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 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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในโลกยุคสังคมแหงการเรียนรู  (Learning Society) ที่ความรูและภูมิปญญาของแตละ
สังคม ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางศักยภาพและความไดเปรียบทางการแขงขัน สงผลใหทั่ว
โลกหันกลับมาทบทวนบทบาททางดานการศึกษาของตนเองอยางจริงจัง ดวยเปาหมายท่ีจะพัฒนา
กําลังคนใหมีความรู ความสามารถท่ีจะเปนผูนําการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งหลายประเทศท่ัวโลกไมวาจะเปนประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย 
ตางกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศของตนเอง โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการเพ่ิมสมรรถนะ
การแขงขันทางเศรษฐกิจ เปนแรงผลักดันทางการเมือง ลดชองวางทางสังคม หรือแมแตเปนกระแส
เพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคใหม (อมรวิชช นาครทรรพ , 2542: 2)  ผูนําหลายประเทศได
ประกาศตอสาธารณะท่ีจะเนนการศึกษาเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) ดังเชน นาย Tony 

Blair นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดประกาศวา “Education is the number one priority of this 

government” และนาย AI Gore รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  แถลงใน The Gore Agenda  

วา  “Education  must  become not  just a  period  in  our  lives  but  a  way  of  live  

in  the  21st   Century”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 1) 

 ประเทศไทยมีการกําหนดกฎหมายและแผนงานหลายฉบับที่เกี่ยวของกับกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน นับตั้งแตกฎหมายท่ีเปนแมบทที่สําคัญของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในหมวดที่ 5 สวนที่ 10 มาตรา 87 ที่กําหนดการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยใหภาครัฐสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย การใหบริการ
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการสงเสริมความ
เขมแข็งของภาคประชาสังคม และการสงเสริมการรวมกลุมของเครือขายภาคประชาชน เพ่ือชวยให
ระบบราชการเปนกลไกที่จะเอ้ือตอการบริหารและการพัฒนาความกาวหนาของประเทศ  สวน
กฎหมายฉบับอ่ืนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อาทิ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ .  2551 ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งกระบวนการทํางานโดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมดังกลาวถือเปนการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหาร
จัดการที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูและการสรางความแข็งแกรงของระบบ
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เศรษฐกิจและสังคม  ควบคูไปกับการกระจายผลการพัฒนาสูประชาชนอยางเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส และตรวจสอบได จัดใหมีระบบงบประมาณที่มุงเนนผลลัพธ การ
จัดลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนาประเทศ ปรับเปลี่ยนทิศทางการทํางานของภาครัฐในบริบท
ใหม คือ (1)  ทํางานโดยเนนลูกคา  คือ  ประชาชน  โดยใหถือวาประชาชนเปนผูมีสิทธิ  มีหนาที่ที่จะ
ไดรับการบริการที่ด ี (2) ทํางานโดยเนนที่ตัวผลงาน คือ ใหความสําคัญกับผลงานที่เกิดขึ้น  มากกวาดู
ที่กระบวนการ (3)   ทํางานโดยเนนจิตสํานึก  คือ ใหความรับผิดชอบพรอมที่จะปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดพรอมยอมรับการเปล่ียนแปลง  (4)  ทํางานโดยเนนความคุมคา  คือ  
ใหความสําคัญกับผลลัพธ  คํานึงถึงตนทุน   ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป  ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนการทํางานที่เนนการมีสวนรวมยอมสงผลตอทัศนคติ วิธีการมอง
ปญหา วิธีการแกปญหา วิสัยทัศนในการพัฒนา การจัดองคกร การใชทรัพยากร การคัดสรรบุคลท่ี
เหมาะสมกับงาน การเปดกวางใหมีการมีสวนรวมของประชาชน และการประสานงานติดตอเพ่ือการ
รวมมือและการประสานงานกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนโดยตรง 
 จากวิสัยทัศนประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” และไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  มี
สติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความพากเพียร มีภูมิคุมกัน
ตอการเปล่ียนแปลง  รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และหนุนสงเสริมสถาบันทางสังคม
ใหแข็งแกรงและเอ้ือตอการพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11, 2554) 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี) นโยบายดานการศึกษา ที่เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับองคความรูใหได
มาตรฐานสากล  สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกกลุม  พรอมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครู  
ปรับปรุงระบบเงินเดือน คาตอบแทน  แกหนี้สินครู เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให
ทัดเทียมกับนานานชาติ  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติและเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมเอาเซียน (แผนบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2555–2558, 2555: 86)  

 สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลิตกําลังคน  การสราง
และพัฒนาองคความรู คนควา วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
สถาบันอุดมศึกษาจึงถือเปนแหลงวิทยาการที่หลากหลายแขนง เปนศูนยรวมของนักวิชาการท่ีมี
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ความรูความสามารถ  การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม
นโยบายการศึกษาของรัฐดังกลาว  จําเปนตองไดรับการสงเสริมจากรัฐในการพัฒนาขีดความพรอมใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ตอการสงเสริม
ประสิทธิภาพ ความคลองตัว และความเปนธรรม ในระบบการบริหารการเงินและงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา  อันจะสงผลใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   ไดให
ความสําคัญกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายของคณะรัฐมนตรี และความสอดคลองเหมาะสม
กับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนใหมีการบูรณาการการดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนและนโยบายสําคัญของรัฐบาลระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือให
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของ
ภารกิจหนวยงาน และใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนการวางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว (สํานักงบประมาณ, 2556: 5)    
 สําหรับยุทธศาสตรดานการศึกษาไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และ
ความเทาเทียมกันในสังคม จํานวน 625,443.3  ลานบาท เพ่ือสนับสนุนดานการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานใหแกประชากรวัยเรียนโดยไมเสียคาใชจาย สรางและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ เพ่ิมศักยภาพ
ครู อาจารย บุคลากรและระบบการศึกษา รวมทั้งจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สนับสนุนสถาบัน
อาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
สังคมเปนที่ยอมรับเทียบเคียงในระดับสากล ดานแรงงาน พัฒนายกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให
เปนแรงงานทักษะหรือแรงงานก่ึงทักษะสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ตางประเทศ คุมครอง สรางหลักประกันความม่ันคงและสวัสดิการดานแรงงาน รวมทั้งจัดระบบการ
ทํางานของแรงงานตางดาว ดานสาธารณสุขใหความสําคัญกับการเสริมสรางสุขภาพเพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพดีในทุกมิติ พัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มุงใหการคุมครอง พัฒนาและถายทอด
องคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ควบคูกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ใหบริการเฉพาะทางดานสุขภาพจิต ดานความม่ันคงของชีวิตและ
สังคมพัฒนาศักยภาพครอบครัวใหเขมแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน
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ทองถิ่น สงเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพของสตรี แกไขปญหาการคามนุษย จัดที่อยูอาศัย
และที่ดินทํากินแกคนยากจนและผูดอยโอกาส คุมครองสิทธิคนพิการหรือทุพพลภาพ จัดสรรเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือจัดสวัสดิการสังคม คุมครองเด็ก ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการหรือทุพพลภาพ ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มุงเนนการสรางจิตสํานึกและคานิยม
ที่ดีงามในสังคมไทย  สนับสนุนศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน  ฟนฟู  รักษาและสืบสานศิลปะ ภูมิปญญา 
และวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน (สํานักงบประมาณ, 2556: 14) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการสถาปนาข้ึนตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และไดรับการสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยไดเปด
สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสํ าหรับนักศึกษาภาคปกติ  การศึกษาสํ าหรับบุคลากร
ประจําการ (ภาค กศ.บป.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยมุงหวังที่จะขยาย
โอกาสทางการศึกษา และเพ่ือตอบสนองความตองการทางการศึกษาของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมี
โอกาสเขารับการศึกษาเพ่ิมเติม ใหสมกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่วา “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น”(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, กองนโยบายและแผน, 2555: 7-9) 
 ทั้งนี้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใหบรรลุตามพันธกิจไดนั้น 
จําเปนตองมีปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการ งบประมาณถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนผลักดันให
มหาวิทยาลัยดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว  ทั้งนี้งบประมาณในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวยงบประมาณ 2 ประเภท คือ  งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงิน
รายได  ซึ่งงบประมาณท้ังสองประเภทมีขั้นตอนในกระบวนการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย
ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ และข้ันตอนการติดตามและประเมิน 

 จากผลการวิเคราะหการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยกอง
นโยบายและแผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2553) พบวา 1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญมีระดับความ
เขาใจเรื่องนโยบายการจัดสรรงบประมาณและมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ  ในระดับปาน
กลาง  2) สาขาวิชาที่สังกัดคณะยังไมทราบนโยบายและมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  3) บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการบริหารงบประมาณในระดับปานกลาง 
และข้ันตอนการบริหารงบประมาณที่มีสวนรวมมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 4) ปญหา
อุปสรรคที่พบและควรนํามาปรับปรุงแกไข คือ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ  บุคลากรขาด
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ความรูและประสบการณในการบริหารงบประมาณ  จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นควร
ทําการศึกษาอิทธิพลของความรู   และทัศนคติ    ที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมี
สวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   โดยผลการวิจัยในครั้ง
นี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผลตอการมีสวน
รวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผลตอการมี
สวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 สมมติฐานท่ี 2  ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 สมมติฐานที่ 3  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวก 

ตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของความรู และทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 352 คน  ซึ่งประกอบไปดวย  ขาราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ และลูกจางประจํา 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ  การมีสวนรวม 
และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 
  กลุมที่ 1 การทดสอบอิทธิพลของความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

   ตัวแปรตาม ไดแก  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

  กลุมที่ 2 การทดสอบอิทธิพลของทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผล
ตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก  ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ 

   ตัวแปรตาม  ไดแก  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

  กลุมที่ 3 การทดสอบอิทธิพลของการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก  การมีสวนรวมตอกระบวนการบริหารงบประมาณ 

   ตัวแปรตาม    ไดแก  ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนเมษายน 2556  ถึงเดือน กรกฎาคม 
2556 และสรุปผลการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 
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ประโยชนของการวิจัย 
 1. ทราบถึงอิทธิพลความรูตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยที่สงผลตอ
การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. ทราบถึงอิทธิพลทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
ตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 3. ทราบถึงอิทธิพลการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 4. ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีราชภัฏกาญจนบุรี 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หมายถึง  ขาราชการ   พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงานอยูในปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 2. กระบวนการบริหารงบประมาณ หมายถึง  กระบวนการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 

  2.1 ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ   หมายถึง  ขั้นตอนการกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณกําหนดนโยบาย  มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  การจัดทําโครงการ/ 
กิจกรรม  แผน/ผล การใชจายงบประมาณโดยผานคําขอตั้งงบประมาณของหนวยงาน 

  2.2 ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ  หมายถึง  ขั้นตอนการเสนอของบประมาณของ
หนวยงานผานสาขาวิชา คณะ    คณะอนุกรรมการกล่ันกรองรางงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งการเสนอคําขอตั้งงบประมาณของหนวยงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2.3 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงโครงการรองรับ
งบประมาณ และแผน/ผลการใชจายงบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ การใช
จายงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีระบุไวในคําขอตั้งงบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ซึ่งการบริหารงบประมาณจะรวมถึงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง และการกัน
เงินเหลื่อมปงบประมาณ 
  2.4 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล หมายถึง เปนขั้นตอนการจัดทํารายงาน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในชวงระยะเวลาที่กําหนด  เพ่ือแสดงผลการ
ดําเนินการตามโครงการรองรับงบประมาณ  แผน/ผล การใชจายงบประมาณของแตละหนวยงานใน
ระหวางปงบประมาณ วาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของงาน/โครงการ หรือไม   มีปญหา
อุปสรรคอยางไร เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 3. ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ หมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูลและ
รายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทําใดๆท่ีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีที่บุคลากรไดรับ หรือมีประสบการณเก็บสั่งสมไวและสามารถรับทราบสิ่งเหลานั้นได 
ไมวาจะมาจากการเขารับการฝกอบรมหรือสื่อการประชาสัมพันธตางๆ  

