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ABSTRACT 
 

 This research has the objective is developing operating budget management model of 
Provincial Police Station, with under the Provincial Police Region 2, as effectively. Conducting research 
4 steps. Step 1 is a review of the current status from the literature review. Step 2 Perform quantitative 
research.  By using questionnaires as educational tools.  The population used in the study consisted of 
Police officer who acts as a budget officer Police station level Under the Police Department Region 2, 
all stations.  The number 145 stations, number of 290 respondents.  Step 3 is a qualitative research 
study. By using the results from quantitative research to create an interview form For In-depth Interview, 

a total of 10 experts. Step 4 Confirmation of results, by organizing the Focus Group which experts total 
11 people.  Tools used as an interview form.  Collect data and analyze quantitative data with the 
program Computer prefabricated statistics using percentage, mean, and standard deviation and analyze 
qualitative data with induction analysis.  There are 12 factors that affect the efficiency of budget 
management, including 1)  Right Man 2)  Modern Equipment Machine 3)  Information factors that need 
to be used as raw materials for budgeting (Free Material) 4) Factors for improving the methods used in 
budgeting ( Reengineering)  5)  Good Workplace environment factors 6)  Delegation factors 7)  Planning 
factors (Well Planning) 8) Efficiency organization 9) Advice and guidance 10) Control and monitoring 11) 
Creation factors Good Culture 12)  Good morale in the workplace ( Encouragement)  therefore 

synthesized Management  style Police Budget Management 12 Factors models. 
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บทคัดย่อ  
 

     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ รูปแบบการบริหารงบประมาณด าเนินงาน ระดับสถานี
ต ารวจภูธร สังกัดต ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพ   ด าเนินการวิจัย 4  ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการทบทวน
สถานะปัจจุบันจากการทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ ระดับ
สถานีต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 ทุกสถานี  จ านวน  145 สถานี จ านวน ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  290  คน 
ขั้นตอนที่ 3  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์  เพื่อ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview ) ผู้เช่ียวชาญจ านวนรวมทั้งสิ้น  10  คน  แบ่งเป็นผู้เช่ียวชาญจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านงบประมาณ  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  ขั้นตอนที่ 4  การยืนยันผล
การศึกษา โดยการจัดประชุมกลุ่ม ( Focus group ) จ านวน  11  ท่าน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัย
พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณด าเนินการ รับสถานีต ารวจภูธร  สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 
มีจ านวน 12  ปัจจัย  ซึ่งประกอบด้วย  1) ปัจจัยทางด้านก าลังคน (Right man) 2) ปัจจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมยั   
(New technology machine) 3) ปัจจัยด้านข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการจัดท างบประมาณ (Free 
material ) 4. ปัจจัยด้านการปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการที่ใช้ในการจัดท างบประมาณ (Reengineering)  5) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (Good workplace) 6) ปัจจัยเรื่องการมอบหมายงาน  (Delegation)  7) ปัจจัยด้านการ
วางแผน  (Well planning) 8) ปัจจัยด้านการจัดองค์กร (Efficiency  organization)  9) การให้ค าช้ีแนะ (Advice )  10) 
การควบคุมและติดตามงาน (Control and monitoring) 11) ปัจจัยด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Well culture)   
12) การสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน (Encouragement)  จึงได้สังเคราะห์เป็น รูปแบบการจัดการ งบประมาณต ารวจ  
12 ปัจจัย ( Police budget management  12  factors models )  

 
  
ค าส าคัญ:  การจัดการงบประมาณ, งบประมาณต ารวจระดบัสถาน,ี งบประมาณต ารวจ
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทาย
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์
ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทาง
สังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้ 1) การน้อม
น้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมี
ความสุข (ส้านักงานคณะกรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558) การปฏิรูปราชการ
ก้าลังเป็นเรื่องที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ให้
ความสนใจมาก เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนทั่วโลกเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีผลให้
ความต้องการบริการของประชาชนได้รับการ
ยกระดับสูงขึ้น ความล่าช้า ความไม่สะดวก และ
คุณภาพการบริการของรัฐ เป็นปัญหาที่รัฐบาลทุก
ประเทศก้าลังเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ประเด็น
ปัญหาที่จ้าเป็นต้องได้รับ 

การปฏิรูป ได้แก่ การบริการของรัฐที่
ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทันเหตุการณ์ งานล่าช้า ซับซ้อน ไม่มีประสิทธิผล 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการ บริการของภาคธุรกิจ
เอกชน มีกฎระเบียบซับซ้อน ไม่ยืดหยุ่น ระบบ
การท้างานไม่โปร่งใสและไม่สามารถแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง 

ส้ าหรับประเทศไทยเองก็ประสบ
ปัญหา เกี่ ย วกั บการท้ า ง านของร าชการที่
จ้าเป็นต้องปฏิรูปเช่นเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิด และวิธีการบริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จะ
ช่วยเป็นแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกของ
การปฏิรูปราชการไทย 
 ปั จ จุ บั น ข้ า ร า ช ก า ร ต้ า ร ว จ ต้ อ ง                
แบกรับภาระมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบ้าบัด
ทุกข์บ้ารุงสุขให้กับประชาชน ต้ารวจจึงเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีปัญหาในการบริหารองค์กร
อยู่เสมอท้าให้ต้ารวจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ก้าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
จ้านวนปัญหาทั้งหมด ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการรวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ้าเป็นในการ
ประปฏิบัติงานเป็นปัญหาส้าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
ขวัญก้าลังใจ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต้ารวจ 

จากปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้นจึงมีแนวคิด
ในการปฏิรูปต้ารวจ โดยคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ได้มีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการต้ารวจ เพ่ือพัฒนา
ระบบการสืบสวนสอบสวนและการบริหารจัดก
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กิจการต้ารวจให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการ
ประชุมไปแล้วรวม 10 ครั้ง โดยได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบกรอบในการด้า เนินงานของ
คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการต้ารวจใน 5 กรอบ 
คือ กรอบที่ 1 การพัฒนาระบบการสอบสวน 
กรอบที่ 2 การพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ กรอบที่ 
3 การพัฒนาอ้านาจหน้าที่และภารกิจของต้ารวจ 
กรอบที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
กรอบที่ 5 การพัฒนาระบบค่าตอบแทน เมื่อ
ปฏิรูป ต้องยกเครื่อง ต้องเอาเงิน หรืองบประมาณ
เป็นตัวตั้ง ที่ผ่านมาไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลย  ซึ่งไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องงบประมาณมีอย่างจ้ากัด 
งบของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติที่มีประมาณ 1 
แสนล้านบาท แต่ความจริงเป็นงบค่าจ้างรายจ่าย
ประจ้ากว่าร้อยละ 90 อีกไม่ถึงร้อยละ 8 คือ งบ
ลงทุน บางปีงบลงทุนไม่ถึงร้อยละ 5 ปัจจุบันงบ
ทั้งหมด หมดไปกับค่าจ้าง รายจ่ายประจ้า ที่ผ่าน
มาต้ารวจต้องบริหารงานด้วยงบประมาณนอก
ระบบที่มาจากกลุ่ มผลประโยชน์  ที่ ละเมิด
กฎหมายพวกข้อห้าม เช่น พ.ร.บ.การพนัน สถาน
บริการ จราจร มีผลท้าให้ต้ารวจถูกต้าหนิติเตียน
จากสื่อและประชาชน เหล่านี้คอืตัวปัญหา  

ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจมีปัญหาเรื่อง
ค่าตอบแทน สวัสดิการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และความก้าวหน้าในอาชีพ ในอีกด้านหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้ารวจก็ถูกคาดหวังทางสังคมสูง  ความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้ารวจกับสภาพความเป็นจริง

ด้านงบประมาณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือ
อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีจ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่
เพียงพอ ส่งผลท้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจปฏิบัติหน้าที่
อย่างด้อยประสิทธิภาพในการท้างาน และอาจท้า
ให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในวงกว้าง 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการให้บริการของ
ระบบงานต้ารวจ และกระบวนการยุติธรรมใน
ภาพรวม จนสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

งานด้านการเงินและงบประมาณเป็น 
งานที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะงาน
ด้านการเงินและงบประมาณ เป็นงานที่อ้านวย
ความสะดวกให้กับข้าราชการต้ารวจที่มาติดต่อ
ประสานงานให้เป็นไปได้ด้วยดีนั้น ซึ่งถ้าการ
ติ ด ต่ อป ร ะส าน ง าน เ กี่ ย ว กั บก า ร เ งิ น และ
งบประมาณเป็นไปอย่างราบรื่นจะส่งผลให้
ระบบงานของหน่วยหรือหน่วยงานราชการ 
ด้าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานนั้น ๆ 
เกี่ยวกับงานด้านการเงินและงบประมาณก็เป็นอีก
ปัญหาหนึ่ง ที่มีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการเบิกจ่ายเงินในแต่ละประเภท และเกิด
ข้อขัดข้องในการด้าเนินงานของแต่ละฝ่ายขึ้นใน
ระบบหน่วยงานอีกหลายประการ ซึ่งงบประมาณ
นั้นประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาของ
บุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารผู้ต้องหา หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ต่าง ๆ ได้พบว่างบประมาณเงินต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเภทของสถานีต้ารวจ สาเหตุและปัจจัยใดที่
ท้าเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรมาให้ สภ.ฯ ใน
สังกัดต้ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาทิเช่น มีการโอนบริบท เงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินค่าจัดซื้อวัสดุ ถ่ายโอน
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เป็นการเบิกจ่ายเงินเพ่ือซื้อน้้ามันประจ้าเดือน 
หรือโอนเงินหมวดอ่ืนไปทดแทน โดยไม่จ้าเป็น ซึ่ง
ในแต่ละปีงบประมาณมี 4 ไตรมาส แบ่งไตรมา
สละ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 
ไตรมาสที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีปัจจัยหลาย ๆ 
อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องจึงท้าให้เกิดปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยปัญหาดังกล่าวได้สร้าง
ปัญหาอ่ืนและลุกลามเป็นปัญหาขนาดใหญ่และ
รุนแรงขึ้น  เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และงบประมาณถูกคณะกรรมการของสถานี
ต้ารวจในสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบกรณีท้าผิด
ในการยักยอกเงินงบประมาณและน้าเงินซึ่งเป็น
เงินที่ต้องน้าส่ งน้าส่ งคลัง เ พ่ือจัดเก็บรายได้
แผ่นดินไปใช้ในกิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ท้าอย่างไร
จะให้การด้ า เนินการด้ านงบประมาณของ
หน่วยงานต้ารวจระดับสถานี สามารถจัดการ
งบประมาณ ในด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของสถานีต้ารวจในสังกัดต้ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา สามารถด้า เนินการได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัจจัยข้อขัดข้องและ 
พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  ที่จะท้าให้การจัดการงบประมาณแต่ละ
ประเภท มีการเบิกจ่ายตรงตามวัตถุประสงค์หรือ
ตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้  โดยการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากสถานีต้ารวจในสังกัดต้ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1. ส้ารวจข้อมูลจากสารวัตรและ
รองสารวัตรงบประมาณ สังกัดต้ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2 .  ส้ า ร วจข้ อมู ล จ าก เ จ้ า หน้ า ที่

