรูเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจาย และแนวทางพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

 3.4.3 ข้ันดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

  1) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2) วิเคราะห สังเคราะหบทสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) 

  3) สรุปผลการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล จะแบงออกเปน 2 สวน คือ  

 3.5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายในการวิจัย 

โดยใชแบบสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูลความถูกตองจากผูปฏิบัติงานจริง 

เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความนาเชื่อถือ จํานวน 4 คน 

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมบุคลากรสายวิชาการ

และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงมีการขออนุมัติโครงการ            

ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 จํานวน 174 คน  

 3.5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือทางวิชาการ 

บทความ วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานประจําป ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเบื้องตนท่ี

เก่ียวกับงานวิจัย 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 3.6.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความ

เรียง 

 3.6.2 การสอบถามและบันทึกคําตอบของผูใหสัมภาษณ โดยจะใชแบบสัมภาษณแบบ                         

มีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) 
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3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 3.7.1 คารอยละ (Percentage) 

          คารอยละ คือ การคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในการแตละตัวเทียบกับขอมูลรวม

ท้ังหมด โดยใหขอมูลรวมท้ังหมดมีคาเปนรอยละ 

 

เม่ือ P แทน คารอยละ 

  f แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

  N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 3.7.2 คาเฉล่ีย (Mean) 

          คาเฉลี่ย คือ คากลางท่ีไดมาจากการรวมขอมูลท้ังหมดแลวแบง (เฉลี่ย) ใหไดจํานวน  

เทา ๆ กันจากผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

   

  เม่ือ  แทน คาเฉลี่ย 

    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

  N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 3.7.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

          คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ คารากท่ีสองของผลรวมของความแตกตางระหวาง

ขอมูลดิบกับคาเฉลี่ยยกกําลังสอง (Sum of Squares ของผลตาง) หักดวยจํานวนขอมูลท้ังหมด 

   

  S =  

   

  เม่ือ S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว 

  N แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
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 3.7.3 การทดสอบที (t-test) 

   

   t =  

 

3.7.4 การวิเคราะหความแปรปรวน (One Way ANOVA) 

   F =  

   

  เม่ือ F แทน คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจง F 

เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

    แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square 

Between Groups) 

    แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square 

Within Groups) 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจาย

ตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิเคราะห

ขอมูลปรากฏดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามมีผล

การวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บ

ขอมูลจากประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูรับผิดชอบโครงการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           

ท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมจํานวน 174 คน การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล โดยการทําการแบงการนําเสนอผลการวิเคราะห

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

4.2 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน คาเฉลี่ย 

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน คาสถิติ ท่ี ใช พิจารณาความมีนัยสํา คัญจากการแจกแจงแบบ t หรือ                  

t-distribution 

F แทน คาสถิติ ท่ี ใช พิจารณาความมีนัยสํา คัญจากการแจกแจงแบบ F หรือ                 

F-distribution 
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df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

SS แทน ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนยกกําลังสอง (Sum of square) 

MS แทน คาความแปรปรวน (Mean of square) 

* แทน คาความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

Sig. แทน คาสถิติท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 (Significances) 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สังกัด ประสบการณในการทํางาน และสถานภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการหา

ความถ่ี และรอยละ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  (N=174) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 63 36.20 

หญิง 111 63.80 

2. อายุ   

< 30 ป 13 7.50 

30 – 39 ป 80 46.00 

40 – 49 ป 62 35.60 

50 ปข้ึนไป 19 10.90 

3. ระดับการศึกษา   

ปวช.  - 0.00 

ปวส. - 0.00 

ปริญญาตร ี 49 28.20 

ปริญญาโท 85 48.90 

ปริญญาเอก 40 23.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

  (N=174) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

4. สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน   

คณะครุศาสตร  10 5.70 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 4.60 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 8.60 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 12.60 

คณะวิทยาการจัดการ 8 4.60 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 21 12.10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 24 13.80 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 6.30 

สํานักงานอธิการบด ี 25 14.40 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1.70 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 1.70 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 10 5.70 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 8 4.60 

อ่ืน ๆ 6 3.40 

5. ประสบการณในการทํางาน   

< 1 ป 0 0.00 

1 – 5 ป 33 19.00 

6 – 10 ป 65 37.40 

11 – 20 ป 52 29.90 

20 ปข้ึนไป 24 13.80 

6. สถานภาพ   

ขาราชการ 21 12.10 

พนักงานมหาวิทยาลัย 131 75.30 

พนักงานราชการ 9 5.20 

ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 6 3.40 

อ่ืน ๆ 7 4.00 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปน

บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2562 พบวา

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 174 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 63.80 

อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 

46.00 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 48.90 อยูในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.40 มีประสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 65 

คน คิดเปนรอยละ 37.40 และเปนบุคลากรตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 131 คน คิดเปน

รอยละ 75.30 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ

เบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

1) ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานระบบข้ันตอน 4) โดยการหา

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ การเงินการคลัง และงบประมาณท่ีใชใน

การปฏิบัติงาน 

3.17 0.74 ปานกลาง 

2. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีความชัดเจน 

ทําใหการปฏิบัติงานของทานคลองตัวและ 

รวดเร็วข้ึน 

3.19 0.84 ปานกลาง 

3. ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงิน 

การคลัง และงบประมาณท่ีมีการปรับปรุงแกไขท่ี

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

3.21 0.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

4. เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ทานสามารถ

เลือกใชกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไดอยาง

ถูกตอง 

3.22 0.83 ปานกลาง 

5. ทานไดรับการอบรมใหความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ 

ท่ีใชในการเบิกจายเงินงบประมาณ 

2.95 0.93 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.15 0.85 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย พบวา ระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.15, S.D.=0.85) เม่ือพิจารณารายปจจัย พบวา            

ทุกปจจัยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

ทานสามารถเลือกใชกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไดอยางถูกตอง (Χ=3.22, S.D.=0.83) รองลงมา

คือ ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณท่ีมีการปรับปรุงแกไขท่ี

เปนปจจุบันอยูเสมอ (Χ=3.21, S.D.=0.89) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีความชัดเจน ทําให

การปฏิบัติงานของทานคลองตัวและรวดเร็วข้ึน ( Χ=3.19, S.D.=0.84) และความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ( Χ=3.17, 

S.D.=0.74) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การอบรมใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายเงินงบประมาณ (Χ=2.95, S.D.=0.93)  

 

ตารางท่ี 4.3 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ปจจัยดานการบริหารงบประมาณ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไป

ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4.16 0.65 มาก 

2. ทานทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการบริหาร

จัดการงบประมาณ 

3.66 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

ปจจัยดานการบริหารงบประมาณ คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณโดยคํานึงถึง

ความจําเปนเหมาะสม ประหยัด และโปรงใส 

4.02 0.76 มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผน กําหนดตัวชี้วัด 

เปาหมาย และวิธีการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

3.91 0.77 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดการจัดทํางบประมาณ

ถูกตองชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน 

3.64 0.83 มาก 

6. มหาวิทยาลัยมีการเรงรัดและติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3.99 0.76 มาก 

7. มหาวิทยาลัยมีการดูแล ควบคุมการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

3.96 0.79 มาก 

8. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการเบิกจายท่ีถูกตอง 

ชัดเจน และเปนไปตามระเบียบ โดยสามารถ

เขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว 

3.60 0.89 มาก 

9. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเบิกจาย

งบประมาณท่ีถูกตองและเปนไปตามเกณฑท่ี

สํานักงบประมาณกําหนด 

3.98 0.75 มาก 

10. ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงานได 

3.70 0.84 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.77 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารงบประมาณพบวา ระดับความ

คิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.86, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณารายปจจัย พบวา ทุกปจจัย

อยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Χ=4.16, S.D.=0.65) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

งบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม ประหยัด และโปรงใส (Χ=4.02, S.D.=0.76) และ

มหาวิทยาลัยมีการเรงรัดและติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง ( Χ=3.99, 
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S.D.=0.76) สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการเบิกจายท่ีถูกตอง ชัดเจน 

และเปนไปตามระเบียบ โดยสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว (Χ=3.60, S.D.=0.89) 

 

ตารางท่ี 4.4 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานระบบข้ันตอน 

ปจจัยดานระบบข้ันตอน 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม

รวดเร็ว 

3.05 0.82 ปานกลาง 

2. ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 

3.30 0.83 ปานกลาง 

3. ข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 

3.14 0.90 ปานกลาง 

4. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการเบิกจาย

ของสํานักงบประมาณ 

3.76 0.76 มาก 

5. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรมหรือรูปแบบ

การติดตามการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง 

และเหมาะสม 

3.67 0.81 มาก 

6. ความพรอมของระบบสารสนเทศทางงบประมาณ

ท่ีใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

3.37 0.89 ปานกลาง 

7. ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือจัด

จางและการเบิกจายเอ้ือตอการปฏิบัติงานให

ดําเนินการไดรวดเร็ว 

3.29 0.89 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.37 0.84 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานระบบข้ันตอน พบวา ระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.37, S.D.=0.84) เม่ือพิจารณารายปจจัย พบวา ปจจัยท่ีอยูใน

ระดับมาก มี 2 ปจจัย คือ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการเบิกจายของสํานักงบประมาณ          

(Χ=3.76, S.D.=0.76) และมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรมหรือรูปแบบการติดตามการเบิกจาย

งบประมาณอยางตอเนื่องและเหมาะสม (Χ=3.67, S.D.=0.81) และปจจัยท่ีอยูในระดับปานกลาง          

มี 5 ปจจัย คือ ความพรอมของระบบสารสนเทศทางงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานของ
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มหาวิทยาลัย ( Χ=3.37, S.D.=0.89) รองลงมาคือ ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว (Χ=3.30, S.D.=0.83) ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการ

จัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว (Χ=3.29, S.D.=0.89) 

