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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาที่ส่งผลท าให้การขอโครงการไม่ผ่านการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนแต่ก็ต้อง
น ากลับมาแก้ไขโครงการ และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการเขียนข้อเสนอต่อการจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จ านวน 32 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัญหาในภาพรวมของการเขียนโครงการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้งในด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ และด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�  = 3.42, S.D.= 0.87)  ซึ่งพบปัญหาความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล
เพื่อใช้ในการเขียนโครงการของบุคลากรมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ซึ่งในด้านงบประมาณพบปัญหาการสนับสนุนเงินงบประมาณอย่าง
เพียงพอของมหาวิทยาลัย มากที่สุด (�̅�= 3.54) และด้านความรู้ความเข้าใจพบปัญหาเกี่ยวกับระเบียบและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 
มากที่สุด (�̅� = 3.63)   
 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนใหญ่เสนอให้จัดท าคู่มือการเขียน
โครงการเพื่อจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาการให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคลส าหรับ
การเขียนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.13 อันดับสามเสนอให้จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.88 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่วนใหญ่มีความสะดวกในการที่จะเขียนข้อเสนอตามคู่มือที่มีรายละเอียดครบถ้วนไว้
ประจ าตัวที่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้เองอย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก ได้แก่  
การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะที่ควบคลุมชัดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
ค าส าคัญ : การพัฒนาการเขียนข้อเสนอ  ค าของบประมาณ  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to study the problems that resulted in the request for the project not 

being supported or supported, but having to bring it back to modify the project, and 2) to study the recommendations 
and guidelines for solving the writing problems in budget request proposals according to the development plan of 
Phetchaburi Rajabhat University. The sample group used in this research consisted of 32 personnel in the Faculty of 
Information Technology, Phetchaburi Rajabhat University by using a purposive sampling method. The statistics used in the 
research were percentage, mean, and standard deviation. 

According to the research, it was found that: 
1. The overall problem in writing the project of personnel of the Faculty of Information Technology, Phetchaburi 

Rajabhat University in terms of personnel, budget, and cognitive aspects were at moderate level (�̅�= 3.42, S.D. = 0.87). 
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However, there was a problem of enthusiasm for finding information to be used in personnel project writing, with an 
average of 3.51. In terms of budget, the problem of adequate budget support of the university was found at the highest 
level (�̅�= 3.54). In the cognitive aspect, problems with the university's regulations and measures were found at the highest 
level (�̅�=3.63). 

2. In terms of suggestions for solving problems of personnel of the Faculty of Information Technology, it was 
found that most of the personnel required for a project writing manual for the preparation of the request for the budget 
according to the university development plan at 43.75%, followed by individual recommendations for writing the project 
at 28.13%, and the project writing training program at 21.88% ,respectively. This showed that the majority of personnel at 
the Faculty of Information Technology, Phetchaburi Rajabhat University would like to write the proposal based on a 
detailed manual that can be studied and followed properly. For further research recommendations, more in-depth data 
should be collected, such as interviews, along with questionnaires, which will allow for a more comprehensive and optimal 
analysis of the data. 

 
Keywords : Development of Proposal Writing, Budget Request, Phetchaburi Rajabhat University Development Plan 
 

บทน า   
ภายใต้การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง หนึ่งในบรรดาภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการคือการจัดท าโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ โดยที่ปัญหานี้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็
เกิดขึ้นเช่นกัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหนึ่งในบรรดาคณะที่ประสบปัญหากับการเขียนโครงการ
ที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงท าให้โครงการหลายโครงการของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนที่เสนอขอพิจารณางบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการไม่ผ่านการอนุมัติ  ประเด็นสาเหตุที่ท าให้แต่
ละโครงการไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอยู่หลายประการ บางโครงการผู้บริหารเสนอให้ปรับรูปแบบการเขียนใหม่ใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผู้เขียนของบประมาณอาจเขียนปรับแก้ข้อเสนอโครงการด าเนินการส่งกลับไปได้ไม่ทันเวลา  หรือเขียนไม่ทันตาม
กรอบไตรมาส จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการของบุคลากรในคณะเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งนี้การเขียนของบประมาณในแต่ละปี ผู้ของบประมาณจะต้องเขียนขออนุมัติโครงการก่อนไตรมาส
ที ่1 ในช่วงก่อนที่จะเริ่มเดือนตุลาคม และจากข้อมูลที่ผ่านมาเมื่อปีงบประมาณ 2561-2562 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานสถิติการขออนุมัติ
โครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562 พบว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีจ านวนลดลงจาก 59 โครงการ เหลือเพียง 40 โครงการ  [1]  