ผู้รับผิดชอบด้านเงินงบประมาณจากสถานีต้ารวจ
ในสังกัดต้ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (โดยตรง) 
(รวม 18 สภ.)  3. ส้ารวจข้อมูลจากแผนกฝ่ายที่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ สภ. ซึ่งแต่ละ
สถานีต้ารวจจะมีประมาณ 5 แผนก คือ งาน
อ้านวยการ, งานป้องกันปราบปราม, งานจราจร, 
งานคดี, งานสืบสวนสอบสวน รวมทั้งหมด 18 
สถานีต้ารวจ เมื่อได้ข้อมูลแต่ละประเภทเรียบร้อย
แล้วท้าการรวบรวมข้อมูลโดยแยกเป็นสถานี
ต้ารวจสังกัดต้ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา น้า
ข้อมูลมาสรุปถึงปัญหา ปัจจัยสาเหตุต่าง ๆ ว่าเป็น
เพราะอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในแต่ละประเภทจ้าเป็นอย่างมาก ที่
ต้องศึกษาเพราะว่ าข้ าราชการต้ารวจหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาติดต่อประสานงานกับ
สถานีต้ารวจภูธร ไม่ทราบถึง เหตุผลสาเหตุ ปัจจัย
ที่ท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เมื่อได้ทราบ
ถึงข้อมูลที่น้าเสนอเรียบร้อยแล้วจะ จะด้าเนินการ
สรุปและพิจารณาแนวทางข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็น
แนวทางในการด้าเนินการด้านงบประมาณระดับ
สถานีต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ท้าให้
ผู้วิจัยเห็นความส้าคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมา โดยต้องการให้เบิกจ่าย
งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ
ตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นหลักและต้อง
มีการจัดท้าแผนการปฏิบัติรองรับเงินงบประมาณ
ที่ได้มา การจัดท้าแผนปฏิบัติการของสถานีต้ารวจ
ต้องด้าเนินการตามงบประมาณที่ได้มาอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และเป็นประโยชน์ต่อการท้างานของ
สถานีต้ารวจเมื่อได้รับงบประมาณจากส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบไม่มีความรู้
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ไม่มีองค์ความรู้ ในการเบิก-จ่าย งบประมาณ กลัว
ผิดระเบียบในการเบิก-จ่าย จึงไม่กล้าเบิก-จ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา จึงท้าให้การท้างาน
ของเจ้าหน้าที่ต้ารวจระดับสถานีต้ารวจเป็นไป
ด้ วยความล่ าช้ า  ไม่มีประสิทธิภาพต่อก าร
ปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือการศึกษารูปแบบการบริหาร

งบประมาณด้าเนินงาน ระดับสถานีต้ารวจภูธร 

สังกัดต้ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกต่าง
ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย  ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น  4  M 1E                  
ซึ่งประกอบด้วย ก้าลังคน เครื่องมือเครื่องจักร  
วัตถุดิบข้อมูลข่ าวสาร วิ ธีการท้างาน และ
สภาพแวดล้อม กับรูปแบบการบริหารงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

H0: ปัจจัยทางด้าน 4 M 1E ซึ่งประกอบด้วย 

ก้าลังคน เครื่องมือเครื่องจักร วัตถุดิบข้อมูล

ข่าวสาร วิธีการท้างาน และสภาพแวดล้อม ที่

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน 

 H1: ปัจจัยทางด้าน 4 M 1E ซึ่งประกอบด้วย 

ก้าลังคน เครื่องมือเครื่องจักร วัตถุดิบข้อมูล

ข่าวสาร วิธีการท้างาน และสภาพแวดล้อม ที่

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่  2 ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัย  ทางด้านการวางแผน การจัด
องค์การ การชี้น้า และการควบคุม กับรูปแบบ
การบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ 
H0: ปัจจัยทางด้าน ทางด้านการวางแผน การจัด

องค์การ การชี้น้า และการควบคุม ที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน 

H1: ปัจจัยทางด้าน ทางด้านการวางแผน การจัด

องค์การ การชี้น้า และการควบคุม ที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ แตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องได้กรอบแนวคิด ในส่วนที่เป็นแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
บริหารงบประมาณด้าเนินงาน ระดับสถานี
ต้ารวจภูธร สังกัดต้ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการ
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ในการด้าเนินงานดังนี้ 

