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ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะส่ วนบุคคล จริยธรรม และส่ วนเผือ% งบประมาณของผู้บริหาร
ธุรกิจยางพารา ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL ATTRIBUTES, ETHICS AND BUDGETARY
SLCK OF THE RUBBER BUSINESS IN SURAT THANI PROVINCE.
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2
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคล จริ ยธรรม และส่ วนเผืองบประมาณ
ของธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เปรี ยบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคล และส่ วนเผืองบประมาณของ
ผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และหาความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรม ซึ งแบ่งเป็ นจริ ยธรรม
ภายใน และจริ ยธรรมภายนอก กับส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
โดยวิธีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ งประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจยางพารา
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทงที
ั อยูใ่ นนามของบุคคล บริ ษทั และสถาบันการเกษตรหรื อสหกรณ์ จํานวนทังสิ น
129 ราย วิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติพืนฐานด้วย ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยการหาค่าสัมประสิ ทธิB สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน
ผลการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่า ง 26-35 ปี และมี
ประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 6 ปี มีจริ ยธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนเผืองบประมาณโดย
รวมอยู่ใ นระดับ การบริ หารงบประมาณที เข้ม งวด ผลการเปรี ย บเที ย บส่ วนเผืองบประมาณจํา แนกตาม
คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลโดยรวม และรายด้าน พบว่า เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรม และส่ วนเผือ-งบประมาณโดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ระดับตํา
ในทิศทางตรงกันข้าม นันคือ ผูบ้ ริ หารทีมีจริ ยธรรมมากจะตังส่ วนเผืองบประมาณไว้นอ้ ย
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คําสํ าคัญ
ส่ วนเผืองบประมาณ, คุณลักษณะส่ วนบุคคล, จริ ยธรรมภายใน, จริ ยธรรมภายนอก
Abstract
This research aimed to study the personal attributes, ethics and budgetary slack for rubber
business in Surat Thani province, to compare personal attributes and budgetary slack of rubber business
executives in Surat Thaini province and investigate the relationship between ethics; There is an internal
ethics and external ethics that relate with budgetary slack of rubber business executives in Surat Thani
province by using questionairs to collect data from a sample that consist of rubber business executives in
Surat Thani province by the name of individuals, companies and agricultural institutions or cooperatives
that total of 129 cases. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and
standard deviation. Hypothesis testing used t-test, F-test and Prarson’s correlation cocfficient.
The study found that the majority of respondents were male, aged between 26-35 years, and had
more than six years of experience in working with ethics were at moderate level. The overall budget was
on the high fiscal austerity. The comparison of the available budget by personal attributes, overall and on
each side found that gender, age and work experience were not different. The relationship between ethics
and overall budget found the relationship was at low-level in the opposite direction that is a highly ethical
executive would set the budget for less.
Keywords
BUDGETARY SLACK, PERSONAL ATTRIBUTES, INTERNAL ETHIC, EXTERNAL ETHIC