และข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว ( Χ=3.14, 

S.D.=0.90) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว (Χ=3.05, S.D.=0.82) 

 

ตารางท่ี 4.5 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานบุคลากร 

ปจจัยดานบุคลากร 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีรับผิดชอบ 

และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานดาน

งบประมาณ 

3.82 0.66 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความ

รับผิดชอบ และมีความรูความสามารถเหมาะสม

กับงานดานพัสดุ 

3.80 0.70 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความ

รับผิดชอบ และมีความรูความสามารถเหมาะสม

กับดานการเบิกจายงบประมาณ 

3.82 0.71 มาก 

4. หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับ

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3.45 0.93 ปานกลาง 

5. มหาวิทยาลัยมีการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการ

เบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง 

3.41 0.90 ปานกลาง 

6. มหาวิทยาลัยมีการประสานความรวมมือจาก

หลายฝายกอนการดําเนินการจัดทํางบประมาณ 

การจัดซ้ือจัดจาง และการเบิกจาย 

3.52 0.83 มาก 

7. ทานมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

3.68 0.75 มาก 

8. ทานมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน

และการทํางานรวมกันท้ังภายในหนวยงานและ

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

4.05 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

ปจจัยดานบุคลากร คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

9. ทานมีความรับผิดชอบ ความกระตือรือรนและ

เอาใจใสในงานท่ีไดรับมอบหมายและการ

แกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

4.20 0.64 มาก 

10. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการปฏิบัติงาน

โดยชอบธรรม ยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ 

4.07 0.72 มาก 

11. มหาวิทยาลัยมีการอบรมใหความรู ความเขาใจ

และแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานระบบ 3D 

3.48 0.94 ปานกลาง 

12. บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงบประมาณมีการ

จัดทําคูมือในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.57 0.93 มาก 

ภาพรวม 3.74 0.79 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานบุคลากร พบวา ระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ=3.74, S.D.=0.79) เม่ือพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับมาก          

9 ปจจัย ไดแก ทานมีความรับผิดชอบ ความกระตือรือรนและเอาใจใสในงานท่ีไดรับมอบหมายและ

การแกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน (Χ=4.20, S.D.=0.64) บุคลากรในหนวยงานของทานมีการ

ปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ (Χ=4.07, S.D.=0.72) และทานมีมนุษย

สัมพันธในการติดตอประสานงานและการทํางานรวมกันท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย (Χ=4.05, S.D.=0.72) มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีรับผิดชอบ และ         

มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานดานงบประมาณ (Χ=3.82, S.D.=0.66) และมหาวิทยาลัย

มอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับดานการเบิกจาย

งบประมาณ (Χ=3.82, S.D.=0.71) มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ และ      

มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานดานพัสดุ (Χ=3.80, S.D.=0.70) ทานมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงาน (Χ=3.68, S.D.=0.75) บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงบประมาณมีการ

จัดทําคูมือในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Χ= 3.57, 

S.D.=0.93) และมหาวิทยาลัยมีการประสานความรวมมือจากหลายฝายกอนการดําเนินการจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง และการเบิกจาย (Χ=3.52, S.D.=0.83) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีอยูใน

ระดับปานกลางมี 3 ปจจัย ไดแก มหาวิทยาลัยมีการอบรมใหความรู ความเขาใจและแกไขปญหา
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เบื้องตนในการใชงานระบบ 3D (Χ=3.48, S.D.=0.94) รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีจํานวน

บุคลากรเหมาะสมกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ( Χ=3.45, S.D.=0.93) และมหาวิทยาลัยมีการ

ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง (Χ=3.41, S.D.=0.90) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. ทานมีสวนรวมกับผูบริหารในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม เชน การชี้แจงกระบวนการ

ของกิจกรรม 

3.47 0.89 ปานกลาง 

2. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกดานใหความสําคัญกับ

เบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย โดย

มุงหวังใหเกิดประโยชนกับสวนรวม 

3.84 0.78 มาก 

3. ผูบริหารรับฟงและหาแนวทางแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานรวมกับทานมากนอยเพียงใด 

3.64 0.91 มาก 

4. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ

ไดถูกตองรวดเร็ว 

3.72 0.88 มาก 

5. ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง

และเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 

4.02 0.85 มาก 

6. หนวยงานของทานมีการจัดแบงอํานาจหนาท่ีตาม

โครงสรางองคกรของแตละสวนราชการท่ี

เหมาะสม 

3.88 0.73 มาก 

7. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

4.17 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.82 0.82 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ พบวา ระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.82, S.D.=0.82) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาปจจัยสวน

ใหญอยูในระดับมาก มี 6 ปจจัย ไดแก มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน        

(Χ=4.17, S.D.=0.66) รองลงมาคือ ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและเปนไปตาม
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ระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด (Χ=4.02, S.D.=0.85) หนวยงานของทานมีการจัดแบงอํานาจหนาท่ี

ตามโครงสรางองคกรของแตละสวนราชการท่ีเหมาะสม (Χ=3.88, S.D.=0.73) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ทุกดานใหความสําคัญกับเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนกับ

สวนรวม (Χ=3.84, S.D.=0.78) ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการไดถูกตองรวดเร็ว     

(Χ=3.72, S.D.=0.88) และผูบริหารรับฟงและหาแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับทาน

มากนอยเพียงใด (Χ=3.64, S.D.=0.91) ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีอยูในระดับต่ําสุด คือ ทานมีสวน

รวมกับผูบริหารในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เชน การชี้แจงกระบวนการของกิจกรรม               

(Χ=3.47, S.D.=0.89) 

  

ตารางท่ี 4.7 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน 

 

ปญหาและอุปสรรคการบริหาร 

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
แปลผล 

1. ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 3.15 0.85 ปานกลาง 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 3.86 0.77 มาก 

3. ดานระบบข้ันตอน 3.37 0.84 ปานกลาง 

4. ดานบุคลากร 3.74 0.79 มาก 

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 3.82 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.81 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.7 เม่ือพิจารณาภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ

การเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.59, S.D.=0.81) 

 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ          

(Χ=3.86, S.D.=0.77) ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ (Χ=3.82, S.D.=0.82) และดานบุคลากร           

(Χ=3.74, S.D.=0.79) สวนปจจัยท่ีอยูในระดับปานกลางมี 2 ดาน คือ ดานระบบข้ันตอน (Χ=3.37, 

S.D.=0.84) และดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย (Χ=3.15, S.D.=0.85) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเชิงลึก และขอเสนอแนะ 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามเชิงลึก จํานวน 4 คน และขอเสนอแนะจากผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 174 คน สรุปเปนขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขไดดังนี้ 

1. ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการจัดทําคูมือ รวบรวม

เอกสารกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีเขาใจงาย และเผยแพรใหหนวยงานรับทราบ และจัดอบรมความรูดาน

กฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการการเบิกจายงบประมาณอยางชัดเจนและสมํ่าเสมอ 

2. ดานการบริหารงบประมาณ พบวามีขอเสนอแนะใหมีการจัดทําคู มือการจัดทํา

งบประมาณประจําปงบประมาณ ท่ีระบุแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และควรวิเคราะหหาสาเหตุ

ของการไมบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เ พ่ือรายงานผลตอ

มหาวิทยาลัย 

3. ดานระบบข้ันตอน พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการลดข้ันตอนท่ีทําใหเกิดการ

ลาชา เชน ข้ันตอนการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และข้ันตอนการตรวจฎีกา และใหมีการจัดทําคูมือ

สําหรับการเบิกจาย เพ่ือใหการเบิกจายถูกตอง และแนวปฏิบัติเดียวกัน เปนตน 

4. ดานบุคลากร พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการ

เบิกจายในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับปริมาณงาน เพ่ือใหการจัดทําฎีกา

และตรวจฎีการวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดอบรมทักษะ ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

อยางสมํ่าเสมอ 

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ พบวา สวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการเปดโอกาสใน

การแสดงความคิดเห็นใหเพ่ิมมากข้ึน โดยการเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวม และผูจัดทําโครงการ/

กิจกรรมสามารถชี้แจงขอเท็จจริงได 

จากขอมูลท่ีวิเคราะห พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงวิเคราะหจากปจจัย 5 ดาน ประกอบดวย ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย ดานการบริหารงบประมาณ ดานระบบข้ันตอน ดานบุคลากร และดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ พบวามีอยู 2 ดาน ท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย และดานระบบข้ันตอน  จึงควรหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตปจจัย

ท้ังสองดาน เชน การรวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท้ังหมดเผยแพรสูเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

จัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องและท่ัวถึง การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การทํา Work Flow และ

มาตรฐานคุณภาพ รวมไปถึงการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน             

อันสงผลใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายใหมากยิ่งข้ึน 
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4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน : ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ Independent-sample t-test 

และ One-way ANOVA  

H0 : ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไมแตกตางกัน 

H1 : ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามเพศ 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

เพศ จํานวน 

t-test for Equality of Means 

คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

t 
sig.  

