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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ
หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คเดลฟายในการสร้ าง
แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย การวิจยั ได้แบ่งเป็ น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็ นการศึกษาและรวบรวมปั ญหา โดยใช้การสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 12 คน และนาข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มประเด็นของปั ญหา และสาเหตุของปั ญหานั้นๆ เพื่อนามาสร้าง
เป็ นแบบสอบถาม ในช่วงที่ 2 ซึ่ งจะนาไปสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ
สาเหตุ ข องแต่ ล ะปั ญ หา พร้ อ มทั้ง ขอให้ เ สนอแนวทางแก้ไ ขแต่ ล ะสาเหตุ ข องปั ญ หา ผลที่ ไ ด้จ ะน าไปสร้ า ง
แบบสอบถาม ในช่วงที่ 3 ซึ่ งใช้ในการสอบถามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณอยูใ่ น นพค. ทั้ง 30
หน่วย จานวนรวม 110 คน เพื่อให้แสดงระดับความเห็นด้วยกับปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ผลการวิจยั พบว่ามี
ปั ญหาอยู่ 3 จาก 6 ขั้นตอน ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 3 พบ 2 ปั ญหาคือ การจัดทาแบบงาน
ก่อสร้างและการจัดทาประมาณการงานก่อสร้าง ซึ่ งสาเหตุโดยสรุ ปมาจากขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในงาน
นั้นๆ แนวทางแก้ปัญหาจึงเน้นไปที่การพัฒนาบุลากร การสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน รวมถึงการเพิ่มบุคลากรที่
เหมาะสม ขั้นตอนที่ 4 พบ 2 ปั ญหา คือความล่าช้าจากการรวบรวมรายละเอียดของงานที่ นพค. จัดส่ งมา และการ
ตรวจสอบเบื้องต้นรายละเอียดของงาน ซึ่ งสาเหตุโดยสรุ ปของข้อแรกคือระบบการจัดการงานเอกสารโครงการของ
นพค. ล่าช้า ไม่ ถูกต้อง มี แนวทางแก้ไขโดยการร่ วมกันพัฒนาระบบการติ ดตาม ตรวจสอบให้เป็ นระบบมากขึ้ น
รวมถึงการส่ งเสริ มด้านการพัฒนาบุลากร ส่ วนข้อที่สองมีสาเหตุจากการขาดบุคลากรที่มีเหมาะสม แนวทางแก้ไขจึง
เน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน ขั้นตอนที่ 5 พบ 2 ปั ญหา คือความไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ของประมาณการงานก่อสร้าง และความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบงานก่อสร้าง โดยข้อแรกมีสาเหตุมาจาก
เอกสารประมาณการไม่ ถู กต้อ ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ตามแบบก่ อ สร้ าง ซึ่ งแนวทางแก้ไ ขจะเน้นที่ ก ารพัฒ นาระบบงาน
ตรวจสอบที่ สนภ. รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ สนภ. ให้มีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอ ส่ วนข้อสองมีสาเหตุ
จากการจัดทาแบบก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการพัฒนาบุลากรที่เกี่ยวข้องในการ
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จัดทาและตรวจสอบแบบก่ อสร้ างในหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ ซึ่ งผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและผูท้ ี่ สนใจสามารถนาผลที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยงานอื่นๆต่อไป
คาสาคัญ: กระบวนการจัดตั้งงบประมาณ, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, เดลฟาย

ABSTRACT
This research aims to study problems, causes and solutions in budgeting process of the Armed Forces
Development Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters. The researcher applied the Delphi technique to
create a questionnaire to collect data from those involved in budgeting process of the Armed Forces Development
Command, Royal Thai Armed Forces Headquarters.
