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บทคัดย่อ 
 การศึ กษาค ร้ั งนี้ มี วั ตถุป ระสงค์      
เพื่ อศึ กษาและ เป รียบ เที ยบการบ ริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือยขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
ระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
จ านวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/)   
 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย 
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมและ
ทุกด้ านอยู่ ในระดับมาก  โดยเ รียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
อนุมัติงบประมา  ด้านการควบคุมงบประมาณ 
ด้านการจัดท างบประมาณ และด้านการ
บริหารงบประมาณ ตามล าดับ 
 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณที่มี เพศและระดับการศึกษา
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงบประมาณ, องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย, จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the budget management 
of Muang Pluey Subdistrict Administrative 
Organization, Srisomdet district, Roi Et 
province classified by personal factors such 
as gender and education level. The 
population of the study consisted of 50 
personnel working on the budget of Muang 
Pluey Subdistrict Administrative Organization. 
The questionnaire with rating scale was used 
as a tool. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (One way ANOVA), and least 
significant difference by Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed that: 
 1. The personnel’s opinion working 
on the budget of Muang Pluey Subdistrict 
Administrative Organization was at high 
level both overall and all aspects, ranked by 
descending; budget approval, budget control, 
budgeting and budget management 
respectively. 
 2. The opinion on budget 
management of Muang Pluey Subdistrict 
Administrative Organization of personnel 
with different gender and education level, 
working on the budget was not different. 
 
Keywords: The Budget Management, 
Muang Pluey Subdistrict Administrative 
Organization, Roi Et Province 

บทน า 
  ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารที่
ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ  
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ  
นั้น การงบประมาณเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การบริหารองค์การหรือกิจการต่างๆ โดย
งบประมาณจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง
ทั้งในเร่ืองการวางแผน การประสานงาน  
และการควบคุมการด าเนินงาน 
  ประโยชน์ของการงบประมาณในการ
วางแผนด าเนินกิจการ หน้าที่ส าคัญอันดับ
แรก  คื อการก าหนดวั ตถุป ระสงค์ และ
เป้าหมายของการด าเนินการว่าจะมุ่งไปใน
ทิศทางใด ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์
เช่นใดหรือเป้าหมายใด ในระยะเวลาใด การ
ก าหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายดังกล่าว
โดยระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนงาน
งบประมาณ  ซึ่งมีผลดีคือท าให้บุคคลทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันว่าเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์การจะไปใน
ทิศทางใด ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เป็นองค์ประกอบขององค์การมีเป้าหมายร่วมกัน  
มีการประสานงานกันด้วยดี ตลอดจนเป็นการ
จัดสรร  หรือจัดเตรียมทรัพยากรไว้ล่วงหน้า  
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองทุน บุคลากร และปัจจัย
อ่ืนๆ การงบประมาณจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เพราะในการ
จัดท า แผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารจะต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ         
ว่าจะมุ่งไปทางใด องค์การจึงต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ให้
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สามารถด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้  
(เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม,  2543 : 405) 
  ประโยชน์ของงบประมาณในการ
ประสานงาน  กล่ า วคื อ  เมื่ อได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและเป้าหมายของการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้ว จะต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ
โดยละเอียด โดยองค์การจะน าแผนของ
หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ เป็นองค์ประกอบมา
พิจารณาตลอดจนมีการปรับปรุงร่วมกัน
เพื่อให้แผนของหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบ
เป็นไปตามนโยบายขององค์การ การวางแผน
งบประมาณเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
ส ารวจ  ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
ตั้งแต่เร่ิมแรกในการวางแผน หากมีข้อติดขัด
ในหน่วยงานใดจะต้องได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่
ในขั้นต้น  แผนงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ
ในขั้นสุดท้ายจึงเป็นแผนที่ท าให้วางใจได้  
หากสภาวการณ์ เป็นไปตามที่คาดคะเน  
หน่วยงานจะสามารถด าเนินการไปได้อย่าง
สอดคล้องกันและควรจะได้ผลดังที่แสดงไว้
ในแผนงบประมาณ การที่ได้มีโอกาสน า
แผนงานของแต่ละส่วนงานมาวินิจฉัยร่วมกัน
เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงานต่างๆ  
สอดคล้องกันนั้นช่วยให้การประสานงาน
ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี
ยิ่งขึ้น  เพราะท าให้มีโอกาสได้ทราบถึงการ
ด าเนินงานในส่วนงานอ่ืนขององค์การ  และ
จะท าให้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้นที่ว่าแต่ละส่วน
งานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  ทุกส่วนงาน
จะต้องด าเนินไปให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  
ดังนั้นการที่หัวหน้าหน่วยงานได้มีส่วนร่วม