  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิ จั ย เ รื่ อ ง  รู ปแบบการบริ ห า ร

งบประมาณด้าเนินงาน ระดับสถานีต้ารวจภูธร 
สังกัดต้ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ใช้โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods 
research) ซึ่งจะประกอบด้วยการใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ 
จะเป็นการสอบถามเจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งาน
ทางด้านการจัดการงบประมาณในระดับสถานี
ต้ารวจ ทุกแห่ง ในสังกัดสถานีต้ารวจภูธรภาค 
เมื่อได้ผลการส้ารวจแล้ว จะด้าเนินการทางสถิติ 
ต่อไป  ขั้นที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อได้ผล
การศึกษาเชิงปริมาณแล้ว น้าผลที่ได้มาสังเคราะห์ 
และสร้างเป็นค้าถามเพ่ือสอบถามเจ้าหน้าที่
ระดับสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
อีก  10 ท่าน   และขั้นที่ 3  เมื่อได้ผลการศึกษา
จากขั้นตอนที่ 1  และ 2 แล้ว จะท้าการยืนยันผล
การศึกษาอีกครั้ง ด้วยการประชุมกลุ่ม  โดย

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มี
ห น้ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ด้ า น
งบประมาณของต้ารวจภูธรภาค 2  
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเชิงปริมาณ 

การศึกษาเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม 
เพ่ือค้นหาปัจจัย และประเด็นต่างที่มีผลต่อ 
รูปแบบการจัดการงบประมาณด้าเนินงาน ระดับ
สถานีต้ารวจภูธร สังกัดต้ารวจภูธรภาค 2 อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

ปัจจัยด้านของก้าลังพล  
ปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ใช้ด้าเนินการ 
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ  
ปัจจัยทางด้านวิธีการด้าเนินการ   
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการท้างาน  
ปัจจัยทางด้านการจัดองค์กรที่รับผิดชอบ  
ปัจจัยทางด้านการควบคุมก้ากับดูแล 
ปัจจัยทางด้านการให้ค้าแนะน้า
ข้อเสนอแนะ 
ประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

เชิงปริมาณ ประชากรได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินงบประมาณของแต่ละ
สถานีต้ารวจในสังกัด ต้ารวจภูธร ภาค 2 และ
ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งได้แก่ สารวัตรอ้านวยการ 
รองสารวัตรอ้านวยการ ของสถานีต้ารวจในสังกัด
ต้ารวจภูธร ภาค 2 จ้านวนทั้งสิ้น 290 นาย 

ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาเชิงคุณภาพ  
เชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพ เป็น

การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth interview ) 
เจ้าหน้าที่ต้ารวจที่เป็น ผู้บริหาร ระดับสูงในพ้ืนที่
ต้ารวจภูธร ภาค 2 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั  
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งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. งานงบประมาณและการเงิน
ต้ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

2. ส้านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
ชลบุร ี

3. งานงบประมาณและการเงิน
ต้ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. ส้านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5. งานงบประมาณและการเงิน
ต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง 

6. ส้านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
ระยอง 

7. งานงบประมาณและการเงิน
ต้ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 

8. ส้านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
ปราจีนบุรี 

9. งานงบประมาณและการเงิน
ต้ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 

10. ส้านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
นครนายก 
 
ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าประชุมกลุ่ม 
(Focus group interview)    

เพ่ือยืนยันผลการศึกษา ทางผู้วิจัยได้จัด
ประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง                   
โดยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus group) โดย
ประชาการที่จะท้าการศึกษาจะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของสถานีต้ารวจในสังกัดต้ารวจภูธร
จังหวัดฉะเชิงเทราผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การ 
จัดการบริหารงานของต้ารวจระดับกองบังคับการ

ต้ารวจภูธรจังหวัด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัด
การเงินงบประมาณระดับกองบังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญ รวม
ทั้งสิ้น 10 คน 

 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย                

1. ปัจจัยทางด้านก้าลังคน  จะต้อง

ประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถและทักษะที่

จ้าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   โดยต้อง

ก้าหนดความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง เพ่ือที่ผู้ที่

ได้รับมอบหมายจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

ตรงจุด สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่า ตนเองมีจุด

แข็ง และ จุดอ่อนเป็นเช่นไร เพ่ือจะสามารถ

พัฒนาได้ตรงจุดประสงค์ของต้ าแหน่ ง ง าน 

สอดคล้ อ ง กั บ  อ ร ส า  จุ ล สุ คน ธ์  ( 2 5 55 ) .                  