 4. ทัศนคติตอการบริหารงบประมาณ หมายถึง ความคิด ความรูสึกภายในของบุคลากร
ที่มีตอการบริหารงบประมาณ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูประสบการณ และเปนสวนที่สําคัญใน
การกําหนดการแสดงออกทางของพฤติกรรมที่มีตอสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได  
 5. การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ หมายถึง การท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย  การมีสวนรวมคิดตัดสินใจ การ
มีสวนรวมดําเนินการ และการมีสวนรวมติดตามประเมินผล  

  5.1 การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ  หมายถึง การมีสวนรวมของบุคลากรใน
การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณกําหนดนโยบาย  มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณ  การจัดทําโครงการ/กิจกรรม แผน/ผล การใชจายงบประมาณโดยผานคําขอตั้ง
งบประมาณของหนวยงาน 

  5.2 การมีสวนรวมในการอนุมัติงบประมาณ  หมายถึง การมีสวนรวมของบุคลากร
ในการเสนอของบประมาณของหนวยงานผานสาขาวิชา คณะ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองราง
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเสนอคําขอตั้งงบประมาณของหนวยงานตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5.3 การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ   หมายถึง  การมีสวนรวมของ
บุคลากรในการปรับปรุงโครงการรองรับงบประมาณ และแผน/ผลการใชจายงบประมาณ ที่สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ การใชจายงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ระบุไวในคําขอ
ตั้งงบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งการบริหารงบประมาณจะรวมถึงการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง และการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ 

  5.4 การมีสวนรวมติดตามประเมินผล   หมายถึง การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
จัดทํารายงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในชวงระยะเวลาท่ี
กําหนด  เพ่ือแสดงผลการดําเนินการตามโครงการรองรับงบประมาณ  แผน/ผล การใชจาย
งบประมาณของแตละหนวยงานในระหวางปงบประมาณ วาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของ
งาน/โครงการ หรือไม  มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 6. ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
หมายถึง  เครื่องบงชี้การประสบความสําเร็จ ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานที่ดีขึ้น
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กวาเดิมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย  ไดแก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  6.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณใหประสบผลสําเร็จโดยคํานึงความประหยัดในการใชงบประมาณ การใชงบประมาณเสร็จ
ทันตามเวลา สอดคลองกับโครงการ / กิจกรรม และ แผน /ผลการใชงบประมาณของหนวยงาน 
รวมทั้งคํานึงถึงรอยละของการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  6.2 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีคํานึงถึงวัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Goal) ที่กําหนด 
ซึ่งเปาหมายที่กําหนดไดแก  เปาหมายเชิงปริมาณที่จะกําหนดชนิด ประเภทและจํานวนผลผลิต ที่
ตองการเมื่อการดําเนินการเสร็จส้ิน และเปาหมายเชิงคุณภาพที่จะแสดงคุณคาของผลผลิตที่ไดจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยเรื่องการศึกษาอิทธิพลของความรู   และทัศนคติ    ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรีครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควา และรวบรวมเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสรุปกรอบ
แนวคิดไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความรูในกระบวนการบรหิาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุร ี

ทัศนคติตอกระบวนการบรหิาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกาญจนบุร ี

 

การมีสวนรวมของ
กระบวนการบริหาร

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี 
 

 

ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบริหาร
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี 
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บทที่ 2  
     

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาอิทธิพลของความรู และทัศนคติ ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยนําเสนอในรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2. การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการงบประมาณ 

 4. แนวคิดเก่ียวกับความรู 
 5. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