ในการแก้ปัญหาการเสนอขออนุมัติโครงการของหลายหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีหลายวิธีซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ [2] แต่ไม่
ว่าจะปัจจัยใดล้วนต้องเลือกหนทางที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประหยัดเวลา และทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด [3] ในการพิจารณา  
บางหน่วยงานเมื่อหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการกลับได้ผ่านการอนุมัติใหม่ในปีถัดไปซึ่งเป็นผลมากจากการระดมสมองแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  ส าหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยท างานอยู่กับส่วนงานวางแผนงานของคณะ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอต่อการจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยโครงการที่จะด าเนินการควรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง และ
การด าเนินโครงการให้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยกระบวนการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลต่อโอกาสประสบความส าเร็จ  [4] 
เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และเพื่อให้การเขียนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท า
วิจัยเพื่อศึกษาปัญหาแท้จริงที่ส่งผลท าให้การขอโครงการไม่ผ่านการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนแต่ก็ต้องน ากลับมาแก้ไขของ
บุคลากร แล้วน าปัญหาที่ได้รับจากบุคลากรไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้เขียนโครงการให้ผ่านในปีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการที่ส่งผลท าให้การขอโครงการไม่ผ่านการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนแต่

ต้องน ากลับมาแก้ไขโครงการ 
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการเขียนข้อเสนอต่อการจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเพชรบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยได้แก่ การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี ทั้งหมด 35 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตารางตามทรรศนะของเคร็คกีและมอร์แกน [5]  
จ านวน 32 คน เพื่อเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามออนไลน์  และน าบุคลากรสายวิชาการหนึ่งคนที่ยื่นขอโครงการไม่ผ่าน หนึ่งคนขอ
โครงการผ่านและสายสนับสนุนหนึ่งคนที่ยื่นขอโครงการผ่าน รวมจ านวน 3 คน เป็นกลุ่มทดสอบเครื่องมือวิจัย   
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์  ซึ่งผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดย
ออกแบบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามให้
เลือกจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเขียนโครงการและจ านวนครั้งในการเขียน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (selected response)  [6] ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณเป็นค าถามที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (selected response) และตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการทดสอบเครื่องมือก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูล [7] โดยมีผลการประเมิน
คุณลักษณะของแบบสอบถามเท่ากับ 1.0 ในทุกข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการทดลองงานวิจัยในครั้งนี้ได้น าแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มของ  Google form ส าหรับ
ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ไปให้บุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 35 คน เพื่อท าการตอบใน
ระยะเวลา 1 เดือน เมื่อเสร็จการทดลองใช้แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเกี่ยวกับศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจ น าผลจากการตอบแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังรูปที่ 1 – 2 
 

 
 

รูปที่ 1 แบบประเมินแนวทางการจัดท าค าของบประมาณ 
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รูปที่ 2 ค าถามในแบบประเมินแนวทางการจัดท าค าของบประมาณ และสรุปการให้ข้อมูลของบุคลากร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [8] 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแบ่งออกเป็น  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านคุณลักษณะของบุคลากร  (n=32) 
คุณลักษณะของบุคลากร (�̅�) S.D ระดับปัญหา 

1. ความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการของบุคลากร 3.51 0.61 มาก 
2. ความช านาญในการเขียนโครงการของบุคลากร 3.46 0.74 ปานกลาง 
3. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการของบุคลากร 3.43 0.78 ปานกลาง 
4. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการของบุคลากร 3.23 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.65 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาการเขียนโครงการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหาในการเขียนโครงการของบุคลากร
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ปัญหาล าดับแรกและเป็นปัญหาระดับมาก คือ ความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียน
โครงการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 รองลงมา เป็นปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการของ
บุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการของบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  
ปัญหาล าดับท้ายคือ บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ตามล าดับ แปลผลได้ว่าบุคลากรใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลไปใช้ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ แต่พอมีความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงสามารถวิเคราะห์โครงการได้ 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านงบประมาณ  (n=32) 
ด้านงบประมาณ (�̅�) S.D ระดับปัญหา 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณอย่างเพียงพอ 3.54 1.17 มาก 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 3.20 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.37 1.15 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยปัญหาการเขียนโครงการเกี่ยวกับงบประมาณมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ล าดับแรก คือ 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ปัญหารองลงมา คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ตามล าดับ แปลผลได้ว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับบุคลากรในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอเท่าที่ควร ซึ่งโครงการบางส่วนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ  (n=32) 
 