บทนํา
ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตยางพารามากเป็ นอันดับหนึงของโลก ในปี พ.ศ. 2556 มีผลผลิตยางพารา
ประมาณ 3.6 ล้านตัน ใช้แปรรู ปภายในประเทศและส่ งออกเป็ นผลิตภัณฑ์ประมาณร้อยละ 14 ทีเหลืออีกร้อย
ละ 86 ส่ งออกในรู ปของยางดิบชนิดต่างๆ เช่น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน นํายางข้น ยางคอมปาวด์
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .2558) เช่นเดียวกันกับจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีทีเป็ นจังหวัดหนึงทีมีพนที
ื มาก
ทีสุ ดของภาคใต้ ซึ งประกอบด้วย 19 อําเภอ พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คือ ยางพารา โดยมี
พืนทีปลูกยางพารามากทีสุ ดของประเทศ มีพืนทีปลูกยางพาราแล้วในปี 2555 จํานวน 3.1 ล้านไร่ คาดหมาย
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ว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 786,477 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 55,053.3 ล้านบาท (สํานักงานจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี . 2558) และมีผปู ้ ระกอบการยางพาราทีขึนทะเบียน จํานวน 129 ราย (สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี. 2558)
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจยางพาราต้องเจอกับปั ญหา ทังในด้านของราคา จํานวนผลผลิตทีลดลง
และ ผูป้ ระกอบการอาจต้องเผชิ ญกับปั ญหาการจัดทํางบประมาณ สาเหตุอาจมาจากปั ญหาทีกล่าวมาข้างต้น
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หรื อแม้กระทังพนักงาน เศรษฐกิ จ การเมือง เป็ นต้น ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงทีผูบ้ ริ หาร
จะต้องรู ้ เกี ยวกับ การจัดทํา งบประมาณที ถู ก ต้อง เพือลดความเสี ย หายให้กบั กิ จการ จริ ยธรรมถื อเป็ น
มาตรฐานความประพฤติของมนุ ษย์จะเกิ ดขึนได้ตอ้ งอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา คือ ความประพฤติ
และธรรม คือ เครื องรักษาความประพฤติ ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นมีจริ ยธรรมในการจัดทํางบประมาณ เพราะหาก
ขาดจริ ยธรรมในการจัดทํางบประมาณก็จะทําให้เกิ ดข้อบกพร่ องในงบประมาณ อาจนําไปสู่ ความล้มเหลว
ในการบริ หารงบประมาณได้ (Douglas, Wier . 2000 ) ในการประกอบกิจการใดๆการจัดทํางบประมาณถือ
เป็ นเรื องจําเป็ นเกียวกับการวางเกียวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของกิจการ นอกจากการจัดทํางบประมาณจะมีขอ้ ดี
ทีเกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรแล้ว งบประมาณก็มีขอ้ จํากัดทีอาจส่ งผลให้งบประมาณทีตังไว้นนไม่
ั บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ เรี ยกข้อจํากัดนีว่า ปั จจัยทีมีผลกระทบต่องบประมาณ จึงต้องมีการสํารองตัวเลข
งบประมาณไว้ อาจเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า “ส่ วนเผืองบประมาณ” (พรพรรณ ดํารงสุ ขนิวฒั น์. 2554)
จากข้อมูลดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล
จริ ยธรรม และส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพือที จะได้ทราบ
ปั ญ หาว่า คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุ ค คล และจริ ย ธรรมของผูบ้ ริ ห ารธุ ร กิ จ ยางพาราในจัง หวัด สุ ร าษฏร์ ธ านี มี
ความสัมพันธ์กบั ส่ วนเผืองบประมาณ ซึ งถื อว่าเป็ นสิ งจําเป็ นทีจะต้องทราบ เพือเป็ นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณของกิจการ สามารถรับมือกับปั ญหาทีเกิดขึน รวมถึ งแก้ไขปั ญหาในการจัดทํางบประมาณใน
ธุ รกิจยางพาราต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
2. เพือศึกษาจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
3. เพือศึกษาส่ วนเผืองบประมาณของธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
4. เพือเปรี ยบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคล และส่ วนเผืองบประมาณของ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