 6. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม  

 7. แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ประวัติความเปนมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากวิทยาลัยครู
กาญจนบุรี มีภารกิจหลัก  5 ดาน  ประกอบดวย  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล ภายใต
เอกลักษณลักษณของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนแหลงเรียนรู   คูจิตอาสา 
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น”  และอัตลักษณมหาวิทยาลัย “ประพฤติดี มีจิตอาสา”   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยูที่เลขที่ 70 หมู 4 บานพุพระ ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 542 ไรเศษ เม่ือเริ่มกอตั้งมีชื่อวา วิทยาลัยครู
กาญจนบุรี สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2516 รับนักศึกษารุนแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2519 

 ปการศึกษา 2523 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตเปนคร้ังแรก 

 ป พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อ เปนสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ.2538 
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 ป พ.ศ. 2547 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 
มิถุนายน 2547 นับเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญที่สุดในประวัติการพัฒนาสถาบันตั้งแตเริ่มกอตั้ง
เปนวิทยาลัยครู 
 มหาวิทยา ลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีภาระหน าที่ ที่ กํ าหนดไว ในมาตรา  8  แห ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล 

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย  มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น  อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

 3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ 

 4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถ่ิน  ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

 5. เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
สงเสริมใหการจัดการ  การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน 

 8. ศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

สภามหาวิทยาลัย 

 อธิการบด ี

 รอง/ผูชวยอธิการบดี 

คณะ 

ครุศาสตร 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิทยาการจัดการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีอุสาหกรรม 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

สํานักงาน 

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ศูนยใหการศึกษา 

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ  

 

หนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานคณะ 

สํานักงานคณะ 

สํานักงานคณะ 

สํานักงานคณะ 

สํานักงานคณะ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
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การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีกระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีสามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานทั้ง  4 ขั้นตอน ไดดังนี้   (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, 2555) 
 1. ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ  
  1.1 สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

  1.2 กองนโยบายและแผนประมาณการรายรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจายจาก
แหลงงบประมาณ ดังนี้ 
   1.2.1 งบประมาณแผนดิน ประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   1.2.2 งบประมาณเงินรายได ประมาณการรายรับงบประมาณจากเงินรายได 
ดังนี้ 
    1.2.2.1 รายไดจากการจัดการศึกษา ประกอบดวย การจัดการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัย  การจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติศูนยใหการศึกษาสถาบันพล
ศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี   การจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.มหาวิทยาลัย   การจัดการ
ศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ศูนยใหการศึกษาโรงเรียนสหวิทยพณิชยการ จังหวัดสุพรรณบุรี  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    1.2.2.2 รายไดจากการบริการวิชาการ  เปนรายไดที่เกิดจากการเรียก
เกบ็จากโครงการบริการทางวิชาการจากหนวยงานราชการภายนอก ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นๆ  
    1.2.2.3 รายไดจากการวิจัย เปนรายไดที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุน
งบประมาณภายนอก ทั้งสวนราชการภายนอก  ภาคเอกชน และอ่ืนๆ ในการจัดทําและดําเนินการ
วิจัยใหกับหนวยงานและบุคคลนั้นๆ 

    1.2.2.4 รายไดจากการจัดการโครงการศึกษาพิเศษ เปนรายไดที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยมีระยะเวลาที่แนนอน  เชนการจัดการศึกษาโครงการจีน เปนตน 

  1.3 กองนโยบายและแผนนําเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พรอมวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณในปที่ผานมาตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองรางงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป  รวมทั้งหลักเกณฑการจายงบประมาณ พรอมนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
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  1.4 ประชุมหัวหนาหนวยงาน คณะกรรมการดานแผนงานและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  นโยบาย มาตรการ  หลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งหลักเกณฑการจายงบประมาณ 

  1.5 หนวยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ นโยบาย มาตรการ  หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รวมท้ัง
หลักเกณฑการจายงบประมาณ 