(2-tailed) 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ชาย 63 3.07 0.64 - 1.195 0.234 

หญิง 111 3.20 0.73   

2. ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ชาย 63 3.79 0.67 - 1.228 0.221 

หญิง 111 3.90 0.52   

3. ดานระบบข้ันตอน ชาย 63 3.26 0.80 - 1.605 0.110 

หญิง 111 3.43 0.64   

4. ดานบุคลากร ชาย 63 3.81 0.62 1.118 0.266 

หญิง 111 3.70 0.55   

5. ดานอํานาจหนาท่ีใน

การตัดสินใจ 

ชาย 63 3.78 0.63 - 0.567 0.572 

หญิง 111 3.84 0.68   

ภาพรวม 
ชาย 63 3.61 0.55 - 0.619 0.536 

หญิง 111 3.67 0.52   

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธ ิภาพการเบ ิกจ ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวมพบวา กลุ มตัวอยางที่เปนเพศชาย               
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( Χ=3.61, S.D.=0.55) และกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง ( Χ=3.67 S.D.=0.52) จากการทดสอบ

ดวยวิธี Independent-sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ในภาพรวมและทุกดาน           

มีคานัยสําคัญทางสถิติมากกวานัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับ H0             

สรุปผลไดวา เพศแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเพชรบุรีไมแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามอายุ 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ระหวางกลุม 3 4.24 1.413 3.009 0.032* 

ภายในกลุม 170 79.855 0.470   

รวม 173 84.095    

2. ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ระหวางกลุม 3 1.235 0.412 1.227 0.302 

ภายในกลุม 170 57.035 0.336   

รวม 173 58.27    

3. ดานระบบข้ันตอน ระหวางกลุม 3 0.845 0.282 0.564 0.640 

ภายในกลุม 170 84.996 0.500   

รวม 173 85.841    

4. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 3 3.281 1.094 3.385 0.020* 

ภายในกลุม 170 54.936 0.323   

รวม 173 58.217    

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ระหวางกลุม 3 1.917 0.639 1.465 0.226 

ภายในกลุม 170 74.152 0.436   

รวม 173 76.069    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 3 1.647 0.549 1.954 0.123 

ภายในกลุม 170 47.776 0.281   

รวม 173 49.423    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหสถิติดวย One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 ซ่ึงคานัยสําคัญทางสถิตินอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มี 2 ดาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

ยอมรับ H1 สรุปผลไดวา อายุแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 

จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Least significant difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู

ใดบางท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 

ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานความรูเก่ียวกับกฎหมายกับอายุ 

ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ไมเกิน 30 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

ไมเกิน 30 ป     

30 – 39 ป .48308*    

40 – 49 ป .60050*    

50 ปข้ึนไป     

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.10 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 30 – 39 ป มีปญหาและอุปสรรคการบริหาร

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานความรูเ ก่ียวกับกฎหมายกับอายุมากกวา (.48308)             

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 40 – 49 ป มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานความรูเก่ียวกับกฎหมายกับอายุมากกวา (.60050) 

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป 

 

ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานบุคลากรกับอายุ 

ดานบุคลากร ไมเกิน 30 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

ไมเกิน 30 ป     

30 – 39 ป   .21626*  

40 – 49 ป     

50 ปข้ึนไป   .41780*  

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 30 – 39 ป มีปญหาและอุปสรรคการบริหาร

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานบุคลากรกับอายุมากกวา (.21626) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ           

40 – 49 ป สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายดานบุคลากรกับอายุมากกวา (.41780) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 40-49 ป 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ระหวางกลุม 2 7.062 3.531 7.838 0.001* 

ภายในกลุม 171 77.033 0.45   

รวม 173 84.095    

2. ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ระหวางกลุม 2 4.622 2.311 7.366 0.001* 

ภายในกลุม 171 53.648 0.314   

รวม 173 58.270    

3. ดานระบบข้ันตอน ระหวางกลุม 2 7.309 3.654 7.957 0.000* 

ภายในกลุม 171 78.532 0.459   

รวม 173 85.841    

4. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 2 5.353 2.677 8.658 0.000* 

ภายในกลุม 171 52.863 0.309   

รวม 173 58.217    

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ระหวางกลุม 2 3.436 1.718 4.045 0.019* 

ภายในกลุม 171 72.633 0.425   

รวม 173 76.069    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 2 4.547 2.273 8.663 0.000* 

ภายในกลุม 171 44.876 0.262   

รวม 173 49.423    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหสถิติดวย One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ซ่ึงคานัยสําคัญทางสถิตินอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ัง 5 ดาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

ยอมรับ H1 สรุปผลไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 

จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Least significant difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 

ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานความรู เ ก่ียวกับกฎหมายกับระดับ

การศึกษากับระดับการศึกษา 

ดานความรู

เกี่ยวกับกฎหมาย 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ 

ปวช.       

ปวส.       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท       

ปริญญาเอก   .55418* .38794*   

อ่ืน ๆ       

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.13 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานความรูเก่ียวกับกฎหมายกับระดับการศึกษา

มากกวา (.55418) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาโท มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมายกับระดับการศึกษามากกวา (.38794) กลุมตัวอยางท่ีระดับการศึกษาปริญญาเอก 
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ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานการบริหารงบประมาณกับระดับการศึกษา 

ดานการบริหาร

งบประมาณ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ 

ปวช.       

ปวส.       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท   .38471*    

ปริญญาเอก       

อ่ืน ๆ       

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.14 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานการบริหารงบประมาณกับระดับการศึกษา

มากกวา (.38471) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท  

 

ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานระบบข้ันตอนกับระดับการศึกษา 

ดานระบบข้ันตอน ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ 

ปวช.       

ปวส.       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท   .47371*    

ปริญญาเอก   .40459*    

อ่ืน ๆ       

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.15 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานระบบข้ันตอนกับระดับการศึกษามากกวา          

(.47371) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานระบบข้ันตอนกับระดับ

การศึกษามากกวา (.40459) กลุมตัวอยางท่ีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 

ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานบุคลากรกับระดับการศึกษา 

ดานบุคลากร ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ 

ปวช.       

ปวส.       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท   .36701*    

ปริญญาเอก   .42742*    

อ่ืน ๆ       

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.16 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานบุคลากรกับระดับการศึกษามากกวา (.36701) 

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหา

และอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานบุคลากรกับระดับการศึกษามากกวา 

(.42742) กลุมตัวอยางท่ีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 

ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษา 

ดานอํานาจหนาท่ีใน

การตัดสินใจ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อ่ืน ๆ 

ปวช.       

ปวส.       

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท   .28619*    

ปริญญาเอก   .35153*    

อ่ืน ๆ       

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.36701) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีใน

การตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.42742) กลุมตัวอยางท่ีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามสังกัด 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ระหวางกลุม 13 24.544 1.888 5.073 0.000* 

ภายในกลุม 160 59.551 0.372   

รวม 173 84.095    

2. ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ระหวางกลุม 13 9.311 0.716 2.341 0.007* 

ภายในกลุม 160 48.958 0.306   

รวม 173 58.270    

3. ดานระบบข้ันตอน ระหวางกลุม 13 17.358 1.335 3.120 0.000* 

ภายในกลุม 160 68.483 0.428   

รวม 173 85.841    

4. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 13 13.556 1.043 3.736 0.000* 

ภายในกลุม 160 44.661 0.279   

รวม 173 58.217    

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ระหวางกลุม 13 12.860 0.989 2.504 0.004* 

ภายในกลุม 160 63.208 0.395   

รวม 173 76.069    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 13 11.072 0.852 3.553 0.000* 

ภายในกลุม 160 38.351 0.240   

รวม 173 49.423    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหสถิติดวย One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ซ่ึงคานัยสําคัญทางสถิตินอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ัง 5 ดาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

ยอมรับ H1 สรุปผลไดวา สังกัดแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 

จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Least significant difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 
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ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

ดานการบริหารงบประมาณ ดานระบบข้ันตอน ดานบุคลากร และดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับสังกัด 

สังกัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. คณะครุศาสตร               

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร               

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  .53313*          .46911*   

4. คณะมนุษยศาสตรฯ  .48309*          .41907*   

5. คณะวิทยาการจัดการ               

6. คณะพยาบาลศาสตรฯ  .40375*             

7. คณะวิทยาศาสตรฯ  .55589*          .49187*   

8. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  .49085*          .42683*   

9. สํานักงานอธิการบดี .51220* .86159* .32846* .37849* .53537* .45784* .30569* .37073*    .79756* .82602*  

10. สํานักวิทยบริการฯ .78374* 1.13313*  .65004* .80691* .72938*  .64228*    1.069119* 1.09756*  

11. สถาบันวิจัยฯ .55305* .90244*  .41935* .57622* .49869*      .83841* .86687*  

12. โรงเรียนสาธิตฯ               

13. สํานักสงเสริมวิชาการฯ               

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการ

เบิกจายงบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานความรู เก่ียวกับกฎหมาย ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานระบบข้ันตอน ดานบุคลากรและดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับสังกัด พบวา 

1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวากลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.53313) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนกลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.46911) กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  พบว ากลุ ม ตัวอย าง ท่ีอยู ในสั ง กัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดาน

อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.48309) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนกลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีใน

การตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.41907) กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

3) คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ พบวากลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดาน

อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.40375) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดคณะ

พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

4) คณะวิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี  พบว ากลุ มตั วอย า ง ท่ี อยู ใ นสั ง กั ด คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดาน

อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.55589) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนกลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.49187) กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

5) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวากลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดาน

อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.49085) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนกลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย

ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.42683) กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6) สํานักงานอธิการบดี พบวา 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะครุศาสตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดาน

การเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา          

(.51220) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.86159) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.32846) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.37849) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีปญหาและอุปสรรคการบริหาร

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา           

(.53537) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.45784) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.30569) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           

มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.37073) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.79756) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
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 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.82602) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

7) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะครุศาสตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดาน

การเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา               

(.78374) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (1.13313) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.65004) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีปญหาและอุปสรรคการบริหาร

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา             

(.80691) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.72938) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            

มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา (.64228) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (1.069119) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (1.09756) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



56 

 

8) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พบวา 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะครุศาสตร มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดาน

การเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา                

(.55305) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.90244) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีปญหาและอุปสรรค

การบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษา

มากกวา (.41935) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีปญหาและอุปสรรคการบริหาร

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับการศึกษามากกวา        

(.57622) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.49869) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.83841) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 - กลุมตัวอยางท่ีอยูในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับระดับ

การศึกษามากกวา (.86687) กลุมตัวอยางท่ีท่ีอยูในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางท่ี 4.20 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ระหวางกลุม 3 0.718 0.239 0.488 0.691 