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5. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรม และส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพารา
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทงที
ั อยู่ในนามของบุคล บริ ษทั และสถาบัน
การเกษตรหรื อสหกรณ์ จํานวนทังสิ น 129 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี. 2558)
ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพารา ประกอบด้วย คุณลักษณะส่ วนบุคคล และ
จริ ยธรรมภายในและจริ ยธรรมภายนอก
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่ วนเผืองบประมาณ
ขอบเขตเวลา
เวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึ ง เดื อนมกราคม
พ.ศ. 2559
การทบทวนวรรณกรรม
ความรู้ ทวั% ไปเกีย% วคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : 22) ได้กล่าวถึ ง ความหมายของปั จจัยทางประชากรศาสตร์
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชือชาติ สัญชาติ ซึ งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของอุป
สงค์และปริ มาณการซือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทียว
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล รวมถึง อายุ เพศ วงจรการดาเนิ นชี วิตของ
ครอบครัว การศึกษา รายได้ ฯลฯ ลักษณะทีกล่าวมามีความสําคัญต่อนักวิเคราะห์ตลาดเพราะมันบ่งชี ถึ ง
อุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าและบริ การทังหลาย แนวโน้มทีเปลียนไปของปั จจัยส่ วนบุคคลชี ให้เห็นถึง
การเกิดขึนของตลาดใหม่ และตลาดอืนก็จะลดลงไป ซึ งปั จจัยส่ วนบุคคลทีสําคัญ คือ อายุ เพศ ครอบครัว
การศึกษาและรายได้
ความสํ าคัญของจริยธรรม
ความสํา คัญของจริ ย ธรรมในการประกอบอาชี พ คื อ ช่ วยให้ผูป้ ระกอบอาชี พ แต่ล ะสาขาได้ใ ช้
วิชาชีพในทางทีถูกต้องเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ช่วยควบคุมและส่ งเสริ มให้ผู ้
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ประกอบอาชีพทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความสํานึ กในหน้าทีและมีความรับผิดชอบในงานของตน
ช่วยส่ งเสริ มและควบคุมการผลิ ต และการปฏิ บตั ิงานให้มีคุณภาพเป็ นทีเชื อถื อและไว้วางใจได้ในเรื องของ
ความปลอดภัยและการบริ การทีดี ช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบอาชี พไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค และไม่เห็น
แก่ตวั ทังนี ต้องยึดหลักโดยคํานึ กถึ งผลกระทบทีจะเกิ ดแก่ผูบ้ ริ โภคเสมอ และช่ วยให้วงการธุ รกิ จของผู ้
ประกอบอาชีพมีความซื อสัตย์ ยุติธรรม และมีความเอือเฟื อต่อสังคมส่ วนรวมมากขึน (กรมประชาสัมพันธ์,
กลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรม.2558)
จริ ยธรรมมีความสําคัญต่อสังคมและวิชาชี พทีมนุ ษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกัน ทํางานด้วยกันติดต่อสื อสารซึ ง
กันและกัน จริ ยธรรมจึงเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของบุคคลและองค์กร ในด้าน คุณธรรม ศีลธรรม บรรทัด
ฐานทางสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์.2558)
สถานการณ์ ยางพาราปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558
สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ(2558) ได้กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ ยางพารา
ในด้านการผลิ ต การผลิ ตยางพาราในประเทศไทยคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของการผลิ ตทัวโลก โดยมีมูลค่าการ
ส่ งออก 13,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐในแต่ละปี ตลาดทีสําคัญ 5 ประเทศได้แก่ จีน มาเลเซี ย ญีปุ่ น ยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กา และขณะทีการปลูกยางพาราครอบคลุ มพืนที 3 ล้านเฮกตาร์ พืนทีจํานวนถึ งร้ อยละ 95 เป็ น
ของเจ้าของทีดินรายย่อย
ด้านการตลาด การค้ายางพารานันควบคุ มโดยบริ ษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ อาธิ กู๊ดเยียร์ บริ จสโตน
ประเทศไทย สยามมิชลิ น และ ดันลอป บริ ษทั เหล่านี ทุ่มเงิ นลงทุนมหาศาลไม่ใช่ เฉพาะเพือการผลิ ตและ