ซึ่ ง ค ว ามรู้ ค ว ามสามารถส้ าหรั บต้ า แหน่ ง 

เจ้าหน้าที่ต้ารวจในการด้าเนินการจัดการด้าน

งบประมาณนี้  ทักษะที่จ้าเป็นจะประกอบด้วย 1) 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการวิจัย   
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ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  2)

ความรู้ เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบของทาง

ราชการ ซึ่งทั้ง 2 ประการจะมีขึ้นได้ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องได้รับการอบรมที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้อง

กับแนวทางการบริหารทรัพย์กรบุคคล  ของ 

ส้านักงาน ก.พ. 2558  และ รัชนีกูล ภิญโญภา

นุวัฒน์และคณะ (2558) และประสบการณ์ที่

เหมาะสม  ซึ่ งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี  

ประสบการณ์ถึงจะใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อเกิด

ปัญหา  จ้านวนเจ้าหน้าที่ต้องพอเหมาะแก่จ้านวน

งานที่มอบหมาย ซึ่งจะสอดคล้องกับ พรปวีณ์ 

สายพรหม (2557) 

2. ปัจจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ จะต้อง

มีความพร้อมสามารถใช้งานได้   เทคโนโลยี  

หมายถึง การน้าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

กลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ ซึ่งสอดคล้อง

กับ จันจิรา วิลาศรี และ มฑุปายาส ทองมาก

(2558) ซึ่งศึกษาเรื่องของ “การศึกษาอิทธิพลของ

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการช้าระเงิน

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่” ในการประกอบการจัด

กิจกรรม เพ่ือมุ่ งหวัง ให้การด้าเนินงานเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ตามจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ ง านนั้ น  ทั้ งนี้ โดยมี

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวจักรส้าคัญต่อความ

เปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

สุทัศน์ กุณา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณ 

ส้าหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  องค์กรที่ขาดความพร้อม 

ในการพัฒนา การเข้าถึง รวมถึงพ้ืนฐานของหน่วง

งาน ที่ยังขาดความเข้าใจและความเข้มแข็งด้าน

เทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน กลไกการจัดการเรียนรู้

หรือการศึกษาภายใต้สั งคมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้น ปัจจัยส้าคัญ อยู่ที่ 2 ส่วนหลักๆ ก็

คือ ระบบ และ เครื่องมือ  สอดคล้องกับ สุทธิดา 

นาเมืองรักษ์ (2552) 

3. ปัจจัยด้านข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้เพ่ือ

เป็นวัตถุดิบในการจัดท้างบประมาณ เช่น ความ

ต้องการในการด้าเนินงาน  ซึ่งปกติปัจจัยทางด้าน

วัตถุดิบ จะเป็นค้าพูดที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม 

ซึ่ ง จ ะถื อ เ ป็ น ต้ นทุ น    โ ด ยที่ วั ต ถุ ดิ บ เ ป็ น

ส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนขั้นต้น ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่ ง ข อ งต้ นทุ น ข อ ง ก า รผลิ ต ข อ ง กิ จ ก า ร

อุตสาหกรรม ดังนั้น การบัญชีที่เหมาะสม ส้าหรับ

การควบคุมจึงต้องครอบคลุมทั้งในเรื่องของการ

จัดซื้อ การเบิกใช้ และสินค้าคงเหลือ ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ส้าคัญในการบริหารจัดการวัตถุดิบให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามต้องการ 

หลักการ พ้ืนฐานของการควบคุมวัตถุ ดิ บมี

วัตถุประสงค์รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบการเก็บ

รักษาวัตถุดิบ การใช้และการเบิกใช้ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ ชุติมา ศิริธีรา

เจษฎ์ (2544) 
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          การควบคุมวัตถุดิบประกอบด้วยการ

ควบคุมการท้างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ 2 

ส่วนคือ ประการแรก เป็นการควบคุมปริมาณ 

และประการที่สองเป็นการควบคุมต้นทุน เป็นต้น 

แต่ส้ าหรับด้ านการจัดการงบประมาณของ

หน่วยงานต้ารวจ วัตถุดิบเหล่านี้จะประกอบไป

ด้วย ขอมูลเบื้องต้นที่ใช้ด้าเนินการ ซึ่งถือว่าเป็น

วัตถุดิบที่ไม่มีราคาต้นทุน เพียงต้องมีข้อยุติว่า 

ทางหน่วยงานมีความต้องการอย่างไร  หรือมี

เป้าหมายอย่างไร เ พ่ือว่า ผู้ปฏิบัติสามารถ

ด้าเนินการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับ 

วัชรินทร์ อุนาริเน (2558) 

 4. ปัจจัยวิธีการที่ใช้ในการที่ใช้ในการ

จัดท้างบประมาณ   กฎ ระเบียบต่าง ๆ   

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กร

ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็

ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือ

วิธีการท้างานเสียใหม่  เ พ่ือให้การท้างานมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency)  และประสิทธิผล 

(Effectiveness)  สู งสุ ด  นั่ นแสดงว่ าอ งค์ ก ร

ทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรจะมี

ความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ

ได้นั้น สิ่งส้าคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมี

คุณภาพ และสามารถท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ค้าว่า ”ประสิทธิภาพ” หมายถึงวิธีการ

ท้างานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานใน

การท้างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความ

พึงพอใจสูงสุด สอดคล้องกับ  นันทนา ธรรมบุศย์

(2540)  ดั งนั้ นค้ ากล่ าวที่ ว่ า  การท้ างานที่ มี

ประสิทธิภาพ และจะส้าเร็จได้นั้นต้องอ่อนน้อม

เหมือนคนไทย ตรงเวลาเหมือนฝรั่ง ขยันเหมือน

คนจีน ท้างานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่น จะเท็จจริง

อย่างไรนั้น ต้องลงมือปฏิบัติ เพราะในหนึ่งองค์กร

ย่อมมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการท้างานที่

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ถ้าต้องการ

เป็นพนักงานที่มีความสุขในการท้างาน และก้าว

เข้าสู่การท้างานที่ทรงประสิทธิภาพควรใช้เทคนิค

เหล่านี้  

          1. รู้จักตั้งเป้าหมายในการท้างาน ก่อน

การ เริ่ มท้ า งานอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ งนั้ น  ต้ อง