ด้านความรู้ความเข้าใจ (�̅�) S.D ระดับปัญหา 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 3.63 0.81 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.54 0.89 มาก 
3. ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3.51 0.85 มาก 
4. ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้านการศึกษา 3.46 0.70 ปานกลาง 
5. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.40 0.85 ปานกลาง 
6. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ 3.26 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.81 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.47 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.54 และความรู้
ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 แปลผลได้ว่าบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและมาตรการประหยัด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเขียนโครงการในภาพรวม    (n=32) 
ปัญหาการเขียนโครงการ (�̅�) S.D ระดับปัญหา 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.47 0.81 ปานกลาง 
2. ด้านบุคลากร 3.41 0.65 ปานกลาง 
3. งบประมาณ 3.37 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.87 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.42 โดยปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.47 รองลงมาด้าน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.41 รองลงมาด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.37 ตามล าดับ แปลผลได้ว่าในภาพรวม
นั้น ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ 
บุคลากรขาดความกระตือรือร้นที่จะเขียนโครงการ รวมทั้งขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
 

ตารางท่ี 5 ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาการเขียนโครงการข้อเสนอแนะ  (n=32) 
ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. จัดท าคู่มือการเขียนโครงการ 14 43.75 
2. การให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 9 28.13 
3. จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ  7 21.88 
4. มีงบประมาณให้จัดท าโครงการที่แน่นอน และให้การสนับสนุน 
ในการด าเนินการทุกด้านอย่างโปร่งใส 

1 3.13 

5. อบรมการเขียนงบประมาณด าเนินงาน 1 3.13 
รวม 32 100 

จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ บุคลากรส่วนใหญ่จ านวน 14 คน เสนอให้จัดท าคู่มือการเขียนโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ เสนอให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และอันดับที่สาม เสนอให้
จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88  ตามล าดับ แปลผลได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องการคู่มือการเขียนโครงการมากกว่าการให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล และจัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยสองข้อ ดังนี้ ข้อแรกสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณ พบว่า มีปัญหาด้านคุณลักษณะของบุคลากร อยู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่
แท้จริงในการเขียนโครงการ โครงการจ านวนไม่น้อยที่เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ดังนั้นจึงยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงการในรูปแบบที่สมาชิกในองค์กรส่วนใหญ่เข้ าใจได้ [9]  ขาดข้อมูลที่มีความ
เป็นจริง หรือขาดข้อมูลที่จะต้องใช้จริง เช่น ผู้เสนอโครงการไม่ระบุเวลาการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ควรประเมินก่อน
ด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลังการด าเนินการทุกระยะ 3 เดือน เป็นต้น [10] ผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติโครงการในการจะน าเอาโครงการไปปฏิบัติให้
เกิดเป็นผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณส าหรับหน่วยงานที่เขียนเสนอของบประมาณและมหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกอย่างจ ากัด สอดคล้องกับการศึกษาของสิรินทร อินทร์สวาท [11] ที่ได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
กรุงเทพมหานครและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบประชาชนในท้องถิ่น  และสอดคล้องกับฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ 
[12] ที่วิเคราะห์งบประมาณของเทศบาลต าบลไผ่กองดินโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารงบประมาณของเทศบาลต าบลไผ่กองดิน
และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายรับของเทศบาลต าบลไผ่กองดินมากที่สุด คือหมวดภาษีอากร 
ประเด็นอภิปรายผลข้อที่สอง ในข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ที่บุคลากรส่วนใหญ่เสนอให้จัดท าคู่มือ
การเขียนโครงการเพื่อจัดท าค าของบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มากที่สุดนั้น เนื่องมาจากที่ผ่านมาบุคลากรแต่ละคน
ด าเนินการเขียนข้อเสนอตามความเข้าใจส่วนบุคคล และไม่ได้มีตัวอย่างเค้าโครงซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บุคลากรที่ขาด
ประสบการณ์ได้ปฏิบัติตาม  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผู้บริหารคณะควรน าผลการวิจัยนี้เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงหรือในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณส าหรับการพัฒนาการเขียนข้อเสนอของบประมาณ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาทั้ง
การบริหาร การบริการ และกิจกรรมที่เกิดแรงผลักกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งจัดท าโครงการที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นต่อไป  

2. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก ได้แก่ การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี

ลักษณะที่ควบคลุมชัดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด  
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