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กระบวนการบริหารทีส่่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

Administrative Process Affecting the Budget Allocation of Sub-District 
Administrative Organizations in Roi-Et Province 

 
สุมาลี  ไหลหาโคตร1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 3) กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและ 4) ข้อเสนอแนะการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ใช้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 420 คน เครื่องมือในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า  
 1. กระบวนการบริหาร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( μ = 4.19 ; = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการจัดองค์กร ( μ = 4.46 ; = 0.60) รองลงมาได้แก่ ด้านการรายงาน ( μ = 4.39 ; = 0.46) ด้าน
การงบประมาณ (μ = 4.29 ; = 0.51) ด้านการวางแผน ( μ = 4.25 ; = 0.53) ด้านการประสานงาน ( μ = 
4.03 ; = 0.49) ด้านการอ านวยการ (μ = 3.93 ; = 0.56) และด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน (μ = 3.87 ; = 
0.54) ตามล าดับ 
 2. การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( μ = 4.51 ; = 0.40)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการอนุมัติงบประมาณ (μ = 4.62 ; = 0.48) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
จัดเตรียมงบประมาณ (μ = 4.58 ; = 0.46)  ด้านการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ (μ = 4.57 ; = 0.48) 
และด้านการบริหารงบประมาณ (μ = 4.22 ; = 0.46) ตามล าดับ 

3. กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง(rxy = 0.597)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตัวแปรอิสระมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .778   (R = .778) ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ได้
ร้อยละ 77.80 (R2 = .605)เขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี้ 
  สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  
  Zy = .155 z1+.310 z2-.028 z3-.143 z4+.065 z5+.321 z6+.193 z7 
 4. ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย   2) ควรมีการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการอื่นในท้องถิ่นเพื่อด าเนินงานด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับหน่วยงานราชการอื่น  3) ควรมีการน าแผนงาน
หรือระเบียบปฏิบัติงานด้านงบประมาณมาอธิบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 4) ควรมีการรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 89 

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ    5) ควรมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
หน่วยงานและสอดคล้องกับการด าเนินงาน  6) ควรมีการเบิกจ่ายเงินตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้  7) ควรมีการวางแผน
ในการจัดหาบุคลากรเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงบประมาณ 
 
ABSTRACT 
 The research aimed to conduct an opinion survey of the personnel toward the 
administrative process of the budget allocation of Sub-District Administrative Organizations in Roi-Et 
Province, to conduct an opinion survey of the personnl toward the budget allocation of Sub-District 
Administrative Organizations in Roi-Et Province, to analyze the factors affecting the budget 
allocation, and to find useful suggestions for the budget allocation. The samples were 420 finance 
officers of Sub-District Administrative Organizations in Roi-Et Province. They were selected by the 
purposive sampling technique. The instrument was a questionnaire with .96 reliability index.  The 
statistics used were mean, standard deviation, multiple regression analysis. 
 1. The research findings showed that the overall opinion of the officers toward the 
administrative process of the budget allocation was at a high level (μ = 4.19 ; = 0.42). Four 
highest-rated factors of the budget allocation were organizing   (μ = 4.46 ; = 0.60), reporting (μ 

= 4.39 ; = 0.46), budget (μ = 4.29 ; = 0.51), planning  (μ = 4.25 ; = 0.53) coordinating  (μ = 
4.03 ; = 0.49), directing  (μ = 3.93 ; = 0.56) and recruitment  (μ = 3.87 ; = 0.54) 
respectively.  
 2. The findings indicated that the overall budget allocation of the Sub-District 
Administrative Organizations in Roi-Et Province was at the highest level (μ = 4.51 ; = 0.40). Five 
highest rated items of the budget allocation were   budget approval  (μ = 4.62 ; = 0.48) budget 
plan (μ = 4.58 ; = 0.46)  budget control ( μ = 4.57 ; = 0.48) and budget management (μ = 
4.22 ; = 0.46) respectively.   
            3. Additionally, the findings indicated that the administrative process affected the budget 
allocation at the .05 level of the statistical significance. The index of correlation coefficient was at a 
moderate level (rxy = 0.597). The correlation coefficient index of the independent variables was .778 
(R = .778). The variance of all independent variables was 77.80%  (R2 = .605). The 
regressionequation was:  
  Zy = .155 z1+.310 z2-.028 z3-.143 z4+.065 z5+.321 z6+.193 z7 
 4  .In conclusion, the study suggests that the officers should be sufficient for work 
positions. Budget control of other organization under the sub-district administrative organization 
should be followed up strictly. The regulations and laws of budget should be introduced to the 
officers. The new regulations for budget-income expenses should be reported to the officers.  The 
organizational  structure should be based on the factors and work positions in the organization. The 
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disbursement should be done based on the budget plan. Lastly, the officers should be sufficient for 
work positions. 
 