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไว้ก่อน และเป้าหมายนั้น

ต้องสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในรูปเชิงปฏิบัติ โดย

ตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

อันเป็นการวางแผนการท้างานไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้

การปฏิบัติงานมีทิศทางที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย 

และจุดมุ่งหมายขององค์กร และมีความผิดพลาด

น้อยทีสุ่ด สอดคล้องกับ ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง 

(2557) 

          2.  รู้ จักบริหารเวลา พนักงานทุกคน

อาจจะมีความสามารถ ทักษะในการท้างานที่

ต่างกัน แต่พนักงานทุกคนมีเวลาท้างานที่เท่ากัน 

เวลาเป็นเงินเป็นทอง การท้างานจะคุ้มค่ากับเวลา

มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

บริหารเวลาให้ถูกต้องกับงาน   การบริหารเวลาที่
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ถูกต้องเหมาะสมช่วยลดความไม่เป็นระเบียบใน

การท้างานได้มาก งานทุกอย่างควรก้าหนดเวลาที่

ส้าเร็จ ที่ชัดเจน ซึ่งจะสอดคล้องกับ วัชรินทร์                  

อุนาริเน (2558) เป็นการคอยเตือนให้ทราบว่า

เวลานี้งานที่ได้รับมอบหมายควรถึงตรงไหน การ

คิดวางแผนและบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ย่อมท้าให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตาม

เป้าหมายขององค์กรแน่นอน 

          3. เข้าใจงานว่าเป็นงานทีม หรืองานส่วน

บุคคล พนักงานหลายคน มักได้รับค้าแนะน้าเสมอ

ว่าการท้างานต้องอาศัยทีมจึงจะส้าเร็จได้ แต่

จริงๆ แล้วต้องวิเคราะห์ตัวงานออกมาให้ชัดเจน

ว่า งานนั้นเป็นงานที่ต้องท้าเป็นทีม หรืองานเดี่ยว 

การท้างานเป็นทีมให้เข้มแข็ง ทีมงานเป็นกุญแจ

ส้าคัญแห่งความส้าเร็จ และความล้มเหลวในการ

ท้างานได้  ก่อนที่จะลงมาสู่ทีมงาน ต้องมีการแบ่ง

งานส่วนตัวให้ท้าให้ดีที่สุดล่วงหน้าเวลารวมกัน

เป็นทีม  งานจะได้ประสาน และสอดคล้องกัน 

อย่างเหมาะสมลงตัว ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน งาน

ทีมต้องมีการแจ้งผลประโยชน์ร่วมกันให้ชัดเจนมี

การสื่อสารระบบเปิด และการสร้างบรรยากาศที่ดี

ระหว่างกันสอดคล้องกับ  นันทรัตน์ เจริญกุล 

(2554) 

4. จัดการกับสามอย่าง การจัดการกับ

ตัวเอง กับเพ่ือนร่วมงาน และกับงานที่รับผิดชอบ 

เป็นสิ่งที่ผู้ทรงประสิทธิภาพควรกระท้า เมื่อทราบ

ปัญหาหรือข้อด้อยของตนเองต้องรีบแก้ไขพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น รู้จักประเมินตนเอง ศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูลให้รอบรู้  คือ การจัดการกับ

ตนเอง ส่วนการจัดการกับคนในองค์กร ต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน นิสัยใจคอ และความ

ต้องการของเขา เพ่ือที่จะได้สร้างแรงจูงใจ สร้าง

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ งานก็จะราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดการกับงาน นั้น

ต้องเข้าใจในตัวงาน วางแผนการท้างาน วิเคราะห์

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หาแนวทางป้องกันและ

แก้ ไข เตรียมหรือหาตัวช่วยแผนส้ ารอง ไว้  

สอดคล้องกับ ยุวดี เครือรัฐติกาล (2560) 

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท้ า ง าน  ( Working environment)   ส ถ า น ที่

ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อม  บรรยากาศในการ

ท้างานต้องมีความอบอุ่น  คุณภาพชีวิตการท้างาน 

(Quality of working life) เป็นองค์ประกอบหรือ

เป็นมิติหนึ่งที่ส้าคัญ ของคุณภาพชีวิต (Quality 

of life) ซึ่งหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ต้องการให้

เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิต

และการท้างานที่ดี  เพราะการท้างานอยู่ ใน

ภาพรวม ไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ท้างานที่ดี มี

อุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการท้างาน มี

บรรยากาศการท้างานที่ดี จะส่งผลท้าให้มีสภาพ

จิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท้างานดีตามไป

ด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับ พิชามญชุ์ กาหลง (2558) 