ส่ งออกเท่านัน แต่ยงั รวมไปถึงการจัดตังให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านการวิจยั และพัฒนายางพาราชัน
นํา โดยมีเป้ าหมายเพือเสริ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลกให้แข็งแกร่ ง ด้านนโยบาย
ของรัฐ รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ยางพาราเป็ นอันดับหนึ ง และเสนอสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีมากมายให้กบั นักลงทุน ด้วยความได้เปรี ยบทังหมดทีอุตสาหกรรมยางพาราของไทยมีให้ ในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพืนฐานด้านการผลิ ต และฐานการบริ โภคระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงไม่น่า
แปลกใจทีการประชุ ม นิ ทรรศการ และการสัมมนาด้านอุตสาหกรรมยางพาราจัดขึนในประเทศไทย และ
ด้านแนวโน้มผลผลิตและราคา ผลผลิตยางพาราไทยปี 2557 อยูท่ ีระดับ 4.0 ล้านตัน นับเป็ นครังแรกในรอบ
หลายปี ที ไทยมี ผลผลิ ตยางลดลง โดยลดลงจากปี ก่ อนร้ อยละ 3.2 เนื องจากสภาพภูมิอากาศที แห้งแล้ง
สถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองและการประท้วง ประกอบกับราคายางอยู่ในช่ วงขาลงไม่ จูงใจ
เกษตรกรกรี ดยาง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา ราคายางทีอยูใ่ นระดับสู ง และนโยบายเพิมผลผลิตยาง
ทําให้มี การขยายพืนทีปลูกและเปิ ดกรี ดเพิมขึนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้ผลผลิตปี 2557
เพิมขึนจากปี 2547 ประมาณ 1 ล้านตัน หรื อเพิมขึนร้อยละ 34.3 ขณะเดียวกัน หลายประเทศขยายพืนทีปลูก
ยางพาราเพิมขึนโดยเฉพาะจีนมีการขยายพืนที ปลูกในประเทศราวปี ละ 2.6 แสนไร่ และจีนได้ขยายการ
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ลงทุนปลูกยางในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม (CLMV) ทําให้พืนทีปลูกยางใน CLMV เพิมขึน
ปี ละประมาณ 1 ล้านไร่ ส่ งผลให้ผลผลิตยางของโลกเพิมขึนมากในปั จจุบนั
ส่ วนเผือ% งบประมาณ
งบประมาณ เป็ นเครื องมือที จะช่ วยวัดระดับความพึงพอใจ แต่ขอ้ จํากัดทีสําคัญของการจัดเตรี ยม
งบประมาณแบบมีส่วนร่ วม คื อ ทําให้เกิ ดการเผือเหลื อเผือขาดของงบประมาณ (Budgetary Slack) มาก
จนเกินไป เนื องจากผูบ้ ริ หารระดับล่างทีต้องรับผิดชอบต่อผลต่างระหว่างเป้ าหมายในงบประมาณกับผลที
เกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานจริ งนัน มีแนวโน้มทีจะจัดเตรี ยมงบประมาณของตนเองให้บรรลุผลการดําเนิ นงาน
ได้โดยง่าย ด้วยการประมาณค่าใช้จ่ายในงบประมาณไว้สูงเกินไป หรื อประมาณรายได้ในงบประมาณไว้ตาํ
เกิ นไป ด้วยเหตุ ผ ลนี จึ ง ควรจัดส่ ง งบประมาณที ถู ก จัดเตรี ย มโดยผูบ้ ริ ห ารระดับ ล่ า งไปให้ก ับ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งทําการกลันกรอง และทบทวนก่อน เพือไม่ให้ตงงบประมาณไว้
ั
สูงหรื อตําจนเกิ นไป และหากจะมี
การเปลี ยนแปลงก็ตอ้ งมีการอภิปรายร่ วมกัน และแก้ไขตามทีจําเป็ นก่ อนทีงบประมาณจะถูกยอมรั บและ
นําไปใช้ปฏิบตั ิ ซึ งหากไม่มีการกลันกรองตามทีกล่าวมาแล้ว งบประมาณแบบมีส่วนร่ วมอาจทําให้เกิดการ
เผือเหลื อเผือขาดมากจนเกิ นไป จนส่ งผลให้การดําเนิ นงานตามงบประมาณนันเกิ ดการสิ นเปลื องและขาด
ประสิ ทธิ ภาพ (นวพร บุศยสุ นทรประจิต หาวัตร และคณะ. 2555 : 241)
งานวิจัยทีเ% กีย% วข้ อง
ปิ ยะภรณ์ ชันแก้ว.(2548) ได้ศึกษาการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อส่ วนเผืองบประมาณ โดย
นํา ตัว แปรที ทํา การศึ ก ษาประกอบด้ว ยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับ ของส่ ว นเผื อ
งบประมาณ และระดับของปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อส่ วนเผืองบประมาณ ซึ งประกอบด้วย 8 ปั จจัย ได้แก่ ความ
แตกต่ างกันของข้อมูล ที ผูบ้ ริ หารระดับ สู งและผูบ้ ริ หารระดับ กลางได้รับ การให้ความสํา คัญกับการใช้
งบประมาณเพือเป็ นเครื องมือในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับกลางใน
การจัดทํางบประมาณ อิทธิ พลทีมีผลต่อการจัดทํางบประมาณของผูบ้ ริ หารระดับกลาง ผลกระทบด้านบวกที