Keywords : Budget Allocation 
 
บทน า  

การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องรายได้และการจัดการหรือการด าเนินการภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเป็นกระบวนการบริหารการปกครองของรัฐที่ได้กระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ การบริหารงบประมาณเพื่อจัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอีกหลายด้าน เพื่อ
อ านวยประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่หลายแห่งที่ประสบปัญหาด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเองปัญหาที่เกิดจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วน
ต าบลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ ต่างมีข้อจ ากัดในหลายด้านประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และการสั่ง
การของส่วนกลาง กระบวนการบริหารงานมีข้อจ ากัดบางอย่างท าให้เกิดปัญหาทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานของ
ตนเองอันเป็นภาพลักษณ์ที่บ่งบอกให้ประชาชนผู้ที่เลือกตั้งสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบลทราบว่ากระบวนการ
ด าเนินการที่ประชาชนได้ใช้อ านาจในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งการก าหนดผู้แทนในการบริหารงบประมาณจะเป็น
การกระจายอ านาจตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ศิริพงษ์  มุขศรี, 2540) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลประเภทภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามอ านาจหน้าที่  แต่การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกระทรวงมหาดไทยและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังต่ ากว่าเป้าหมาย จึงมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
มีการติดตามการบริหารงบประมาณ ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2558 : เว็บไซด)์ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่ด าเนินงานให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาแนวทางการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะได้น าผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดศักยภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 3.เพื่อศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 4.เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

http://www.thaigov.go.th/th/new-ministry
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สมมติฐานการวิจัย 
1. กระบวนการบริหารส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ 
     1.2 การบริหารงบประมาณ 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ จ านวน 420 คน กลุ่มตัวอย่าง 420 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 420 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน ด้านการ
อ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน ด้านการงบประมาณ 
     ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุม ตรวจสอบงบประมาณ 
     ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดส าหรับข้อเสนอแนะกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
     3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     3.2 ร่างแบบสอบถามเสนอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
     3.3 น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบภาษา เนื้อหา และสถิติ และใช้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญ 
               3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.966 
          4. การรวบรวมข้อมูล 
                4.1 ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการออกหนังสือถึง
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
               4.2 ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 92 

               4.3 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
          5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
               5.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
               5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
               5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
               5.4 กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
               5.5 แจกแจงความถี่ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 อายุอยู่ระหว่าง 40 -49 ปี 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 ต าแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 10-15 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

กระบวนการบริหารงบประมาณ μ    ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการวางแผน 4.25 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดองค์กร 4.46 0.60 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน 3.87 0.54 มาก 
4. ด้านการอ านวยการ 3.93 0.56 มาก 
5. ด้านการประสานงาน 4.03 0.49 มาก 
6. ด้านการรายงาน 4.39 0.46 มากที่สุด 
7. ด้านการงบประมาณ 4.29 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.19 0.42        มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( μ =4.19;  =0.42) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 
ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดองค์กร ( μ =4.46; 

=0.60) รองลงมาไดแก่ ด้านการรายงาน ( μ =4.39;  =0.46) ด้านการงบประมาณ ( μ =4.29;  =0.51) ด้าน
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การวางแผน ( μ =4.25;  =0.53) ด้านการประสานงาน ( μ =4.03;  =0.49) ด้านการอ านวยการ ( μ =3.93; 
 =0.56) และด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน (μ =3.87;  =0.54) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การบริหารงบประมาณ μ    ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ 4.58 0.46 มากที่สุด 
2. ด้านการอนุมัติงบประมาณ 4.62 0.48 มากที่สุด 
3. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.22 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ 4.57 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.40         มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( μ =4.51;  =0.40) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ( μ =4.62;  =0.48) รองลงมาไดแก่ 
ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ (μ =4.58;  =0.46) ด้านการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ (μ =4.57;  =0.48) 
และด้านการบริหารงบประมาณ (μ =4.22;  =0.46) ตามล าดับ 