ภายในกลุม 170 83.376 0.490   

รวม 173 84.095    
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

2. ดานการบริหารงบประมาณ ระหวางกลุม 3 0.633 0.211 0.623 0.601 

ภายในกลุม 170 57.636 0.339   

รวม 173 58.270    

3. ดานระบบข้ันตอน ระหวางกลุม 3 0.365 0.122 0.242 0.867 

ภายในกลุม 170 85.476 0.503   

รวม 173 85.841    

4. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 3 0.072 0.024 0.07 0.976 

ภายในกลุม 170 58.145 0.342   

รวม 173 58.217    

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ระหวางกลุม 3 0.812 0.271 0.611 0.608 

ภายในกลุม 170 75.257 0.443   

รวม 173 76.069    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 3 0.102 0.034 0.117 0.950 

ภายในกลุม 170 49.321 0.290   

รวม 173 49.423    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหสถิติดวย One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05  ในภาพรวมและทุกดาน มีคานัยสําคัญทางสถิติมากกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน H1 ยอมรับ H0 สรุปผลไดวา ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไมแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จําแนกตามสถานภาพ 

ปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย 

ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ดานความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย 

ระหวางกลุม 4 2.265 0.566 1.170 0.326 

ภายในกลุม 169 81.830 0.484   

รวม 173 84.095    

2. ดานการบริหาร

งบประมาณ 

ระหวางกลุม 4 3.317 0.829 2.550 0.041* 

ภายในกลุม 169 54.953 0.325   

รวม 173 58.270    

3. ดานระบบข้ันตอน ระหวางกลุม 4 3.999 1.000 2.064 0.088 

ภายในกลุม 169 81.842 0.484   

รวม 173 85.841    

4. ดานบุคลากร ระหวางกลุม 4 3.679 0.920 2.850 0.026* 

ภายในกลุม 169 54.538 0.323   

รวม 173 58.217    

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

ระหวางกลุม 4 6.178 1.544 3.735 0.006* 

ภายในกลุม 169 69.891 0.414   

รวม 173 76.069    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 4 2.973 0.743 2.704 0.032* 

ภายในกลุม 169 46.450 0.275   

รวม 173 49.423    

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะหสถิติดวย One-way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05  ซ่ึงคานัยสําคัญทางสถิตินอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มี 3 ดาน จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

ยอมรับ H1 สรุปผลไดวา สถานภาพแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 
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จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชการทดสอบเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Least significant difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 

ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานการบริหารงบประมาณกับสถานภาพ 

ดานการบริหาร

งบประมาณ 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจางประจํา/

ลูกจางช่ัวคราว 
อ่ืน ๆ 

ขาราชการ      

พนักงานมหาวิทยาลัย      

พนักงานราชการ      

ลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว 

.59286*  .65000*  .78333* 

อ่ืน ๆ      

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.22 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพขาราชการ มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานการบริหารงบประมาณกับสถานภาพมากกวา             

(.59286) กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ

พนักงานราชการ มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานการ

บริหารงบประมาณกับสถานภาพมากกวา (.65000) กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ มีปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายดานการบริหารงบประมาณกับสถานภาพมากกวา (.65000) กลุมตัวอยางท่ีมี

สถานภาพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 
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ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานบุคลากรกับสถานภาพ 

ดานการบริหาร

งบประมาณ 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจางประจํา/

ลูกจางช่ัวคราว 
อ่ืน ๆ 

ขาราชการ      

พนักงานมหาวิทยาลัย .39931*     

พนักงานราชการ      

ลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว 
.53968*     

อ่ืน ๆ      

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.23 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพขาราชการ มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานบุคลากรกับสถานภาพมากกวา (.39931)            

กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพขาราชการ มีปญหา

และอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานบุคลากรกับสถานภาพมากกวา               

(.53968) กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 

 

ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความแปรปรวนปญหาและอุปสรรคการบริหารดานการเบิกจาย

งบประมาณรายจายเปนรายคูระหวางดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับสถานภาพ 

ดานการบริหาร

งบประมาณ 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจางประจํา/

ลูกจางช่ัวคราว 
อ่ืน ๆ 

ขาราชการ      

พนักงานมหาวิทยาลัย      

พนักงานราชการ  .47946*    

ลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว 
.94558* .66340* 1.14286*  .76871* 

อ่ืน ๆ      

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย มีปญหาและ

อุปสรรคการบริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับ

สถานภาพมากกวา (.47946) กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพพนักงานราชการ สวนกลุมตัวอยางท่ีมี

สถานภาพขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ มีปญหาและอุปสรรคการ

บริหารดานการเบิกจายงบประมาณรายจายดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจกับสถานภาพมากกวา   

(.94558, .66340, 1.14286 และ .76871) กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 

ตามลําดับ 

 

 ตารางท่ี 4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกันไมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกันไมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

3. ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกันสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

4. สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกันสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

5. ประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม แตกตาง

กันไมสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

6. สถานภาพในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกัน

สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
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จากตาราง 4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน พบวา 

1) เพศ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) อายุ ไมสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3) ระดับการศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

4) สังกัด สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5) ประสบการณในการทํางาน ไมสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

6) สถานภาพ สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การปฏิบัติงานประจําสูการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการ

ใชจายงบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงไดมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 174 ชุด ท่ีผานการตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามแลวมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร และสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ Independent-samples t-test และ One-way ANOVA หากพบวามีความ

แตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการ LSD โดย คณะผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้คณะผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 5.1.1 เพ่ือศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย  

 5.1.2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวม

ตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย  

 

5.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 

 5.2.1 ศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย 

  จากจํานวนกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 174 คน ผลการวิจัยพบวา 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 63.80 มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน                 

80 คน คิดเปนรอยละ 46.00 มีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 48.90  

เปนบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.40 มีประสบการณทํางาน 

6 – 10 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 37.40 และมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

131 คน คิดเปนรอยละ 75.30 

  จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตาม

มาตรการดานงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวาดานท่ีอยูใน

ระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ดาน คือ ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย โดยปจจัยทุกขออยูในระดับ               

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเรียงจากนอยไปหามาก ดังนี้ 1) การอบรมใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
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ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายเงินงบประมาณ 2) ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 3) กฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ มีความชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานของทานคลองตัวและรวดเร็วข้ึน 4) ขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณท่ีมีการปรับปรุงแกไขท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 5) เม่ือ

เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใชกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไดอยางถูกตอง 

ตามลําดับ และดานระบบข้ันตอน โดยปจจัยอยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 ขอ จาก 7 ขอ มีคาเฉลี่ย

เรียงจากนอยไปหามาก ดังนี้ 1) ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 2) ข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของมหาวิทยาลัยมีความ

เหมาะสมรวดเร็ว 3) ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว 4) ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัยมีความ

เหมาะสมรวดเร็ว 5) ความพรอมของระบบสารสนเทศทางงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน พบวา 

  1) ปจจัยดานเพศของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 0.05 

  2) ปจจัยดานอายุของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน ไมสงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 0.05 

  3) ปจจัยดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน สงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 โดยผูตอบแบบท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณนอยกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี 

ตามลําดับ 

  4) ปจจัยดานสังกัดของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 0.05 โดยผูตอบแบบท่ีอยูในสังกัดสํานักงานอธิการบดี สงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณมากกวาผูท่ีอยูในสังกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัย

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามลําดับ 

  5) ปจจัยดานประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน               

ไมสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

  6) ปจจัยดานสถานภาพในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน สงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 โดยผูตอบแบบท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการสงผลตอประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณนอยกวาผูท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ

ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว ตามลําดับ 

 5.2.2 แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

  จากผลการวิจัยระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

ใหเกิดประสิทธิภาพ คือ 1) การจัดทําคูมือ รวบรวมเอกสารกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีเขาใจงาย และ

เผยแพรใหหนวยงานรับทราบ 2) จัดอบรมความรูดานกฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการการ

เบิกจายงบประมาณอยางชัดเจนและสมํ่าเสมอ 3) จัดทําคูมือการจัดทํางบประมาณประจําป

งบประมาณ ท่ีระบุแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 4) ควรวิเคราะหหาสาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 5) การลด

ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดการลาชา เชน ข้ันตอนการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และข้ันตอนการตรวจฎีกา 

6) การจัดทําคู มือสําหรับการเบิกจาย เพ่ือใหการเบิกจายถูกตอง และแนวปฏิบัติ เดียวกัน                     

7) เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการเบิกจายในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยให

เหมาะสมกับปริมาณงาน เพ่ือใหการจัดทําฎีกาและตรวจฎีการวดเร็วยิ่งข้ึน 8) การจัดอบรมทักษะ 

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 9) การเปดโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นใหเพ่ิมมากข้ึน โดยการเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวม และผูจัดทําโครงการ/กิจกรรมสามารถ

ชี้แจงขอเท็จจริงได 

  

5.3 สรุปผลสมมติฐาน 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัย 2 สมมติฐาน ซ่ึงจากการวิเคราะหสามารถ

นําเสนอเปนรายสมมุติฐานดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ระบบข้ันตอนจัดทําโครงการ/กิจกรรม สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบวา เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย คือ ระดับ
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ความคิดเห็นดานระบบข้ันตอนอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.37, S.D.=0.84) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ปจจัยข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความ

เหมาะสมรวดเร็ว (Χ=3.05, S.D.=0.82) 

 สมมติฐานท่ี 2 นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย 

สงผลตอการเบิกจายงบประมาณ พบวา เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย คือ ระดับความคิดเห็น

ดานกฎหมายอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.15, S.D.=0.85) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การอบรม

ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายเงิน

งบประมาณ (Χ=2.95, S.D.=0.93) 