6. ปัจจัยเรื่องการมอบหมายงาน  

(Delegation)  การบริหารงานในความรับผิดชอบ
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ให้บรรลุเป้าหมายคงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารค้านึงถึง

แ ล ะ ใ ส่ ใ จ อ ยู่ เ ส ม อ ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น

(Delegation) คือการกระจายงานในหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และอ้านาจการตัดสินใจภายใน

ขอบเขตที่ก้าหนด ให้ผู้อ่ืนไปปฏิบัติ  ซึ่งประโยชน์

ของการมอบหมายงาน  1) ท้าให้ผู้บริหารมีเวลา

มากขึ้น  โดยสามารถน้าเวลาไปท้ากิจกรรมงาน

อ่ืนๆได้เช่น การแก้ปัญหางาน  หรือคิดสร้างสรรค์

สิงใหม่  2) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้

ความรู้ความสามารถในการท้างานซึ่งถือว่า เป็น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางหนึ่ง 3) เป็นการ

เตรียมความพร้อมส้าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ

การเป็นหัวหน้างานใน อนาคตซึ่งอาจถือว่าเป็น

การประเมินศักยภาพของเขาไปด้วย ซึ่ งจะ

สอดคล้องกับการศึกษาของ พรปวีณ์ สายพรหม

(2557) 

7 .  ปั จจั ยด้ านการวางแผน  การ

วางแผนในการจัดท้างบประมาณมีความจ้าเป็นที่

จะท้าให้งานส้าเร็จได้โดยง่าย การวางแผนเป็น

ภ า ร กิ จ อั น ดั บ แ ร ก ที่ มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ข อ ง

กระบวนการจัดการที่ดี การวางแผน เป็นการ

วิ เคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์ไป

ล่วงหน้า  และ ก้าหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดี

ที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท้า เพ่ือให้เกิด

การปฏิบัติอย่างได้ผล  การวางแผน คือ ความ

พยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด  ส้าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การ

บรรลุผลที่ปารถนา  การวางแผน ต้องวิเคราะห์

สถานการณ์  5W1H  1. W – Who – ใคร 2. W 

– What – อะไร 3. W – Where – ที่ไหน 4. W 

– When – เมื่อไร 5. W – Why – ท้าไม 6. H – 

How – อย่างไร ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ   วาทินี ตันติวีระวงศ์ (2546)    

8. ปัจจัยด้านการจัดองค์กร หรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จัดหน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะ  จะดีกว่าการไปฝากงานไว้

กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซึ่งท้าให้ผู้ปฏิบัติไม่ได้โฟกัส

ในงานที่ตนท้าอย่ าง เต็มที่   เป็นองค์กรที่ มี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับ ผลการศึกษา

ของ พิชามญชุ์ กาหลง (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 

ค ว ามผู ก พัน ใน อ ง ค์ ก า ร ข อ งบุ ค ล า ก ร กั บ

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผ ล ง า น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( SPBB)  ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 .  การให้ค้ าชี้ แนะ ในการจัดท้า

งบประมาณของผู้บังคับบัญชา  ช่วยส่งเสริมให้

งานส้าเร็จและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   ซึ่งเป็น

บทบาทและหน้ าที่ ของผู้ บั งคั บบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในขบวนการจัดท้าระบบสมรรถนะใน

การท้างาน ขั้นตอนการก้าหนดสมรรถนะ 

มาตรฐานและการประเมินสมรรถนะของพนักงาน 

เป็นขั้นตอนที่ยากและละเอียดอ่อนที่สุด ใน 
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ขั้นตอนนี้จะประสบความส้าเร็จได้ ต้องได้รับ

คว ามร่ ว มมื อ อั นดี จ ากผู้ บั ง คั บบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทั้งสองฝ่ายมีบทบาทและ

หน้าที่ดังนี้  ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นิตถา บุบผา (2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ความส้าเร็จการจัดการงบประมาณการวิจัยของ

นักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร. 

10. การควบคุมและติดตามงานให้การ

ด้าเนินงานเป็นไปตามแผน  จะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ในการด้าเนินงาน  การติดตาม เป็น

กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ท้า

เป็นประจ้าเป็นช่วงๆ     

ส้าหรับการวัดหรือการตรวจสอบ

ดั งกล่ าวได้แก่การวัดปัจจัยน้า เข้ า  ( Inputs) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 

ที่เกิดขึ้นใช่วงการด้าเนินงานตามแผนโดยทั่วไป

มักติดตามในด้านการจัดหา การเคลื่อนย้ายและ

การน้าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไป

ตามที่ก้าหนดไว้ในแผนและก้าหนดการหรือไม่  

ซึ่งจะสอดคล้องกับ อภิชัย พันธเสน (2541) 

11. ปัจจัยด้านการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ดี   จะส่งผลให้สังคมเกิดการเอ้ือเฟ้ือเป็น

การสร้างบรรยากาศในการท้างานที่ดีเช่นกัน 

วัฒนธรรมองค์กรคือพฤติกรรมร่วมของคน ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนขององค์กร 