ได้รับ หากสามารถปฏิ บ ัติง านได้ต ามเป้ าหมายที กํา หนดไว้ ผลกระทบด้า นลบที ได้รั บ หากไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ผลตอบแทนทีไม่เป็ นตัวเงินทีได้รับจากองค์กร และผลตอบแทนที
เป็ นตัวเงินทีได้รับจากองค์กร ผลจากการศึกษาพบว่า บริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมีส่วนเผือ
งบประมาณในระดับปานกลาง และผลจากการวิเคราะห์ ความแปรปรวน พบว่า อายุงานในบริ ษ ทั ของ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อผูจ้ ดั การแผนกขายมีผลทําให้ระดับของปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อส่ วนเผืองบประมาณทัง 8 ปั จจัย
ทีทําการศึกษามีความแตกต่างกัน
ธนกานต์ ชาติวงก์. (2550) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับผลกระทบของจริ ยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทีมี
ต่อคุณภาพงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า จริ ยธรรมธุ รกิจและ
วัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกต่อคุ ณภาพงบการเงิ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นด้านความซื อสัตย์ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความน่าเชื อถือ
ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุ คคล และด้า นการบํา รุ งรั กษาสิ งแวดล้อม หากมี ครบทุ กด้านก็จะส่ ง ผลให้ง บ
การเงิ นมีคุณภาพ เป็ นทีน่าเชื อถือ และก่อให้เกิ ดความเชื อมันต่อผูท้ ีเกี ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงสะท้อนผลการ
ดําเนินงานและฐานกรเงินได้อย่างแท้จริ ง เพือพัฒนาองค์กรให้โปร่ งใส เจริ ญเติบโต และประสบความสําเร็ จ
ต่อไป
ดักลาส และเวีย (Douglas & Wier . 2000) ได้ศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมและทางจริ ยธรรม
ในการจัดทํางบประมาณ: เปรี ยบเทียบระหว่าง ผูจ้ ดั การของจีน และผูจ้ ดั การสหรัฐอเมริ กา สิ งทีเห็นได้ชดั ถึง
ความแตกต่างของกลุ่มผู ้ ได้รับการทดสอบ คือ ความแตกต่างใน อายุ เพศ และประสบการณ์ ในตําแหน่ ง
อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติไม่มี ลักษณะทางประชากรทีมี ความสัมพันธ์ อย่างมี นยั สําคัญกับมาตรการของ
งบประมาณ การมีส่วนร่ วมในการสร้างแรงจูงใจและ พฤติกรรมทีบกพร่ อง อายุและ เพศในกลุ่มผู ้ ได้รับการ
ทดสอบมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับอุดมการณ์ จริ ยธรรม
ฮอบสัน, เเมลลอน และสตีเว่นส์ (Hobson , Mellon and Stevens.2011) ได้ศึกษาเกียวกับการตัดสิ น
ทางศีลธรรมเกี ยวกับส่ วนเผืองบประมาณโดยทดสอบจากรายจ่ายและค่านิ ยมส่ วนบุคคล ในตอนท้ายของ
การทดลองการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่ วมทีคาดหวัง งบประมาณจริ งในปั จจุบนั พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมทีตัง
งบประมาณภายใต้ ปั จจัยทีก่อให้เกิ ดการหละหลวม ค่าใช้จ่ายของส่ วนเผืองบประมาณทีสร้ างขึนจึงอยู่ใน
ระดับทีค่อนข้างสู ง บ่งบอกถึงการผิดจริ ยธรรมโดยเฉลียอย่างมีนยั สําคัญของผูเ้ ข้าร่ วมจัดทํางบประมาณ การ
การตังส่ วนเผืองบประมาณจะอยูใ่ นกรอบของศีลธรรมโดยยึดหลักประโยชน์ของตนเอง กับบรรทัดฐานของ
สังคมทัวไป เช่น ความซื อสัตย์สุจริ ต หรื อความรับผิดชอบ
เมอร์ ชานท์ และคณะ(Merchant. 1995) พบว่า ส่ วนเผืองบประมาณถูกสร้างขึนเมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ไม่ได้ใช้ความสามารถของตนหรื อความสามารถของหน่วยธุ รกิจในการจัดทํางบประมาณอย่างเต็มที การตัง
ส่ วนเผืองบประมาณ ต้องอาศัยจริ ยธรรม เพราะจะช่วยให้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตังงบประมาณทีเป็ นความจริ ง
ไม่เกิ ดการฉ้อโกง ซึ งพฤติ กรรมดังกล่าวเป็ นการละเมิ ดบรรทัดฐานร่ วมกันของสังคม และมาตรฐาน ขัน
พืนฐานของ จรรยาบรรณวิชาชีพ
มิทเทนดอร์ ฟ (Mittendorf, Brian.2006) พบว่า ช่องว่างภายในงบประมาณ สามารถแก้ไขได้โดยการ
ตังค่าการบริ หารจัดการด้านความซื อสัตย์ โดย แรงจูงใจและการพิจารณาผลกระทบต่อนโยบายการจัดทํา
งบประมาณทีเหมาะสม ในรู ปแบบ การถ่ายโอนงบประมาณทีจัดตังขึนเพือลดกําไรของผูจ้ ดั การจากช่องว่าง
ภายใน ผูจ้ ดั การจึงต้องทบทวนก่อนทีแสวงหาเงินทุนมากขึน ผลของข้อตกลงทีดีทีสุ ดนีก็คือ เมือผูจ้ ดั การมี