ในการ เสนอแผนงานของตน  การที่ ได้
รับทราบถึงแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
อ่ืน  อันมีผลกระทบถึงกิจการที่เป็นส่วนรวม  
จะช่วยให้การประสานงานระหว่างในระดับ
บริหารขององค์การเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น  
แผนงบประมาณขององค์การที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นแผนการด าเนินงานขององค์การ การ
ท าแผนงบประมาณเป็นการจัดท าขึ้นตามข้อ
สมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในภายหน้า หากสภาวะแวดล้อม
เปลี่ยนไปจนท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานงบประมาณ การปรับเปลี่ยนแผนงาน
งบประมาณของหน่วยงานหนึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่องานของอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย 
  ประโยชน์ของการงบประมาณในการ
ควบคุมการด าเนินงาน นอกจากประโยชน์ที่
จะได้รับจากการงบประมาณในการวางแผน
ล่วงหน้าและการประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานต่างๆ  แล้ว  ฝ่ายบริหารยังสามารถ
ใช้แผนงบประมาณเป็นเคร่ืองมือติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีสาเหตุเนื่องมาจาก
อะไร การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณจะท าให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จะท าให้ทราบว่างานก าลังด าเนิน
ไปตามเป้าหมายหรือไม่  หากไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเป็นเพราะเหตุใด  จะด าเนินการ
แก้ไขอย่ างไร การที่ การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
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ของอีกหน่วยงานหนึ่งได้ การควบคุม และ
ติดตามดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร
ในการประหยัดเวลาในการบริหาร กล่าวคือ  
จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ
แผนงบประมาณ รายการที่ไม่แสดงถึงความ
แตกต่าง ฝ่ายบริหารจะได้ไม่ต้องสนใจใน
รา ยก ารดั ง กล่ า ว เพร า ะแส ดงว่ า ก า ลั ง
ด าเนินการไปตามแผน ส าหรับรายการที่
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างฝ่ายบริหาร    
จะได้หาทางปรับปรุงแก้ ไข เพื่ อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผน การติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยใช้ระบบ
การงบประมาณเป็นเคร่ืองมือจึงช่วยให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  จากประโยชน์ของการงบประมาณที่
ความส าคัญในการบริหารองค์การดังกล่าว
ข้างต้น องค์การทุกองค์การจึงให้ความส าคัญ
กับกระบวนการงบประมาณ อันได้ แก่        
การจัดท างบประมาณหรือการจัดเตรียม
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ  
(เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม,  2543 : 415) 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
นั้น อาจกล่าวได้ว่า “เงินงบประมาณ” เป็น
ปัจจัยส าคัญ เพราะหากท้องถิ่นมีรายได้น้อย
การพัฒนาย่อมไม่ก้าวหน้า  ดังนั้นท้องถิ่น
จะต้องพยายามพัฒนา จัดหาและจัดเก็บรายได้
ให้มากยิ่ งขึ้นเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆที่มีอยู่มากมาย มิใช่
จะรอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลฝ่าย เดียว เนื่ องจากสภาพปัจจุบัน

ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีงบประมาณของตัวเอง
แทบไม่พอรายจ่าย และโดยเฉพาะมักจะเป็น
การใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจ า  เช่น
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ฯลฯ มากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุน
ที่เป็นสิ่งก่อสร้างหรือที่ดิน จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับคณะผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นจะต้องท าความเข้าใจ
เพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขต
ของกฎหมายและอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
เป็นไป  อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส ม กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้งท้องถิ่นขึ้นมา 
เพราะหากการบริหารงบประมาณไม่เป็นไป
ตามระเบียบหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว
ย่ อ มจ ะส่ ง ผ ล เ สี ย ห า ย แก่ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประชาชนส่วนรวมและจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้บ ริหารตลอดจนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอีกด้วย 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนา  ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2. เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบการบ ริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณ  ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณ  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาใน
คร้ังนี้ ก าหนดขอบเขตในการศึกษา คือ ศึกษา
การบริหารงบประมาณตามกระบวนการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้แก่  การจัดท างบประมาณ การอนุมัติ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการ
ควบคุมงบประมาณ  (เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรี
ธรรม,  2543 : 415) 