The research is divided into 3 parts: the first part is studying and investigating problems by interviewing
experts of budgeting process. These problems and their causes were used to prepare a second questionnaire which
was sent to this expert group again for validating, and also for suggesting solutions to these problems. Then the
third questionnaire was created to collect data from people involved in budgeting process from all 30 Mobile
Development Units, totaling 110 people, in order to show their level of agreement with the problems, causes, and
solutions. The outcomes of the research revealed problems in 3 steps from all 6 steps of the process as follows: Step
3, the Mobile Development Unit Prepare details of the Proposed projects which the problems caused by insufficient
qualified personnel; Step 4, the Regional Development Office collect and check the details of the projects delivered,
the problems were caused by some inefficient work flow process and personnel’s competency; and Step 5, the
Regional Development Office Submit projects details to the Armed Forces Development Command (Division) for
verification and approval which problems mostly caused by incomplete documentation. The proposed solutions
could be done by implementing human resources development program and improving efficiency in work flow
process which the detailed results were summarized in terms of problems, causes and solutions in each step process
sorting by the level of agreement.
Keywords: Budget establishment process, Armed Forces Development Command, Delphi
1. บทนา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็ นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย
(บก.ทท.) มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ห่างไกลจากการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่
เช่น การปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาถนนหนทาง การพัฒนาแหล่งน้ า การสร้างอาชีพ และการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้และนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมต่ อ ไป ถื อ ได้ว่า มี บ ทบาทและมี ค วามส าคัญ มากต่ อ การพัฒ นาประเทศ ทั้ง นี้ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากภาระหน้าที่ ของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา ทาให้มีหน่ วยงานที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็ น ดังนี้
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1) ส่ วนกลาง ประกอบด้วย กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (บก.นทพ.) สานักงานสนับสนุน
(สสน.) สานักงานทหารพัฒนา (สทพ.) รวมทั้งหมด 3 หน่วย
2) ส่ วนกองฝ่ าย ประกอบด้วย กองกาลังพล (กกพ.) กองการข่าว (กขว.) กองยุทธการ (กยก.) กองส่ งกาลัง
บารุ ง (กกบ.) กองกิจการพลเรื อน (กกร.) กองการสื่ อสาร (กสส.) กองงบประมาณ (กงป.) กองการช่าง (กกช.) กอง
การเงิน (กกง.) กองธุรการ (กธก.) รวมทั้งหมด 10 กอง เป็ นหน่วยขึ้นตรงของ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (บก.นทพ.)
3) ส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาภาค (สนภ.) มีหน่ วยงานตามภูมิภาครวมทั้งหมด 5 หน่ วย
และแต่ละสานักงานพัฒนาภาคมีหน่วยอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) ภาคละ 6
หน่ วย และหน่ วยพัฒนาการพิเศษ (นพศ.) รวมทั้งสิ้ น 31 หน่ วย ซึ่ งกระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ จะทาหน้าที่ เป็ น
หน่วยงานหลักในการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากส่ วนกลาง
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) มีกองการช่าง เป็ นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความถูกต้องของประมาณการงานก่อสร้าง แบบงานก่อสร้าง การปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรม และสถาปั ตยกรรม รวมถึง
การบริ หารงานก่อสร้าง เพื่อการใช้งบประมาณของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นพัฒนาประเทศ ตามศาสตร์ พระราชา
ในปั จจุบนั กองการช่าง ประสบกับปั ญหา ในการตรวจสอบประมาณการงานก่อสร้าง และแบบงานก่อสร้าง
ของหน่ วยย่อยที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศไทย ภายใต้หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ามาให้ตรวจสอบเป็ นจานวน
มาก ท าให้ บุ ค ลากรตรวจสอบไม่ ท ัน ตาม ระยะเวลาที่ ร ะบุ ใ นหนัง สื อ ราชการ โดยหนัง สื อ ราชการที่ เ ข้า มาให้
ตรวจสอบ มี การระบุช้ นั ความเร็ ว ตามระเบี ยบงานสารบรรณ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย บุคลากรตรวจสอบ