 

5.4 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก                

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 5.4.1 ศึกษาปจจัยในการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย 

  การศึกษาปจจัยในพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย พบวา ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย และดานระบบข้ันตอน มีความสัมพันธ

กับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายมากท่ีสุด ดังนี้ 

  1) ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย ไดแก ปจจัยการอบรมใหความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายงบประมาณ และปจจัยความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน              

เปนปจจัยท่ีสงผลตอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 2 คน ไดแก                 

1) ผลงานวิจัยของ เดชา มีผดุง (2534, หนา 1-2) เรื่อง กลไกของรัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหาร

งบประมาณแผนดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงบประมาณแผนดินของกรมชลประทาน พบวา 

การขาดความเขาใจและการตีความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทําใหสวนราชการและขาราชการ

บริหารงบประมาณ ไมคลองตัวเกิดความลาชา มีผลใหไมสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร การใชจายงบประมาณและการกอสรางไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว                   

2) ผลงานวิจัยของรชิตา วรัตถธนพิตญ (2559, หนา 1) เรื่อง ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายเงินงบประมาณ  แนวทางในการพัฒนาระบบการเบิกจายควรมีการจัดฝกอบรมใหความดาน

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณของเจาหนาท่ีในหนวยงานและ           

ผูตรวจสอบและควรมีการจัดประชุมซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินงบประมาณอยางตอเนื่องเพ่ือให
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การเบิกจายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น การใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย จึงมีความสําคัญเปน

ลําดับตน ๆ สําหรับการเบิกจาย ซ่ึงจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกในดานนี้ พบวา กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายมีกระจัดกระจาย และการอบรมขอ

กฎหมายตาง ๆ ยังไมครอบคลุมถึงเจาโครงการท่ีแทจริง  

  2) ดานระบบข้ันตอน ไดแก ปจจัยข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว ปจจัยข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือจัดจางและการ

เบิกจายเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว ปจจัยข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจาง

ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว และปจจัยความพรอมของระบบสารสนเทศทาง

งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เปนปจจัยท่ีสงผลตอมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณ สวนใหญจะเปนเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ และระบบสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 2 คน ไดแก 1) กมลทิพย คงสวัสดิ์พร (2561, หนา 85) ดาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบั ติงานมากจะมีผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณมากกวาบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย ซ่ึงเกิด

จากการสั่งสมความรู ความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 2) ผลงานวิจัยของศักดา        

หาญยุทธ (2559, หนา 316) เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในบริบทการจัดการ

ความรูเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวา การพัฒนา

องคกรในการจัดการความรูของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ในปจจัยดานกระบวนการมีการ

เตรียมการและพัฒนาองคกรแบบมีสวนรวมกับประชาชนทองถ่ิน โดยกําหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการและกิจกรรม ซ่ึงจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกในดานนี้ พบวา ข้ันตอนการขออนุมัติ

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีการผานการอนุมัติหลายลําดับชั้น จึงทําใหระยะเวลาการขอ

อนุมัติใชระยะเวลานาน อีกท้ังขาดความชัดเจนในการแกไข ทําใหมีการแกไขหลายรอบ รวมไปถึง

ระบบท่ีใชในการดําเนินการเบิกจาย เชน ระบบการจัดการซ้ือจัดจางภาครัฐ โปรแกรมบันทึกการซ้ือ

จาง โปรแกรมควบคุมระบบงบประมาณ เชนกัน  

  จากการอภิปรายผลในวัตถุประสงคขอแรกสรุปไดวา ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

และดานระบบข้ันตอน ไดแก ความรูและความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ และระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สงผลตอการเบิกจายตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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 5.4.2 แนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตาม

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

  1) การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท้ังหมดเผยแพรสูเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย และจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องและท่ัวถึง เนื่องจากขอกฎหมายตาง ๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหทันตอสถานการณตลอดเวลา พรอมท้ังซักซอมแนวทางการเบิกจายงบประมาณ

ระหวางเจาของโครงการกับผูตรวจสอบฎีกาใหมีความเขาใจและเปนไปในทิศทางเดียว เพ่ือทําใหการ

เบิกจายเปนไปตามมาตรการเรงรัดในแตละป 

  2) การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การทํา Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือให

ทราบถึงระยะเวลาปฏิบัติแตละข้ันตอนวาใชระยะเวลาเทาไร เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี          

ไมจําเปน 

 

5.5 ขอเสนอแนะ 

 5.5.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1) ควรมีการรวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท้ังหมดเผยแพรสูเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย และจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

  2) ซักซอมแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และแนวทางการเบิกจายงบประมาณ

ระหวางผูรับผิดชอบโครงการกับงานบริหารคลังและทรัพยสิน และกองนโยบายและแผน ใหมีความ

เขาใจท่ีถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียว เพ่ือทําใหการเบิกจายเปนไปตามมาตรการเดียวกัน               

ลดปญหาการแกไขฎีกาหลายรอบ 

  3) ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบถึง Work Flow และมาตรฐาน

คุณภาพของงานนั้น ๆ 

  4) ควรลดข้ันตอนและความยุงยากในการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เพ่ือความ

รวดเร็วในการตั้งเบิกจายเร็วยิ่งข้ึน 

  5) ควรจัดหาระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกในการติดตาม คนหาโครงการ/

กิจกรรมได เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมสามารถตรวจสอบไดวาโครงการ/กิจกรรมของ

ตนเองอยูในข้ันตอนใด 

 5.5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

  1) ควรมีการสัมภาษณความเห็นจากผูบริหารระดับสูงท่ีเปนผูกํากับดูแลยุทธศาสตร/

โครงการ เพ่ือใหไดขอมูลในมุมมองท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

  2) ควรศึกษาประสิทธิภาพของการเบิกจายงบประมาณรายหนวยงาน เพ่ือสามารถ

นําไปแกไขปญหาเปนการเฉพาะหนวยงานได ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารงบประมาณในภาพรวมดีข้ึน 
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  3) ควรมีการวิจัยเพ่ือหาแนวทางเสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการเบิกจาย

ตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

  4) ควรศึกษาปจจัยดานประเภทงบประมาณท่ีแตกตางกัน เปรียบเทียบลักษณะ

ประเภทของงบประมาณใดท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruen : IOC) 

เรื่อง : การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาความสอดคลองของประเด็นขอคําถามเพ่ือใชในแบบสอบถาม ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แตละขอวา

มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม เม่ือพิจารณาแลวใหใสเครื่องหมาย ลงในชองความคิดเห็น โดยใช

เกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

+ 1 หมายถึง เห็นดวย       0 หมายถึง ไมแนใจ       -1 หมายถึง ไมเห็นดวย 

ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

1. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

1.1 ท าน มีคว ามรู ค ว าม เข า ใ จ เ ก่ี ย ว กับ

กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และ
งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

    

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีความ
ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานของทาน
คลองตัวและรวดเร็วข้ึน 

    

1.3 ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การเงิน การคลัง และงบประมาณท่ีมีการ
ปรับปรุงแกไขท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 

    

1.4 เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ทาน
สามารถเลือกใช กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับไดอยางถูกตอง 

    

1.5 ทานไดรับการอบรมใหความรูและความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและ

หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 

2.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางเปนไปตามระเบียบและกฏหมายท่ี

เก่ียวของ 

    

2.2 ทานทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการ

บริหารจัดการงบประมาณ 

    

2.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ

โดยคํานึ ง ถึงความจํ า เปน เหมาะสม 

ประหยัด และโปรงใส 

    

2.4 มหาวิทยาลัยมีการวางแผน กําหนด

ตัวชี้วัด เปาหมาย และวิธีการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจน 

    

2.5 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดการจัดทํา

งบประมาณถูกตองชัด เจนและ เปน

แนวทางเดียวกัน 

    

2.6 มหาวิทยาลัยมีการเรงรัดและติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยา ง

ตอเนื่อง 

    

2.7 มหาวิทยาลัยมีการดูแล ควบคุมการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

    

2.8 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการเบิกจายท่ี

ถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามระเบียบ 

โดยสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว 

    

2.9 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเบิกจาย

งบประมาณท่ีถูกตองและเปนไปตาม

เกณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

    

2.10 ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงานได 
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

3. ดานระบบข้ันตอน 

3.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุ มัติ

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมี

ความเหมาะสมรวดเร็ว 

    

3.2 ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจาง

ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 

    

3.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 

    

3.4 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการ

เบิกจายของสํานักงบประมาณ 

    

3.5 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรม

หรือรูปแบบการติดตามการเบิกจ าย

งบประมาณอยางตอเนื่อง และเหมาะสม 

    

3.6 ความพรอมของระบบสารสนเทศทาง

งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

    

3.7 ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการ

จัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว 

    

4. ดานบุคลากร 

4.1 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
รับผิดชอบ และมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานดานงบประมาณ 

    

4.2 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ มี ค ว า ม รู

ความสามารถเหมาะสมกับงานดานพัสด ุ

    

4.3 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ มี ค ว า ม รู

ความสามารถเหมาะสมกับดานการ
เบิกจายงบประมาณ 
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

4.4 หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากร
เหมาะสมกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

    

4.5 มหาวิทยาลัยมีการฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณอยาง

ตอเนื่อง 

    

4.6 มหาวิทยาลัยมีการประสานความรวมมือ

จากหลายฝายกอนการดําเนินการจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง และการ

เบิกจาย 

    

4.7 ทานมีความรู ความสามารถ และทักษะ

ในการปฏิบัติงาน 

    

4.8 ท า น มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ น ก า ร ติ ดต อ

ประสานงานและการทํางานรวมกันท้ัง

ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

    

4.9 ท า น มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ค ว า ม

กระตือรือรนและเอาใจใสในงานท่ีไดรับ

มอบหมายและการแกปญหาท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงาน 

    

4.10 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการ

ปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ยึดหลักความ

ถูกตองเปนสําคัญ 

    

4.11 มหาวิทยาลัยมีการอบรมใหความรู ความ

เขาใจและแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน

ระบบ 3D 

    

4.12 บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงบประมาณมี

การจัดทําคูมือในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 

5.1 ท าน มีส ว น ร ว ม กับผู บ ริ ห า ร ในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม เชน การ

ชีแ้จงกระบวนการของกิจกรรม 

    

5.2 เ จ า ห น า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ทุ ก ด า น ใ ห

ความสํา คัญกับเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิด

ประโยชนกับสวนรวม 

    

5.3 ผูบริหารรับฟงและหาแนวทางแก ไข

ปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับทานมาก

นอยเพียงใด 

    

5.4 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และวินิจฉัย

สั่งการไดถูกตองรวดเร็ว 

    

5.5 ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน

ท่ีถูกตองและเปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีกําหนด 

    

5.6 หนวยงานของทานมีการจัดแบงอํานาจ

หนาท่ีตามโครงสรางองคกรของแตละ

สวนราชการท่ีเหมาะสม 

    

5.7 มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

    

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 ลงชื่อผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

    ........................................................... 