ความซื อสัตย์สุจริ ตไม่แน่นอน บริ ษทั ต้องส่ งเสริ มความซื อสัตย์สุจริ ต
วิธีดําเนินการวิจัย
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ประชากร
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทงที
ั อยู่ในนามของบุคล บริ ษทั และสถาบัน
การเกษตรหรื อสหกรณ์ จํานวนทังสิ น 129 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี.2558)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง สําหรับการศึกษาครังนี คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทงที
ั
อยู่ในนามของบุ คล บริ ษ ทั สถาบันการเกษตร และสหกรณ์ กําหนดกลุ่ มตัวอย่างเพือเป็ นตัวแทนของ
ประชากรทังหมด ซึ งเป็ นประชากรทีมีจาํ นวนจํากัด (Finite population) มีจาํ นวนทังสิ น 129 ราย (สํานักงาน
การค้าภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี . 2558) ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีความผิดพลาด
ไม่เกิ น 5% วิธีการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้ ตารางของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan,
1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 97 ราย
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
1. ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ยางพาราในจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี นนมี
ั อยู่ 3 กลุ่ม จํานวนทังหมด 129 ราย แบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ยางพาราทีเป็ นชื อบุคคล 91 ราย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจยางพาราทีเป็ นบริ ษทั 25 ราย และผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ยางพาราทีเป็ นสถาบันเกษตรกรหรื อสหกรณ์ 13 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี .2558)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้อย่างน้อย 97 ราย คิดเป็ นร้อยละ 75 ของประชากรทังหมด
2. ใช้การสุ่ มอย่างง่ายเพือเลือกประชากร 97 ราย จาก 129 ราย โดยสุ่ มแบบการใช้ตารางเลขสุ่ ม (ศิริ
ลัก ษณ์ สุ วรรณวงศ์. 2538) ทํา การสุ่ ม โดยการให้หมายเลขผูป้ ระกอบการธุ รกิ จยางพาราแต่ ล ะรายของ
ประชากรตังแต่หมายเลข 0001 ถึง 0129 จากนันเลือกตัวอย่างจากตารางเลขสุ่ มในการสุ่ มตัวอย่างจนครบ 97
ตัวอย่าง
เครื% องมือที%ใช้ ในการวิจัย เป็ นการสอบถามเกี ยวลักษณะส่ วนบุคคลของผูแ้ บบสอบถามปลายปิ ด
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการทํางาน ข้อมูลทางจริ ยธรรม แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็ น 7 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทดสอบกับ ตัวอย่า งที ไม่ ใ ช้ใ นกลุ่ ม ตัวอย่า งที คัด เลื อ กไว้ การออกแบบภาคสนาม ผูว้ ิ จ ัย นํา
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี จํานวน 97 ตัวอย่าง โดยการ
ส่ งหนังสื อขอความร่ วมมือกรอกแบบสอบถามทาง E - mail รวบรวมแบบสอบถามทังหมดทีได้รับการกรอง
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาดําเนินขันตอนต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา การหาค่าและส่ วนเผืองบประมาณความถี และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยการนํา
ข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิ ติโดยใช้ค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การแปลผลแบบสอบถาม
.
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับส่ วนเผืองบประมาณของธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดย
การนําข้อมูลมาแปลงค่าเป็ นค่ามาตรฐาน (Z scores) เนื องจากมาตรวัดในตัวแปลนีมีความแตกต่างกัน และ
คํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลีย ( Χ z) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.z)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคล และส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิจ
ยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้สถิติ t – test และ F – test
.