2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา  
คือ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
ได้แก่  ผู้บริหาร ส านักปลัด ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา  ส่ วนการศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย  จ านวน  50  คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่  คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ า เภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ขอบ เขตด้ านตั วแปรที่ ใช้ ใน
การศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ (Independent  
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ  ได้แก่  เพศ
และระดับการศึกษา 
  2) ตัวแปรตาม  (Dependent  
Variables) คือ การบริหารงบประมาณตาม
กระบวนการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ า เภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การจัดท างบประมาณ  
การอนุมัติงบประมาณ  การบริหาร
งบประมาณ  และการควบคุมงบประมาณ 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่  10  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรที่
ปฏิ บั ติ ง าน เ กี่ ย วกั บ งบประม าณ ได้ แ ก่ 
ผู้บริหาร ส านักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ า เภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 50 คน 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี ้
  ตอนที่  1  สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ มตั วอย่ า ง   มี ลั กษณะ เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท  
(Likert)   
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

2. การสร้างแบบสอบถามเพื่อการ
เก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณา
เนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  จากผู้เชี่ยวชาญ  2  ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ 
(Try–Out)  กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งบประมาณในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
พระเจ้า  อ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  40  คน 

6. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7. น าแบบสอบถามที่ ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้
ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัย  เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใช้ค่า  F-test  (One way ANOVA)     
t–test 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ

แบบสอบถาม 
1) ความ เที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อหา 

(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 

2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากร
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า  F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
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1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  31  คน  (ร้อย
ละ  62.00)  รองลงมาเป็นเพศหญิง  จ านวน  
19  คน  (ร้อยละ  38.00) ส่วนใหญ่มีการศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา จ านวน 23 คน (ร้อยละ  
46.00) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
จ านวน  15  คน ( ร้อยละ  30 .00 )  และมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน 
(ร้อยละ  24.00) 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ( x =4.21) โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านการ
อนุ มั ติ งบประมาณ  ( x =4.36) ด้ านการ
ควบคุมงบประมาณ  ( x =4.26) ด้ านการ
จัดท างบประมาณ  ( x =4.21) และด้านการ
บริหารงบประมาณ  ( x =4.01)  ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านการจัดท างบประมาณ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.21) โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ ดังนี้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยมีส่วนร่วมในการจัดท า
งบประมาณ ( x =4.49) รองลงมา ส่วนงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณได้จัดให้มีการ
อบรมเกี่ยวกับงบประมาณ ( x =4.48) และ

การจัดท างบประมาณมีการก าหนดตัวชี้วัด
ชัดเจน  ( x =4.41) 

2) ด้านการอนุมัติงบประมาณ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.36) โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ  ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ ( x =4.50) รองลงมา องค์การ
บ ริหารส่ วนต าบล เมื อง เปลื อยก าหนด
ระยะเวลาในการอนุมัติงบประมาณชัดเจน  
( x =4.49) และองค์การบริหารส่วนต าบล
เมือง เปลือยก าหนดให้มี ระยะ เวลาและ
ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนงบประมาณไว้
ชัดเจน  ( x =4.05) 

3) ด้านการบริหารงบประมาณ  
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =4.01)โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ ดังนี้ ไม่มีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  ( x =4.47)  รองลงมาการ
เบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด ( x =4.28) และผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  ( x =4.22) 

4) ด้านการควบคุมงบประมาณ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.26) โดย
เรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3  
อันดับ ดังนี้  ส่วนงานที่ รับผิดชอบถูกตัด
งบประมาณเมื่อไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด ( x =4.49) รองลงมา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน  
โครงการ อย่างเป็นระบบ ( x =4.38) และ
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ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการของส่วนงาน มีความคุ้มค่า  ( x =4.29) 

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาอภิปรายผล
การศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ า เภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชวฤทธิ์  โยศรีคุณ (2552 : 
บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษากระบวนการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี  
เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานตามกระบวนการงบประมาณของ
เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

