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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง ที่มีต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 239 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูล  โดยพิจารณา
จากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติที และค่าสถิติเอฟ 
และถ้าพบความแตกต่างในการทดสอบสมมติฐาน ก็จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหา
ด้านการจัดท างบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ปัญหาด้านการควบคุมงบประมาณ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศต่างกัน จะมีปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
แต่บุคลากรที่มีต าแหน่งงานที่ต่างกัน จะมีปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมี
ปัญหาในการบริหารจัดการด้านงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
  
ค ำส ำคัญ : ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณ การบริหารจัดการ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the problems in budget 
management of Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in Thung Song district, 
Nakhon Si Thammarat province, and 2) compare the SAO problems in budget 
management with the SAO officers classified by gender, job position and level of 
education. The sample used in this study consisted of 239 employees of SAOs in the 
Thung Song district who were involved in SAOs’ budget management. A rating scale 
questionnaire was used as the tool to collect data which were then analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and one way ANOVA (F-test). In case of a 
null hypothesis, Scheffe’s technique was applied. 
 The research revealed that: 
 1) The study of the problems in budget management of the organizations in 
Thung Song district, Nakhon Si Thammarat province revealed them to be at a moderate 
level. The problem of budget arrangement was found to be at the highest level, followed 
by the problem of budget control. On the other hand, the problem of budget management 
was found to be at the lowest level. 
 2) The comparisons of the SAO officers’ opinions concerning the problems 
in budget management of their SAOs in Thung Song district, Nakhon Si Thammarat 
province, revealed that the factors gender and educational level did not affect their 
opinions of budget management whereas the factor job position significantly affected 
their opinions of budget management at the statistical level of 0.05.  
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