  (..........................................................) 

        วันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ.…..…… 
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คะแนนประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruen : IOC) 

ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC สรุปผล 

ทานท่ี 

1 

ทานท่ี 

2 

ทานท่ี 

3 

1. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

1.1 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง และ
งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

1 1 0 0.67  

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีความ
ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานของทาน

คลองตัวและรวดเร็วข้ึน 

1 1 0 0.67  

1.3 ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การเงิน การคลัง และงบประมาณท่ีมีการ

ปรับปรุงแกไขท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 

1 1 1 1.00  

1.4 เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ทาน

สามารถเลือกใช กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับไดอยางถูกตอง 

1 1 1 1.00  

1.5 ทานไดรับการอบรมใหความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

1 1 1 1.00  

2. ดานการบริหารงบประมาณ 

2.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางเปนไปตามระเบียบและกฏหมายท่ี

เก่ียวของ 

1 1 0 0.67  

2.2 ทานทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการ

บริหารจัดการงบประมาณ 
1 1 1 1.00  

2.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ

โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม 

ประหยัด และโปรงใส 

1 1 0 0.67  
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC สรุปผล 

ทานท่ี 

1 

ทานท่ี 

2 

ทานท่ี 

3 

2.4 มหาวิทยาลัยมีการวางแผน กําหนด

ตัวชี้วัด เปาหมาย และวิธีการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจน 

1 1 1 1.00  

2.5 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดการจัดทํา

งบประมาณถูกตองชัดเจนและเปน

แนวทางเดียวกัน 

1 1 1 1.00  

2.6 มหาวิทยาลัยมีการเรงรัดและติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

1 1 1 1.00  

2.7 มหาวิทยาลัยมีการดูแล ควบคุมการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

1 1 1 1.00  

2.8 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการเบิกจายท่ี

ถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามระเบียบ 

โดยสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 1.00  

2.9 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเบิกจาย

งบประมาณท่ีถูกตองและเปนไปตาม

เกณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

1 1 1 1.00  

2.10 ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงานได 
1 1 1 1.00  

3. ดานระบบข้ันตอน 

3.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติ

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมี

ความเหมาะสมรวดเร็ว 

1 1 1 1.00  

3.2 ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจาง

ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม

รวดเร็ว 

1 1 1 1.00  
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC สรุปผล 

ทานท่ี 

1 

ทานท่ี 

2 

ทานท่ี 

3 

3.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของ

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 
1 1 1 1.00  

3.4 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการ

เบิกจายของสํานักงบประมาณ 
1 1 1 1.00  

3.5 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรม

หรือรูปแบบการติดตามการเบิกจาย

งบประมาณอยางตอเนื่อง และเหมาะสม 

1 1 1 1.00  

3.6 ความพรอมของระบบสารสนเทศทาง

งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

0 1 1 0.67  

3.7 ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการ

จัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว 

1 1 1 1.00  

4. ดานบุคลากร 

4.1 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
รับผิดชอบ และมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานดานงบประมาณ 

1 1 0 0.67  

4.2 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ มี ค ว า ม รู
ความสามารถเหมาะสมกับงานดานพัสด ุ

1 1 0 0.67  

4.3 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ มี ค ว า ม รู

ความสามารถเหมาะสมกับดานการ
เบิกจายงบประมาณ 

1 1 0 0.67  

4.4 หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากร

เหมาะสมกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
1 1 0 0.67  
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC สรุปผล 

ทานท่ี 

1 

ทานท่ี 

2 

ทานท่ี 

3 

4.5 มหาวิทยาลัยมีการฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณอยาง

ตอเนื่อง 

1 1 0 0.67  

4.6 มหาวิทยาลัยมีการประสานความรวมมือ

จากหลายฝายกอนการดําเนินการจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง และการ

เบิกจาย 

1 1 0 0.67  

4.7 ทานมีความรู ความสามารถ และทักษะ

ในการปฏิบัติงาน 
1 1 0 0.67  

4.8 ท าน มีมนุ ษยสั ม พันธ ใ นการติ ดต อ

ประสานงานและการทํางานรวมกันท้ัง

ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

1 1 0 0.67  

4.9 ท า น มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ค ว า ม

กระตือรือรนและเอาใจใสในงานท่ีไดรับ

มอบหมายและการแกปญหาท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงาน 

1 1 0 0.67  

4.10 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการ

ปฏิบัติงานโดยชอบธรรม ยึดหลักความ

ถูกตองเปนสําคัญ 

1 1 1 1.00  

4.11 มหาวิทยาลัยมีการอบรมใหความรู ความ

เขาใจและแกไขปญหาเบื้องตนในการใช

งานระบบ 3D 

1 1 1 1.00  

4.12 บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงบประมาณ

มีการจัดทําคูมือในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1.00  
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ขอท่ี ประเด็นปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC สรุปผล 

ทานท่ี 

1 

ทานท่ี 

2 

ทานท่ี 

3 

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 

5.1 ทานมีสวนรวมกับผูบริหารในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม เชน การ

ชีแ้จงกระบวนการของกิจกรรม 

1 1 1 1.00  

5.2 เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกดานให

ความสําคัญกับเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิด

ประโยชนกับสวนรวม 

1 1 1 1.00  

5.3 ผูบริหารรับฟงและหาแนวทางแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานรวมกับทานมาก

นอยเพียงใด 

1 1 1 1.00  

5.4 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และ

วินิจฉัยสั่งการไดถูกตองรวดเร็ว 
1 1 1 1.00  

5.5 ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน

ท่ีถูกตองและเปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีกําหนด 

1 1 0 0.67  

5.6 หนวยงานของทานมีการจัดแบงอํานาจ

หนาท่ีตามโครงสรางองคกรของแตละ

สวนราชการท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1.00  

5.7 มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงาน

ผลการดําเนินงาน 
1 1 0 0.67  

รวม 0.878  
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การวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

Statistics 
 Gender Age Educate Agency Experience Position 

N Valid 174 174 174 174 174 174 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Std. Deviation .48199 .78828 .71537 3.36082 .94716 .81342 

 
 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 63 36.2 36.2 36.2 

Woman 111 63.8 63.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-29 13 7.5 7.5 7.5 

30-39 80 46.0 46.0 53.4 

40-49 62 35.6 35.6 89.1 

50-100 19 10.9 10.9 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 
Educate 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ป.ตรี 49 28.2 28.2 28.2 

ป.โท 85 48.9 48.9 77.0 

ป.เอก 40 23.0 23.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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Agency 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid คณะครุศาสตร์ 10 5.7 5.7 5.7 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 8 4.6 4.6 10.3 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 15 8.6 8.6 19.0 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 22 12.6 12.6 31.6 

คณะวิทยาการจดัการ 8 4.6 4.6 36.2 

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 21 12.1 12.1 48.3 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24 13.8 13.8 62.1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
11 6.3 6.3 68.4 

สาํนกังานอธิการบดี 25 14.4 14.4 82.8 

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1.7 1.7 84.5 

สถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 8 4.6 4.6 89.1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 10 5.7 5.7 94.8 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 1.7 1.7 96.6 

อ่ืน ๆ 6 3.4 3.4 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
 

Experience 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 33 19.0 19.0 19.0 

6-10 65 37.4 37.4 56.3 

11-20 52 29.9 29.9 86.2 

21-100 24 13.8 13.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
 

Position 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ขาราชการ 21 12.1 12.1 12.1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 131 75.3 75.3 87.4 
พนักงานราชการ 9 5.2 5.2 92.5 
ลูกจางประจาํ/ลูกจางชั่วคราว 6 3.4 3.4 96.0 
อื่นๆ 7 4.0 4.0 100.0 
Total 174 100.0 100.0  
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2. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ 

2.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1A1 174 1.00 4.00 3.1724 .74036 

Q1A2 174 1.00 5.00 3.1954 .83755 

Q1A3 174 1.00 5.00 3.2069 .89492 

Q1A4 174 1.00 5.00 3.2241 .82679 

Q1A5 174 1.00 5.00 2.9540 .93001 

Valid N (listwise) 174     

 
2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q2A1 174 2.00 5.00 4.1552 .64874 

Q2A2 174 1.00 5.00 3.6609 .70093 

Q2A3 174 1.00 5.00 4.0230 .75994 

Q2A4 174 1.00 5.00 3.9138 .76675 

Q2A5 174 1.00 5.00 3.6379 .83351 

Q2A6 174 1.00 5.00 3.9943 .75645 

Q2A7 174 1.00 5.00 3.9598 .79274 

Q2A8 174 1.00 5.00 3.5977 .89261 

Q2A9 174 2.00 5.00 3.9828 .74860 

Q2A10 174 1.00 5.00 3.6954 .83582 

Valid N (listwise) 174     
 

2.3 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานระบบข้ันตอน 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q3A1 174 1.00 5.00 3.0460 .82459 