ผู้ ปฏิ บั ติ งานเห็ นว่ ามี การปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ
กระบวนการงบประมาณของเทศบาลต าบลโคก
กรวด อ า เภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   และจากผล
การศึกษาในคร้ังนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่าด้านที่มีการด าเนินการมากที่สุดคือด้าน
การอนุมัติงบประมาณ  โดยเร่ืองที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยในด้านนี้ ได้แก่ 
องค์การบ ริหารส่วนต าบล เมื อง เปลือย 
ก า หนด ให้ มี คณ ะ ก ร รม ก า รพิ จ า รณ า
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือยก าหนดระยะ เวลาในการอนุมั ติ
งบประมาณชัดเจน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยก าหนดให้มีระยะเวลาและ
ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนงบประมาณไว้
ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยได้วางระบบเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
การก าหนดให้มีองค์คณะพิจารณางบประมาณ 
ในรูปของคณะกรรมการ   การก าหนด
ระยะ เวลาในการการพิ จ ารณาทบทวน
งบประมาณและอนุมัติงบประมาณไว้อย่าง
ชัดเจน  ซึ่งจะท าให้การบริหารงบประมาณ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ด้านการควบคุมงบประมาณ โดย
เร่ืองที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย
ด าเนินการในด้านนี้มากที่สุด ได้แก่ ในกรณีที่
ส่วนงานที่รับผิดชอบถูกตัดงบประมาณเมื่อ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด  
แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือยได้มีมาตรการการก ากับดูแลให้
ส่ วน ง านได้ ด า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว ยื่ น ค า ขอ
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งบประมาณ การด า เนินง านให้มีความ
รอบคอบและให้มีการวางแผนงบประมาณ  
เพราะหากมีการวางแผนงบประมาณอย่างดี
แล้วจะไม่มีงบประมาณค้างจ่าย นอกจากนี้ยัง
ได้ด าเนินการในเร่ืองมีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนโครงการ อย่างเป็นระบบ  
และผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ ของส่วนงานมีความคุ้มค่า  
ในด้านการจัดท างบประมาณ เร่ืองที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยด าเนินการใน
ด้านนี้มากที่สุด ได้แก่ บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยมีส่วนร่วมใน
การจัดท างบประมาณ ส่วนงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงบประมาณได้จัดให้มีการอบรม
เ กี่ ย ว กั บ ง บป ร ะ ม าณ  แ ล ะ ก า ร จั ด ท า
งบประมาณมีการก าหนดตัวชี้ วัดชัดเจน  
สอดคล้องกับการศึกษาของ  เพ็ญแข  สนิท
วงศ์ ณ อยุธยา (2538 : 125) ที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของการงบประมาณในการ
ประสานงานว่า ส่วนงานต่างๆ จะต้องมีการ
วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน โดยแผนของ
หน่วยงานเหล่านั้นเป็นไปตามนโยบายของ
หน่วยงาน หากไม่เป็นไปตามนโยบายของ
กิจการที่ได้ก าหนดไว้หรือขัดแย้งซึ่งกันและ
กันจะต้องได้รับการพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน
แผนงบประมาณที่จะน ามาใช้ภายในกิจการ
จะต้องเป็นแผนงานที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร นอกเสียจากจะได้รับการ
วินิจฉัยและอนุมัติแล้ว และจะต้องเป็นแผนที่
การด าเนินงานของส่วนงานต่างๆ ไม่ขัดแย้ง
กัน 

  ด้านการบริหารงบประมาณ เร่ือง
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย
ด าเนินการในด้านนี้มากที่สุด  ได้แก่  ไม่มี
งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
รองลงมา  การเบิกจ่าย  งบประมาณเป็นไป
ตามระยะ เ วล าที่ ก าหนด   และผลกา ร
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้ แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณที่มี
เพศและระดับการศึกษาต่างกัน  เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งบประมาณมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว    
ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณต่อการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่
อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ด้ า น ก า ร จั ด ท า ง บป ร ะ ม าณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควร
ก าหนดระยะเวลาในการจัดท างบประมาณไว้
แน่นอน 

2. ด้ า นก า รอนุ มั ติ ง บป ระม าณ  
องค์การบ ริหารส่วนต าบล เมื อง เปลือย        
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ควรก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

3. ด้ านก ารบ ริหารงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควร
ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณมี
ความคล่องตัวและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. ด้ านการควบคุมงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย ควร
จัดระบบการติดตามการใช้งบประมาณให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาคร้ัง
ต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคการ
บริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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