ล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ เนื่ องจากปั ญหาที่พบหลายๆปั ญหา เช่น ประมาณการงานก่อสร้างไม่สมบูรณ์ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ แบบงานก่อสร้ างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบกับประมาณการงาน
ก่อสร้างได้ เป็ นต้น ดังนั้นผูท้ าการศึกษาจึงได้ทาการศึกษาปั ญหา ที่พบในกระบวนการตรวจสอบหนังสื อราชการที่
เข้ามาให้ กองการช่างตรวจสอบ ก่อนการจัดตั้งของบประมาณในการก่อสร้าง ภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่ ง
เป็ นหน่ วยงานที่ ผูศ้ ึ กษาปฏิ บตั ิ งานอยู่ เพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคต่างๆ ในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อจะได้แนว
ทางแก้ไขปั ญหา นาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลที่จดั ตั้ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
กระบวนการจัดตั้งงบประมาณ ของกรณี ศึกษาหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มี
ขั้นตอนที่สาคัญ ดังแสดงในรู ปที่ 1 ต่อไปนี้
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รู ปที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุ ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
2.2 เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา จัดลาดับความสาคัญและศึกษาแนวทางแก้ไข
2.3 เพื่อวิเคราะห์และสรุ ปแนวทางแก้ไข ของปั ญหาในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณขั้นต้น
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิธีการดาเนิ นงานวิจยั เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไข ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
กรณี ศึกษาหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการสารวจและศึกษา
กระบวนการจัดตั้งงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ที่จะนามาใช้เพื่อวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา จัดลาดับ
ความสาคัญ จะทาการสารวจข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม จากนั้นนาผลที่สารวจได้มาวิเคราะห์ หาค่าทาง
สถิติ เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ในงานวิจยั นี้ ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาไว้เป็ น 3 ช่วง ดังแสดงในรู ปที่ 2 โดย
มีข้ นั ตอนที่สาคัญในการดาเนินงานวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
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1. กาหนดกรอบข้อมูลงานวิจยั / สร้างแบบสอบถามและทาการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ เพื่อเก็บข้อมูลของปั ญหาต่างๆ (ช่วงที่ 1)
2. นาข้อมูลของช่วงที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม และย้อนกลับสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของสาเหตุ ในแต่ละประเด็นของ
ปัญหาพร้อมให้ระดับความสาคัญ และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา (ช่วงที่ 2)
3. นาข้อมูลของ ช่วงที่ 2 ทาการสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการ
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ (ช่วงที่ 3)
รู ปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ทั้ง 3 ช่วง
3.1 การวิจยั ช่วงที่ 1
การวิจยั ช่วงที่ 1 นี้ จะกาหนดกรอบของงานวิจยั ที่จะต้องทาการศึกษา รวบรวมปั ญหาและสาเหตุที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ กรณี ศึกษาหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จาก
ผูว้ ิจยั เอง เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ปฏิ บตั ิ งานอยู่ที่หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยใช้ประสบการณ์ที่ปฏิ บตั ิงานเป็ น
แนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม ช่วงที่ 1 และการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในครั้งที่ 1 ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะทาการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะใช้ จานวน 12 คน ตามแบบเทคนิ คเดลฟาย คุณสมบัติของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องเป็ นข้าราชการของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็ นบุคลากรที่มีความ
เชี่ ยวชาญในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของหน่ วยงานนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของปั ญหาและสาเหตุ นาข้อมูลที่
รวบรวมได้มาจัดเป็ นกลุ่มประเด็นของปั ญหา ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ สาหรับใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการย้อนกลับไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในครั้งที่ 2 ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. กาหนดกรอบของงานวิจยั
2. การจัดทาแบบสอบถาม ช่วงที่ 1
3. กาหนดจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่จะทาการสอบถามและสัมภาษณ์ในครั้งที่ 1
4. ทาการสอบถามและสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มา
5. ทาการวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาและสรุ ป
จัดเป็ นกลุ่มประเด็นของปัญหาเพื่อเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการย้อนกลับไปสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญในครั้งที่ 2
รู ปที่ 3 แผนผังแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ช่วงที่ 1
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 53

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3.2 การวิจยั ช่วงที่ 2
การวิจยั ช่วงที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาและสรุ ป จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในช่วงที่ 1 มาจัดทาแบบสอบถามช่วงที่ 2 และนาไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนของสาเหตุในแต่ละปั ญหา พร้อมให้ระดับความสาคัญ และขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนวทางแก้ไขของแต่ละ
ประเด็นปัญหา ดังแสดงในเอกสารแบบสอบถามช่วงที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงที่ 2 จะนามาจัดเป็ นกลุ่ม
ประเด็น และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา เพื่อที่จะใช้ในการจัดทาแบบสอบถาม ในช่วงที่ 3 ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลจากการวิจยั ช่วงที่ 1
2. ออกแบบ และจัดทาแบบสอบถาม ช่วงที่ 2
3. ส่ งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และเก็บข้อมูล
ไม่ผา่ น
4. ตรวจสอบ
ข้อมูล
ผ่าน
5. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
สรุ ปแนวทางแก้ไข ของปัญหา ที่ได้จากสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
6. สรุ ป และจัดกลุ่มลาดับความสาคัญของปั ญหา
รู ปที่ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ช่วงที่ 2
3.3 การวิจยั ช่วงที่ 3
นาผลที่ได้จากการวิจยั ช่วงที่ 2 จะนามาสร้างแบบสอบถามในช่วงที่ 3 เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็น
สาหรั บผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ ซึ่ งมี ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณอยู่ในหน่ วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ท้ งั 30 หน่วย หน่วยล่ะ 5 คน รวมเป็ น 150 คน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ Krejcie and Morgan จากจานวน
ประชากร 150 คน จะต้องเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่าง 108 คน ในกรณี ของงานวิจยั นี้ วางแผนจะเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่าง
110 คน ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ และสรุ ปสาเหตุของปั ญหาในกระบวนการ
จัดตั้งงบประมาณของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา และแนวทางแก้ไขปั ญหา ตามลาดับความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 5 แผนผังแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั ช่วงที่ 3
3.4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ หา สาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยนาเสนอ ด้วยความถี่ ส่ วน
ระดับความคิดเห็น จะแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
4.50-5.00
เห็นด้วยอย่างยิง่
3.50-4.49
เห็นด้วย
2.50-3.49
ไม่แน่ใจ
1.50-2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00-1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
4. ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 110 คน ซึ่ งอยูใ่ นหน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ พบว่าข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบเป็ นดังนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 94 คน (85.5%)และมีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 41 คน (37.3%)
ระดับการศึกษา วุฒิปริ ญญาตรี จานวน 60 คน (54.5%) มีประสบการณ์ทางานที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็ นเวลา
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8 ปี ขึ้นไป จานวน 51 คน (46.5%) โดยมี ตาแหน่งนายทหารประทวน จานวน 72 คน (65.5%) ทางานอยูท่ ี่ภูมิภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน จานวน 24 คน (21.8%) และรับผิดชอบงานก่อสร้างเส้นทาง จานวน 39 คน (35.5%)
ผลการศึกษาจากผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าปั ญหาในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีอยู่ 3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอนที่พบปั ญหาดังนี้
ขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
คือ หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จัดทารายละเอียดของงาน (ประมาณการงานก่อสร้างและแบบงานก่อสร้าง) เสนอ
โครงการตามกรอบที่ สานักงานพัฒนาภาค กาหนด ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น อยูท่ ี่ 4.68
