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54601315: สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คําสําคัญ: ความรู/ทัศนคติ/การมีสวนรวม/กระบวนการบริหารงบประมาณ/ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน/มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 นารี สุขดี: การศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ผานการมีสวนรวมของกระบวนการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ. 138 หนา 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของความรู และทัศนคติที่มีตอกระบวนการบริหารงบประมาณ และการศึกษาอิทธิพลของการมีสวน
รวมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชากรคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 287 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความรู ทัศนคติ การมี
สวนรวม และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความรูในกระบวนการ
บริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลาง ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณในภาพรวมจัดอยูใน
ระดับปานกลาง ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยูใน
ระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ
การมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
และการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

 

สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน          บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................                   ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ .......................................  
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54601315: MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEYWORD: KNOWLEDGE, ATTITUDES, ORGANIZATIONAL, PARTICIPATION, BUDGETING 

PROCESS, KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY  

 NAREE SOOKDEE: A STUDY OF INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON THE 

SUCCESS OF WORK PERFORMANCE THROUGH PARTICIPATION OF BUDGETING PROCESS ON 

KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. VIROJ JADESADALUG, 

Ph.D. 138 pp. 

 This research aimed to study the knowledge, attitude, participation and work 

achicvenent of Kanchanaburi Rajabhat University personnel in the institution’s budgeting 

process. The testing of hypotheses was conducted for the purpose of studying the 

influence of knowledge and attitude on budgeting process as well as the influence of 

personnel participation in budgeting process of Kanchanaburi Rajabhat University on 

success of work performance through participation. The population of study included 287 

personnel of Kanchanaburi Rajabhat University employed during the budget year of 2012. 

The research instruments applied for data collection includes questionnaire which 

comprises of general information of the knowkedge, attitude, participation, and the success 

of work performance on Kanchanaburi Rajabhat Univeristy. Data analysis in this research 

was conducted through the use of statistics, mean, and standard deviation whereas 

research hypotheses are tested using simple linear regression analysis.  

 The research revealed that in overall, the study group’s knowledge in regards to 
budgeting process was significantly high. In terms of their partiicipation in budgeting 
process, however, remained at medium level. The overall operational success in 
accordance to the budgeting process was considerably high. Based on the results of 
hypothese testing, it can be found that both knowledge and attitude in regards to 
budgeting process showed a positive influence on personnel participation in the budgeting 
process of Kanchanaburi Rajabhat University. Similarly, personnel participation in the 
institution’s budgeting process also had a positive influence on the success institutional 
operation in compliance with the budgeting process of the university. 
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กิตติกรรมการประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางสูงจาก ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎา
ลักษณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยาพนธ ซึ่งเปนอาจารยที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย ทุมเทความรูดานวิชาการ และเสียสละเวลาอันมีคาใหกับผูวิจัยอยางไม
เห็นแกความเหน็ดเหนื่อย 

 ขอขอบคุณ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารย ดร.พิมพาภรณ พ่ึงบุญพานิชย  ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย เพ่ือใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความชัดเจนและสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.จุมพจน วนิชกุล ผศ.พจนีย สุขชาวนา และนายสะอาด เข็มสีดา ที่ได
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม ใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาของงานวิจัย มีความถูก
ตองตรงตามเน้ือหางานวิจัย และขอขอบคุณ อาจารย ดร.เฉลียว เพชรทอง ที่คอยใหความชวยเหลือ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามไดอยางสมบูรณยิ่ง ตลอดจนกําลังใจจากครอบครัวทุกทานที่ไดรวมเก้ือหนุน และ
อํานวยใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี  
 คุณคาและประโยชนที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพ่ือเปนประโยชนตอ
การเรียนรูและการนําไปใชใหเกิดประโยชนดานการศึกษา และการปฏิบัติงานตอไป 

 
 

 

 

 

 

 