แม้ดูจับต้องไม่ได้ แต่ก็ส่งผลกระทบส้าคัญต่อ

ผลลัพธ์ทางการท้างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่   

เพราะทั้งคุณภาพของงาน ความพึงพอใจของ

ประชาชน ชื่อเสียงขององค์กร ล้วนเป็นผลจาก

การท้างานของคนทั้งสิ้น วัฒนธรรมการท้างานที่

เป็นเลิศสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ

ทุกองค์กรที่ประสบความส้าเร็จอย่างสูงล้วนสร้าง

วัฒนธรรมโดยมีขั้นดังนี้  ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์ 

แก้วก้าเนิด (2558) 

12. การสร้างขวัญก้าลั งใจในการ

ท้างาน   เป็นเรื่องส้าคัญในการที่จะให้คนมาอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข  สามารถปฏิบัติงานให้

ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการสร้าง ขวัญ

ก้าลังใจในการท้างาน 

                 ขวัญก้าลังใจเป็นสภาพทางจิตใจ 

หรือความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม 

หรือความสามารถในการท้างาน โดยแสดงออกใน

แง่ของความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน 

การสร้างขวัญก้าลั ง ใจ เป็นภาระส้าคัญของ

ผู้บังคับบัญชา  วิธีการเสริมสร้างขวัญก้าลังใจไว้

ดังนี้ 

สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา รูปแบบ

การบริหารงบประมาณด้าเนินงาน ระดับสถานี

ต้ารวจภูธร สังกัด ต้ารวจภูธร ภาค 2อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยผลการศึกษาสามารถน้ามา

สร้างเป็นรูปแบบการจัดการ จะประกอบไปด้วย

ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการบริหารงบประมาณ

ด้าเนินงาน ระดับสถานีต้ารวจภูธร สังกัด 

ต้ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพ (12  

factors model)  

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ Items 

1 การสร้างขวัญ
ก้าลังใจในการ
ท้างาน 

Encouragement 

2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี   

Well Culture 

3 การควบคุมและ
ติดตามงาน  

Control and 
Monitoring 

4 การให้ค้าช้ีแนะ  Advice 
5 การจัดองค์กร ท่ีมี

ประสิทธิภาพ    
Efficiency  

Organization 

6 การวางแผนงานท่ีดี  Well Planning 
7 การมอบหมายงาน   Delegation 
8 สถานท่ีท้างานท่ีดี        

(สภาพแวดล้อมท่ีดี) 
Good Workplace 

9 ปรับเปลีย่นวิธีการ
ท้างานท่ีเหมาะสม  

Reengineering 

10 การจัดเตรียมข้อมูล 
ในการด้าเนินการ
(ไม่มีต้นทุน)  

Free Material 

11 อุปกรณ์เครื่องมือท่ี
ทันสมัย  

New Technology 
Machine 

12 ใช้คนท้างานท่ีมี
ความรู้
ความสามารถ
เหมาะสม  

Right Man 

 
 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
งบประมาณด้าเนินงาน ระดับสถานีต้ารวจภูธร 
สังกัด ต้ารวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีข้ อ เสนอแนะในการจัดท้ าแผนงาน ควร
ด้าเนินการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น  



 

 

-15- 
 
 

บรรณานุกรม 
 
จันจิรา วิลาศรี และ มฑุปายาส ทองมาก. (2558). การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ 

ยอมรับการช้าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 10(2),  
37-52. 

ชุติมา ศิริธีราเจษฎ์. (2544). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณท่ีมีต่อการปรับปรุงระบบการ 
จัดการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นิดถา บุบผา และ บรรพต  วิรุณราช. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการกระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) หลังปี 2563.  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์,  
11(1),  69-80. 

พรปวีณ์ สายพรหม. (2557). ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพ 
ของข้อมูลทางการเงิน ของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.    
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

พิชามญชุ์ กาหลง. (2558). ความผูกพันในองค์การของบุคลากรกับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ของมหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม:  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ยุวดี เครือรัฐติกาล. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของกลไกการก ากับดูแลกิจการกับ  
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.     
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

รัชนี เจริญนาค. (2547). การน าผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการจัดการงบประมาณ ของ 
ส านักงานงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน,์ สุภมาส อังศุโชติ และ สมถวิล วจิิตรวรรณา. (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง 
สาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะก าลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:  
นนทบุรี.  

วัชรินทร์ อุนาริเน. (2558). บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบล 
ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
 



 

 

-16- 
 
 

วาทินี ตันติวีระวงศ์. (2546). ความรู้และการด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
ผลงานของผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการน าร่อง การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ.    
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง. (2557). การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ  
กรณีศึกษา กองบัญชาการต ารวจนครบาล. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 

สุทธิดา นาเมืองรักษ์. (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุทัศน์ กุณา. (2550). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณ ส้าหรับงานนโยบายและ 
แผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อนันต์ แก้วก้าเนิด. (2558). แนวทางการจัดท างบประมาณในเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดท า 
งบประมาณในเชิงบูรณาการ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร. 

อภิชัย พันธเสน. (2541). การจัดท าดัชนีวัดผลงานและการค านวณงบประมาณเพ่ือการจัดสรร ให้กับ 
โรงพยาบาลของรัฐในรูปองค์การมหาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

อรสา จุลสุคนธ์. (2555). ปัจจัยความส าเร็จการจัดการงบประมาณการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการ 
เกษตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 