Q3A2 174 1.00 5.00 3.2989 .83445 

Q3A3 174 1.00 5.00 3.1437 .90409 

Q3A4 174 2.00 5.00 3.7644 .75777 

Q3A5 174 1.00 5.00 3.6724 .81293 

Q3A6 174 1.00 5.00 3.3736 .88898 

Q3A7 174 1.00 5.00 3.2874 .88544 

Valid N (listwise) 174     
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2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานบุคลากร 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q4A1 174 2.00 5.00 3.8218 .66052 

Q4A2 174 2.00 5.00 3.7989 .69665 

Q4A3 174 2.00 5.00 3.8161 .71368 

Q4A4 174 1.00 5.00 3.4483 .93436 

Q4A5 174 1.00 5.00 3.4138 .90025 

Q4A6 174 1.00 5.00 3.5230 .83079 

Q4A7 174 2.00 5.00 3.6782 .75256 

Q4A8 174 2.00 5.00 4.0517 .72341 

Q4A9 174 3.00 5.00 4.2011 .63592 

Q4A10 174 2.00 5.00 4.0690 .71795 

Q4A11 174 1.00 5.00 3.4770 .94167 

Q4A12 174 1.00 5.00 3.5747 .92658 

Valid N (listwise) 174     
 

2.5 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณ ดานอํานาจหนาท่ีในการ

ตัดสินใจ 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q5A1 174 1.00 5.00 3.4713 .89105 

Q5A2 174 2.00 5.00 3.8448 .77836 

Q5A3 174 1.00 5.00 3.6379 .91294 

Q5A4 174 1.00 5.00 3.7184 .87747 

Q5A5 174 1.00 5.00 4.0230 .85311 

Q5A6 174 1.00 5.00 3.8793 .73108 

Q5A7 174 3.00 5.00 4.1667 .66353 

Valid N (listwise) 174     
 

2.6 ปจจัยท่ีสงผลตอการเบิกจายตามมาตรการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1A1 174 1.00 4.00 3.1724 .74036 

Q1A2 174 1.00 5.00 3.1954 .83755 

Q1A3 174 1.00 5.00 3.2069 .89492 



90 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1A4 174 1.00 5.00 3.2241 .82679 

Q1A5 174 1.00 5.00 2.9540 .93001 

Q2A1 174 2.00 5.00 4.1552 .64874 

Q2A2 174 1.00 5.00 3.6609 .70093 

Q2A3 174 1.00 5.00 4.0230 .75994 

Q2A4 174 1.00 5.00 3.9138 .76675 

Q2A5 174 1.00 5.00 3.6379 .83351 

Q2A6 174 1.00 5.00 3.9943 .75645 

Q2A7 174 1.00 5.00 3.9598 .79274 

Q2A8 174 1.00 5.00 3.5977 .89261 

Q2A9 174 2.00 5.00 3.9828 .74860 

Q2A10 174 1.00 5.00 3.6954 .83582 

Q3A1 174 1.00 5.00 3.0460 .82459 

Q3A2 174 1.00 5.00 3.2989 .83445 

Q3A3 174 1.00 5.00 3.1437 .90409 

Q3A4 174 2.00 5.00 3.7644 .75777 

Q3A5 174 1.00 5.00 3.6724 .81293 

Q3A6 174 1.00 5.00 3.3736 .88898 

Q3A7 174 1.00 5.00 3.2874 .88544 

Q4A1 174 2.00 5.00 3.8218 .66052 

Q4A2 174 2.00 5.00 3.7989 .69665 

Q4A3 174 2.00 5.00 3.8161 .71368 

Q4A4 174 1.00 5.00 3.4483 .93436 

Q4A5 174 1.00 5.00 3.4138 .90025 

Q4A6 174 1.00 5.00 3.5230 .83079 

Q4A7 174 2.00 5.00 3.6782 .75256 

Q4A8 174 2.00 5.00 4.0517 .72341 

Q4A9 174 3.00 5.00 4.2011 .63592 

Q4A10 174 2.00 5.00 4.0690 .71795 

Q4A11 174 1.00 5.00 3.4770 .94167 

Q4A12 174 1.00 5.00 3.5747 .92658 

Q5A1 174 1.00 5.00 3.4713 .89105 

Q5A2 174 2.00 5.00 3.8448 .77836 

Q5A3 174 1.00 5.00 3.6379 .91294 

Q5A4 174 1.00 5.00 3.7184 .87747 

Q5A5 174 1.00 5.00 4.0230 .85311 
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q5A6 174 1.00 5.00 3.8793 .73108 

Q5A7 174 3.00 5.00 4.1667 .66353 

Valid N (listwise) 174     

 
3. การทดสอบสมมติฐาน 

3.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จําแนกตามเพศ ดวย t-test 

Group Statistics 
 Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

XQ1 Man 63 3.0698 .63770 .08034 

Woman 111 3.1964 .72763 .06906 

XQ2 Man 63 3.7905 .67435 .08496 

Woman 111 3.9027 .51847 .04921 

XQ3 Man 63 3.2562 .79711 .10043 

Woman 111 3.4337 .64089 .06083 

XQ4 Man 63 3.8069 .62358 .07856 

Woman 111 3.7012 .55317 .05250 

XQ5 Man 63 3.7823 .63050 .07944 

Woman 111 3.8417 .68277 .06481 

XAll Man 63 3.6148 .55435 .06984 

Woman 111 3.6671 .52449 .04978 

 
3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนก

ตามอายุ 
 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ1 Between Groups 4.240 3 1.413 3.009 .032 

Within Groups 79.855 170 .470   
Total 84.095 173    

XQ2 Between Groups 1.235 3 .412 1.227 .302 

Within Groups 57.035 170 .336   
Total 58.270 173    

XQ3 Between Groups .845 3 .282 .564 .640 

Within Groups 84.996 170 .500   
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ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Total 85.841 173    
XQ4 Between Groups 3.281 3 1.094 3.385 .020 

Within Groups 54.936 170 .323   
Total 58.217 173    

XQ5 Between Groups 1.917 3 .639 1.465 .226 

Within Groups 74.152 170 .436   
Total 76.069 173    

XAll Between Groups 1.647 3 .549 1.954 .123 

Within Groups 47.776 170 .281   
Total 49.423 173    

 

3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ1 Between Groups 7.062 2 3.531 7.838 .001 

Within Groups 77.033 171 .450   
Total 84.095 173    

XQ2 Between Groups 4.622 2 2.311 7.366 .001 

Within Groups 53.648 171 .314   
Total 58.270 173    

XQ3 Between Groups 7.309 2 3.654 7.957 .000 

Within Groups 78.532 171 .459   
Total 85.841 173    

XQ4 Between Groups 5.353 2 2.677 8.658 .000 

Within Groups 52.863 171 .309   
Total 58.217 173    

XQ5 Between Groups 3.436 2 1.718 4.045 .019 

Within Groups 72.633 171 .425   
Total 76.069 173    

XAll Between Groups 4.547 2 2.273 8.663 .000 

Within Groups 44.876 171 .262   
Total 49.423 173    
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3.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนก

ตามสังกัด 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ1 Between Groups 24.544 13 1.888 5.073 .000 

Within Groups 59.551 160 .372   
Total 84.095 173    

XQ2 Between Groups 9.311 13 .716 2.341 .007 

Within Groups 48.958 160 .306   
Total 58.270 173    

XQ3 Between Groups 17.358 13 1.335 3.120 .000 

Within Groups 68.483 160 .428   
Total 85.841 173    

XQ4 Between Groups 13.556 13 1.043 3.736 .000 

Within Groups 44.661 160 .279   
Total 58.217 173    

XQ5 Between Groups 12.860 13 .989 2.504 .004 

Within Groups 63.208 160 .395   
Total 76.069 173    

XAll Between Groups 11.072 13 .852 3.553 .000 

Within Groups 38.351 160 .240   
Total 49.423 173    

 

3.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ1 Between Groups .718 3 .239 .488 .691 

Within Groups 83.376 170 .490   
Total 84.095 173    

XQ2 Between Groups .633 3 .211 .623 .601 

Within Groups 57.636 170 .339   
Total 58.270 173    

XQ3 Between Groups .365 3 .122 .242 .867 

Within Groups 85.476 170 .503   
Total 85.841 173    
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ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ4 Between Groups .072 3 .024 .070 .976 

Within Groups 58.145 170 .342   
Total 58.217 173    

XQ5 Between Groups .812 3 .271 .611 .608 

Within Groups 75.257 170 .443   
Total 76.069 173    

XAll Between Groups .102 3 .034 .117 .950 

Within Groups 49.321 170 .290   
Total 49.423 173    

 

3.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน 

 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XQ1 Between Groups 2.265 4 .566 1.170 .326 

Within Groups 81.830 169 .484   
Total 84.095 173    

XQ2 Between Groups 3.317 4 .829 2.550 .041 

Within Groups 54.953 169 .325   
Total 58.270 173    

XQ3 Between Groups 3.999 4 1.000 2.064 .088 

Within Groups 81.842 169 .484   
Total 85.841 173    

XQ4 Between Groups 3.679 4 .920 2.850 .026 

Within Groups 54.538 169 .323   
Total 58.217 173    

XQ5 Between Groups 6.178 4 1.544 3.735 .006 

Within Groups 69.891 169 .414   
Total 76.069 173    

XAll Between Groups 2.973 4 .743 2.704 .032 

Within Groups 46.450 169 .275   
Total 49.423 173    

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือราชการและรายนามผูเชีย่วชาญ 
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R                                  บันทกึขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร  1602  

ท่ี      กนผ. 00216/๒๕64      วันท่ี  11 พฤศจิกายน  ๒๕63 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยัประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย ( R2R ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย น้ัน 

เพ่ือการดําเนินการวิจัยดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือท่ีแนบมาพรอมน้ี เพ่ือใหผูวิจัยสามารถดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสุชาดา   กนกชัชวาล) 

หัวหนาโครงการวิจัย 
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                                 บันทกึขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร  1602  

ท่ี      กนผ. 00216/๒๕64      วันท่ี  11 พฤศจิกายน  ๒๕63 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการกองกลาง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยัประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย ( R2R ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย น้ัน 

เพ่ือการดําเนินการวิจัยดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือท่ีแนบมาพรอมน้ี เพ่ือใหผูวิจัยสามารถดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสุชาดา   กนกชัชวาล) 

หัวหนาโครงการวิจัย 
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                                 บันทกึขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร  1602  

ท่ี      กนผ. 00216/๒๕64      วันท่ี  11 พฤศจิกายน  ๒๕63 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

เรียน  รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา บุญสง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยัประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย ( R2R ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย น้ัน 

เพ่ือการดําเนินการวิจัยดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือท่ีแนบมาพรอมน้ี เพ่ือใหผูวิจัยสามารถดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสุชาดา   กนกชัชวาล) 

หัวหนาโครงการวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 

1. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญสง 

คณบดีคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

2. นายสะอาด เข็มสีดา 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

3. นางภควัน จันทนเสว ี

ผูอํานวยการกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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               บนัทกึขอความ 

สวนราชการ กองนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โทร  1602 

ท่ี        กนผ. 00005/2564                        วันท่ี   11  มกราคม   ๒๕64 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการทําวิจัย  

เรียน  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนทุนวิจัยประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ( R2R ) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น 

เพ่ือใหการพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

และสามารถหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการ

เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายของสํานักงบประมาณได จึงขอความอนุเคราะหทานมอบหมายผู

มี ร า ย ชื่ อ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผ า น ท า ง  Google Form ต า ม ลิ้ ง ค  https: / / forms. gle/ 

BLFF7zHVTq72h6ob9 หรือสแกนคิวอารโคดดานลาง ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ท้ังนี้ หากพบปญหาสามารถติดตอผูวิจัยไดท่ีหมายเลข 081-1902208 หรือ 061-6041306 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

               

      

 

 

(นางสุชาดา   กนกชัชวาล) 

นักบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

QR Code  

สําหรับตอบแบบสอบถาม 

https://forms.gle/BLFF7zHVTq72h6ob9 

 

https://forms.gle/%20BLFF7zHVTq72h6ob9
https://forms.gle/%20BLFF7zHVTq72h6ob9
https://forms.gle/BLFF7zHVTq72h6ob9
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การพัฒนาระบบการเบิกจายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบันี้แบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2562 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณรายจายของผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2562 

ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาการตอบแบบสอบถามจากทานเปนอยางดี 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทานตามความเปนจริง 

1. เพศ 

 ชาย  หญิง 

2. อายุ 

  < 30 ป     30 – 39 ป 

  40 – 49 ป     50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  ปวช.      ปวส. 

  ปริญญาตร ี     ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................... 

4. สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน 

  คณะครุศาสตร     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะวิทยาการจัดการ    คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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 สํานักงานอธิการบด ี    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถาบันวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................... 

5. ประสบการณในการทํางาน 

  < 1 ป     1 – 5 ป 

  6 – 10 ป     11 – 20 ป 

  20 ปข้ึนไป 

6. สถานภาพ 

  ขาราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย 

  พนักงานราชการ    ลูกจางประจาํ/ลูกจางช่ัวคราว 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณรายจายของผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ท่ีตรงกับขอมูลของทานตามความเปนจริง 

ระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค 

มากท่ีสุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยท่ีสุด = 1 
 

ปญหาและอุปสรรคการบริหาร 

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย      

1.1 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

การเงินการคลัง และงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
     

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีความชัดเจน ทําใหการ

ปฏิบัติงานของทานคลองตัวและรวดเร็วข้ึน 
     

1.3 ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงิน การคลัง 

และงบประมาณ ท่ีมีการปรับปรุงแกไขท่ีเปนปจจุบันอยู

เสมอ 

     

1.4 เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ทานสามารถเลือกใช 

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไดอยางถูกตอง 
     

1.5 ทานไดรับการอบรมใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการเบิก

จายเงินงบประมาณ 
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ปญหาและอุปสรรคการบริหาร 

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ดานการบริหารงบประมาณ      

2.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบและกฏหมายท่ีเก่ียวของ 
     

2.2  ทานทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ

งบประมาณ  
     

2.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณโดยคํานึงถึงความ

จําเปนเหมาะสม ประหยัด และโปรงใส 
     

2.4 มหาวิทยาลัยมีการวางแผน กําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย 

และวิธีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจน 
     

2.5 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดการจัดทํางบประมาณถูกตอง

ชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน 
     

2.6 มหาวิทยาลัยมีการเรงรัดและติดตามการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
     

2.7 มหาวิทยาลัยมีการดูแล ควบคุมการจัดทําโครงการ/

กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
     

2.8 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการเบิกจายท่ีถูกตอง ชัดเจน 

และเปนไปตามระเบียบ โดยสามารถเขาถึงไดสะดวก

รวดเร็ว 

     

2.9 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเบิกจายงบประมาณท่ี

ถูกตองและเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
     

2.10  ทานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได      

3. ดานระบบข้ันตอน      

3.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมรวดเร็ว 
     

3.2 ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย

มีความเหมาะสมรวดเร็ว 
     

3.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการเบิกจายของมหาวิทยาลัยมี

ความเหมาะสมรวดเร็ว 
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ปญหาและอุปสรรคการบริหาร 

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.4 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการเบิกจายของ

สํานักงบประมาณ 
     

3.5 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรมหรือรูปแบบการ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง และ

เหมาะสม 

     

3.6 ความพรอมของระบบสารสนเทศทางงบประมาณท่ีใชใน

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
     

3.7 ระบบ MIS ท่ีควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือจัดจางและ

การเบิกจายเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหดําเนินการไดรวดเร็ว 
     

4. ดานบุคลากร      

4.1 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีรับผิดชอบ และมี

ความรูความสามารถเหมาะสมกับงานดานงบประมาณ 
     

4.2 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ 

และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานดานพัสดุ 
     

4.3 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ 

และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับดานการเบิกจาย

งบประมาณ 

     

4.4 หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับภาระ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

4.5 มหาวิทยาลัยมีการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการเบิกจาย

งบประมาณอยางตอเนื่อง 
     

4.6 มหาวิทยาลัยมีการประสานความรวมมือจากหลายฝาย

กอนการดําเนินการจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 

และการเบิกจาย 

     

4.7 ทานมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน      

4.8 ทานมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงานและการ

ทํางานรวมกันท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
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ปญหาและอุปสรรคการบริหาร 

ดานการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4.9 ทานมีความรับผิดชอบ ความกระตือรือรนและเอาใจใสใน

งานท่ีไดรับมอบหมายและการแกปญหาท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน 

     

4.10 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการปฏิบัติงานโดยชอบ

ธรรม ยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ 
     

4.11 มหาวิทยาลัยมีการอบรมใหความรู ความเขาใจและแกไข

ปญหาเบื้องตนในการใชงานระบบ 3D  
     

4.12 บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานงบประมาณมีการจัดทําคูมือ

ในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     

5. ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ      

5.1 ทานมีสวนรวมกับผูบริหารในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม เชน การชี้แจงกระบวนการของกิจกรรม 
     

5.2   เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกดานใหความสําคัญกับเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิด

ประโยชนกับสวนรวม 

     

5.3 ผูบริหารรับฟงและหาแนวทางแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานรวมกับทานมากนอยเพียงใด 
     

5.4 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการไดถูกตอง

รวดเร็ว 
     

5.5 ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและ

เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
     

5.6 หนวยงานของทานมีการจัดแบงอํานาจหนาท่ีตาม

โครงสรางองคกรของแตละสวนราชการท่ีเหมาะสม 
     

5.7 มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน      
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ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมาตรการเรงรัดการ

ใชจาย 

3.1 ดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.2 ดานการบริหารงบประมาณ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.3 ดานระบบข้ันตอน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.4 ดานบุคลากร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.5 ดานอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3.6 อ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นางสุชาดา  กนกชัชวาล (หัวหนาโครงการวิจัย) 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mrs. Suchada Kanokchadchawan 

เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน   1760500021688 

ตําแหนงปจจุบัน     นักบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร และ 

e-mail โทร 061-6041306 E-mail : suchada.won@mail.pbru.ac.th 

ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  

 

ช่ือสถานศึกษา   ช่ือปริญญา  สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ปวส.   การเลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ปวช.   การเลขานุการ 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

ไมมี - 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ                 

(โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหนาโครงการวิจัย 

หรือ ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553-2558 : นักวิจัยรวม 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ 2558 จังหวัดเพชรบุรี : 

นักวิจัยรวม 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ 2558 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ: นักวิจัยรวม 
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ประวัตินักวิจัยรวม 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นางสาวณัฐจิรา   หวังดี    

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Natjira Wangdee 

เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน   1769900309261 

ตําแหนงปจจุบัน     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร  และ  

e-mail โทร 081-1902208 E-mail : natjira.w@outlook.com 

ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  

 

ช่ือสถานศึกษา   ช่ือปริญญา  สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

ไมมี - 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ                 

(โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหนาโครงการวิจัย หรือ 

ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 

 
ผลของสีและอุณหภูมิตอความคงตัวของแอนโทไซยานินของน้ําเมา พ.ศ. 2557 : นักวิจัย 

การลดปญหาการพบจุลินทรียในโซอุปทานนมโรงเรียนกรณีศึกษาสหกรณโคนม : นักวิจัย 

 

หมายเหตุ:   ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนในการ

ประเมินขอเสนอโครงการ 
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