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรม และส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิจ
ยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิBสหสัมพันธ์เพียร์
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี และมีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 6 ปี
.
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ จริ ยธรรมภายใน และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ด้าน ได้แก่ จริ ยธรรม
ภายนอก
.
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับส่ วนเผืองบประมาณของธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
พบว่า ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับการบริ หารงบประมาณทีเข้มงวดเมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ค่าเฉลี ยเท่ากับ 0 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 และอยู่ในระดับการบริ หารงบประมาณอย่าง
เข้มงวด ทุกข้อ
4. ผลวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลและส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จ
ยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจริ ยธรรม และส่ ว นเผื องบประมาณของผู ้
บริ หารธุ ร กิ จ ยางพาราในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า จริ ยธรรมกับ ส่ ว นเผื องบประมาณโดยรวมมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ระดับ ตําในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม นั นคื อ ผู ้บ ริ ห ารที มี จ ริ ยธรรมมากจะตังส่ ว นเผื องบประมาณไว้นอ้ ย เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า จริ ยธรรมภายนอกเท่านันทีมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนเผืองบประมาณระดับตําในทิศทางตรงกันข้ามพิจารณาได้ ดังนี
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5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมภายนอกและส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพารา
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า จริ ยธรรมภายนอกโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนเผืองบประมาณระดับตําใน
ทิศทางตรงกันข้ามนันคือ ผูบ้ ริ หารทีมีจริ ยธรรมมากจะตังส่ วนเผืองบประมาณไว้นอ้ ย เมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ส่ ว นเผืองบประมาณระดับ ตําในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม จํา นวน 6 ข้อ ซึ ง
ประกอบด้วยข้อคําถามที ถามว่า ใส่ ชุดยูนิฟอร์ มไปทํางานดี ทีสุ ด กฎก็ตอ้ งเป็ นกฎหย่อนยานไม่ได้ ชอบ
หรื อไม่ชอบใครก็ทาํ งานร่ วมกันได้ ต่อให้ชอบก็ไม่ซือถ้าราคาแพง นัดต้องเป็ นนัดสายนิ ดเดียวก็ไม่ได้ และ
ไม่รู้สึกย่อท้อเมืองานล้มเหลว ตามลําดับ ส่ วนข้อคําถามทีถามว่า ทําผิดก็ตอ้ งยอมรับผิดถึงแม้คนอืนจะไม่รู้มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับตําในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี และมีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 6 ปี สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ ธาทิ พ ย์ ศรี ท บั ทิ ม . (2558) ได้ท าํ การวิจยั เรื อง ความสั ม พันธ์ ระหว่า งคุ ณ ลักษณะด้า น
จริ ยธรรม กับส่ วนเผืองบประมาณของผูจ้ ดั การในธุ รกิจก่อสร้างของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึกษา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีประสบการณ์ ในการทํางานในธุ รกิ จ
ก่อสร้าง 5 – 10 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารธุ รกิจยางพาราในจังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ สุ ธาทิ พย์ ศรี ทบั ทิม.(2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจริ ยธรรม กับส่ วนเผืองบประมาณของผูจ้ ดั การในธุ รกิจก่อสร้างของ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึกษา พบว่า จริ ยธรรมของผูจ้ ดั การในธุ รกิ จก่อสร้ างของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับส่ วนเผืองบประมาณของธุ รกิ จยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
พบว่า ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับการบริ หารงบประมาณทีเข้มงวดเมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ค่าเฉลี ยเท่ากับ 0 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 และอยู่ในระดับการบริ หารงบประมาณอย่าง