ขั้นตอนที่ 4 ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
คือ สานักงานพัฒนาภาค รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นรายละเอียดของงานที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จัดส่ งมา
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น อยูท่ ี่ 4.56
ขั้นตอนที่ 5 ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
คือ สานักงานพัฒนาภาค จัดส่ งรายละเอี ยดของงานให้ กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา (กองฝ่ าย)
ตรวจสอบความถูกต้องสมบรู ณ์ของโครงการ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น อยูท่ ี่ 4.58
4.1 ผลการวิจยั ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย พบว่า มีประเด็นของปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ปั ญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ปการวิจยั
ผลการวิจยั ทาให้ทราบถึงปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข โดยพบปั ญหาอยู่ท้ งั หมด 3 ขั้นตอน จาก 6
ขั้นตอน ในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษา
สรุ ปได้ดงั นี้
1) ขั้นตอนที่ 3 คือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จัดทารายละเอียดของงาน (ประมาณการงานก่อสร้างและแบบ
งานก่อสร้าง) พบ 2 ปัญหา คือ 1.1) การจัดทาแบบงานก่อสร้างและ 1.2) การจัดทาประมาณการงานก่อสร้าง ซึ่ งสาเหตุ
โดยสรุ ปมาจากขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในงานนั้นๆ แนวทางแก้ปัญหาจึงเน้นไปที่การพัฒนาบุลากร การ
สร้างขวัญกาลังใจในการทางาน รวมถึงการเพิ่มบุคลากรที่เหมาะสม
2) ขั้นตอนที่ 4 คือ สานักงานพัฒนาภาค รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นรายละเอียดของงานที่ นพค. จัดส่ ง
มา พบ 2 ปั ญหา คือความล่าช้าจาก 2.1) การรวบรวมรายละเอียดของงานที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จัดส่ งมา และ
2.2) การตรวจสอบเบื้ องต้นรายละเอี ยดของงาน ซึ่ งสาเหตุโดยสรุ ปของข้อแรกคือระบบการจัดการงานเอกสาร
โครงการของ นพค. ล่าช้า ไม่ถกู ต้อง มีแนวทางแก้ไขโดยการร่ วมกันพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบให้เป็ นระบบ
มากขึ้ น รวมถึ งการส่ งเสริ มด้านการพัฒนาบุ ลากร ส่ วนข้อที่ สองมี สาเหตุจากการขาดบุ คลากรที่ มีเหมาะสม แนว
ทางแก้ไขจึงเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
3) ขั้นตอนที่ 5 คือ สานักงานพัฒนาภาค จัดส่ งรายละเอียดของงานให้ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (กองฝ่ าย) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงการ พบ 2 ปั ญหา คือ 3.1) ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของ
ประมาณการงานก่อสร้าง และ 3.2) ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบงานก่อสร้าง โดยข้อแรกมีสาเหตุมาจากเอกสาร
ประมาณการไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ตามแบบก่อสร้ าง ซึ่ งแนวทางแก้ไขจะเน้นที่ การพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่
สนภ. รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ สนภ.ให้มีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอ ส่ วนข้อสองมีสาเหตุจากการจัดทา
แบบก่อสร้ างไม่ได้ตามมาตรฐานที่ กาหนด จึ งมี แนวทางแก้ไขโดยการพัฒนาบุ ลากรที่ เกี่ ยวข้องในการจัดทาและ
ตรวจสอบแบบก่อสร้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาหรั บรายละเอี ย ดของสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ผูว้ ิจัย ได้จัดเรี ยงลาดับตามความเห็ นด้วยของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้ง หมดไว้ใ นตารางที่ 1 แล้ว ซึ่ งผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งและผูท้ ี่ ส นใจสามารถน าผลที่ ไ ด้ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ น
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กระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และสามารถเป็ นแนว
ให้กบั หน่วยงานอื่นๆต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ ทาเพื่อศึ กษาปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณของ หน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ ไทย หากสามารถวิจัยเพิ่มเติ มในหน่ วยงานอื่ นๆที่ มีลกั ษณะงานที่
คล้ายกัน เช่น กรมยุทธโยธาทหารบก สานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็ นต้น ก็จะสามารถนามา
ศึกษาเปรี ยบเทียบเพื่อการพัฒนาระบบงานให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ วิสูตร จิ ระดาเกิ ง ที่ ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา
เอกสารอ้างอิง และการตรวจสอบข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้คาแนะนา ต่างๆ และขอกราบขอบพระคุณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้
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