 
 6.4 ผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients sig 

b SEb   t 
ค่าคงที่ (a) 37.394 3.391  11.027 .000* 
1. ด้านการวางแผน (X1) .511 .155 .155 3.306 .001* 
2. ด้านการจัดองค์กร (X2) 1.358 .182 .310 7.474 .000* 
3. ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน (X3) -.107 .176 -.028 -.608 .544 
4. ด้านการอ านวยการ (X4) -.445 .152 -.143 -2.932 .004* 
5. ด้านการประสานงาน (X5) .281 .233 .065 1.204 .229 
6. ด้านการรายงาน (X6) 1.049 .169 .321 6.223 .000* 
7. ด้านการงบประมาณ (X7) .362 .095 .193 3.823 .000* 
 a = 37.394       SEest= 6.66825 R = .778  R2 = .605  
 N = 420  F = 90.180  Sig = .000* 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยพิจารณาผลของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม พบว่า 
 1. กระบวนการบริหารงบประมาณมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ .778 (R = .788) ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 
7 ตัวมีความสัมพันธ์กับการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. กระบวนการบริหารงบประมาณส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ .605 (R2 = .605) แสดงว่าตัวแปร
อิสระทั้ง 7 ตัว สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 60.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอยในการพยากรณ์เท่ากับ 6.66825 
(SEest= 6.66825) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ตัวแปร คือ ด้านการรายงาน (X6) ด้านการจัดองค์กร 
(X2) ด้านการงบประมาณ (X7) ด้านการวางแผน (X1) และด้านการอ านวยการ (X4) ดังนั้น เมื่อทราบค่าคงที่ 
(Constant) เท่ากับ 37.394 ทราบค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) และทราบ
น้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) จึงสามารถสร้างสมการถดถอยได้ ดังนี้ 
 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
            Y = a+ b1 x1 + b2 x2+ b3 x3+ b4 x4+ b5 x5+ b6 x6+ b7 x7 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z = .155 z1+.310 z2-.028 z3-.143 z4+.065 z5+.321 z6+.193 z7 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ด้านปัจจัยการบริหารงบประมาณ ที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ด้านจัดบุคคลเข้าท างาน และข้อเสนอแนะ
ที่มีความถี่ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการวางแผน 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ ด้านการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ และ
ด้านการบริหารงบประมาณตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายเหตุผลได้ว่า การบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอนุมัติงบประมาณ มีการอนุมัติงบประมาณได้เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพันธิวา  คุ้มครองทรัพย์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาศักยภาพในการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอชะอี จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อศักยภาพในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ รองลงมาได้แก่ ด้าน
การบริหารงบประมาณและด้านการอนุมัติงบประมาณ 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 95 

 2. กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การรายงาน ด้านการจัดองค์กร ด้านการงบประมาณ ด้านการวางแผน และด้านการอ านวยการ อบต.มีการวาง
แผนการตั้งงบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัญญา  ซ้ายโพธิ์กลาง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กระบวนการจัดท างบประมาณของ อบต.ท่า
จะหลุง ในขั้นตอนจัดเตรียมงบประมาณได้พิจารณาและเรียงล าดับความส าคัญตามแผนพัฒนาต าบล พร้อมพิจารณา
รายการตั้งจ่ายต่างๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานเสนอขึ้นมา ในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณและสามารถประกาศใช้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด  
 3. ข้อเสนอแนะกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผลงานบุคลากรด้านงบประมาณ ควรมีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรก่อนออก
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายควรมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นในท้องถิ่นเพื่อด าเนินงานด้านงบประมาณให้
สอดคล้องกับหน่วยงานราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยดารุณี  แสงอุโคตร (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางในการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตั้งใจ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าประชาชนในพื้นที่มีปัญหา
และความต้องการเป็นจ านวนมากที่รอการแก้ปัญหาเนื่องจาก อบต. มีงบประมาณจ ากัด การด าเนินตามโครงการจึงมี
ความล่าช้ามาก ผู้บริหารมีความรู้น้อยจึงไม่สามารถบริหารงบประมาณให้ดีได้ ปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่ไม่รับ
การแก้ปัญหาและการบริหารงบประมาณของ อบต. ให้ความส าคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านการศึกษาไม่ได้
รับความสนใจจากผู้บริหาร การบริหารงบประมาณไม่คุ้มค่า 
ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ควรมีการน าแผนงานหรือระเบียบปฏิบัติงานด้านงบประมาณมาอธิบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 3. ควรมีการรายงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ 
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