เข้มงวด ทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธาทิ พย์ ศรี ทบั ทิม.(2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะด้านจริ ยธรรมกับส่ วนเผืองบประมาณของผูจ้ ดั การในธุ รกิจก่อสร้างของจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี ผลการศึ กษา พบว่า ส่ วนเผืองบประมาณโดยรวม อยู่ในระดับการบริ หารงบประมาณที เข้มงวด เมื อ
พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่ าเฉลี ยเท่ า กับ 0 ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1 และอยู่ใ นระดับ การบริ หาร
งบประมาณอย่างเข้มงวด ทุกข้อเช่นกัน
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4. ผลวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บคุ ณ ลักษณะส่ วนบุ ค คลและส่ วนเผืองบประมาณของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จ
ยางพาราในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ดักลาส และ เวีย.(Douglas &Wier . 2005) ทีได้ศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมและทาง
จริ ยธรรมในการจัดทํางบประมาณ: เปรี ยบเทียบระหว่างผูจ้ ดั การของจีน และผูจ้ ดั การสหรัฐอเมริ กา พบว่า
ความแตกต่ า งใน อายุ เพศ และประสบการณ์ ในตํา แหน่ ง อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติไ ม่ มี ล ัก ษณะทาง
ประชากรที มี ความสั มพันธ์ อย่า งมี นัย สํา คัญกับมาตรการของงบประมาณ ซึ งขัดแย้งกับผลงานวิจยั ของ
ปิ ยะภรณ์ ชันแก้ว.(2548) ได้ศึกษาการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อส่ วนเผืองบประมาณ พบว่า อายุงาน
ในบริ ษ ัท ของผูจ้ ัด การฝ่ ายหรื อ ผูจ้ ัด การแผนกขายมี ผ ลทํา ให้ร ะดับ ของปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ส่ ว นเผื องบประมาณ
5. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจริ ยธรรมและส่ ว นเผื องบประมาณของผู ้
บริ ห ารธุ ร กิ จ ยางพาราในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า จริ ย ธรรมกับ ส่ ว นเผื องบประมาณ โดยรวมมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ระ ดั บ ตํ าใ นทิ ศทางตรงกั น ข้ า ม นั นคื อ ผู ้ บ ริ หารที มี จริ ย ธ รรมมากจะ ตั ง
ส่ วนเผื องบประมาณไว้ น้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ ฮอบสั น ,เเมลลอน และสตี เ ว่ น ส์ .
(Hobson,MellonandStevens. 2011) ศึ กษาเกี ยวกับ การตัดสิ นทางศี ลธรรมเกี ยวกับส่ วนเผืองบประมาณ
พบว่า การตังส่ วนเผืองบประมาณจะอยูใ่ นกรอบของศีลธรรม เช่น ความซื อสัตย์สุจริ ต หรื อความรับผิดชอบ
งานวิ จ ัย ของ เดวิ ส และคนอื นๆ (Davis et al.2006) พบว่ า ส่ ว นเผื องบประมาณถู ก สร้ า งขึ นเมื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้ใช้ความสามารถของตนหรื อความสามารถของหน่วยธุ รกิจในการจัดทํางบประมาณ
อย่างเต็มที การตังงบประมาณ ต้องอาศัยจริ ยธรรม เพราะจะช่ วยให้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตังงบประมาณทีเป็ น
ความจริ ง ไม่เกิ ดการฉ้อโกงและงานวิจยั ของ ธนกานต์ ชาติวงก์. (2550) ได้ทาํ การวิจยั เกี ยวกับผลกระทบ
ของจริ ยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทีมีต่อคุณภาพงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า จริ ยธรรมธุ รกิจและวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกต่อคุณภาพ
งบการเงิ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่ว่า จะเป็ นด้านความซื อสัตย์ ความ
ยุติ ธ รรม ความรั บ ผิ ด ชอบ ความหน้า เชื อถื อ ความเคารพในสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล และด้า นการบํา รุ ง รั ก ษา
สิ งแวดล้อม หากมีครบทุกด้านก็จะส่ งผลให้งบการเงินมีคุณภาพ เป็ นทีน่าเชื อถือ และก่อให้เกิดความเชื อมัน
ต่อผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั[งต่ อไป
1. ผูว้ ิจยั ควรเลื อกผูท้ ีตอบแบบสอบถามที เกี ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณ เช่ น ผูจ้ ดั การ หรื อ
ผูบ้ ริ หารทีมีส่วนร่ วมในการจัดทํางบประมาณ เพือให้ได้ขอ้ มูลการวิจยั ทีถูกต้องและแม่นยํายิงขึน
2. ควรมีการวิจยั เกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการบริ หารงบประมาณเพิมเติม เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
ด้านการบริ หารงบประมาณต่อไป
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