 2. ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 
  2.1 หนวยงานนําคําขอตั้ งงบประมาณรายจายประจําป เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการหนวยงานพิจารณาปรับเพ่ิม/ลด งบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน 
ยุทธศาสตรหนวยงาน รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  2.2 หนวยงานสงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปใหกองนโยบายและแผน
ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห เพ่ือเสนอตอที่ประชุมอนุกรรมการกล่ันกรองรางงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

  2.3 ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองรางงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ปรับเพ่ิม/ลดกรอบวงเงินงบประมาณจากคําขอต้ังงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน และ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  2.4 หนวยงานนําคําขอตั้ งงบประมาณนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองรางงบประมาณของมหาวิทยาลัย และนําสงกองนโยบายและแผน
รวบรวม สรุปเปนภาพรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

  2.5 กองนโยบายและแผนนําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3. ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
  3.1 หนวยงานจัดทําแผน/ผล การใชจายงบประมาณ และโครงการรองรับ
งบประมาณ ที่สอดคลองกับกรอบวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ยุทธศาสตร กลยุทธ 
พรอมเสนอแผน/ผล การใชจายงบประมาณ และโครงการรองรับงบประมาณตอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

  3.2 หนวยงานคียขอมูลซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง 
งบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ในระบบบัญชี 3 มิติ 
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  3.3 หนวยงานนํางบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรรไปใชในการขับเคลื่อน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร กลยุทธ ของหนวยงาน และของ
มหาวิทยาลัย 

 4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
  4.1 กองนโยบายและแผนติดตามผลการเบิกจายงบประมาณของแตละหนวยวา
สอดคลองกับแผน/ผล การดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งการติดตาม
ดังกลาวไดมีการดําเนินการติดตามทุกเดือนพรอมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

  4.2 กองนโยบายและแผนประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของทุกหนวยงาน วา
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนด  เพ่ือนําผลการประเมิน  ปญหาอุปสรรค เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนว
ทางการจัดสรร รวมทั้งวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองราง
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  
 จากกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะเห็นไดวาสภา
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตั้งแตขั้นตอนการ
จัดทํางบประมาณโดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมกลั่นกรองรางงบประมาณมหาวิทยาลัยซึ่งมีตัวแทนจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกําหนดแนวทาง และใหขอเสนอแนะ รวมทั้งกระบวนการอนุมัติ
งบประมาณ กระบวนการบริหารงบประมาณ และกระบวนการติดตามประเมินผล ดังนั้นผูวิ จัยใน
ฐานะที่ทํางานดานการบริหารงบประมาณ จึงไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ ความรู   
ทัศนคติ การมีสวนรวม และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณที่
ครอบคลุมกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ 

 ความหมายของงบประมาณ 
 ณรงค สัจพันโรจน (2537: 114-115) ไดกลาวถึงความหมายของงบประมาณไวแตกตาง
กันตามลักษณะของอาชีพ ดังนี้ 
 นักบัญชี หมายถึง นักการบัญชีจะใหความหมายงบประมาณในลักษณะวา  งบประมาณ 
คือ  เอกสารอยางหน่ึงประกอบดวยขอความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจายเพ่ือรายการและ
วัตถุประสงค ตางๆ  ขอความน้ันจะพรรณนาถึงรายการคาใชจาย (เชน เงินเดือน  ครุภัณฑ  คาใชสอย  
ฯลฯ)  หรือวัตถุประสงค  (เชน  การเศรษฐกิจ  การศึกษา  การปองกันประเทศ  ฯลฯ)  และมีตัวเลข
แนบอยูดวยประการ  หรือทุกวัตถุประสงค 
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 นักปกครอง  หมายถึง  นักปกครองจะใหคําจํากัดความงบประมาณ งบประมาณ คือ 
แผนสําหรับการใชจายเงินใหรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลในชั่วระยะเวลาท่ีหนึ่งที่แนนอน ซึ่งฝายบริหารจะ
เปนผูจัดเตรียมและนําเสนอตอฝายนิติบัญญัติ  เพื่อขออนุมัติกอนที่จะดําเนินการตามแผน 

 นักบริหาร  หมายถึง  นักบริหารไดใหคําจํากัดความงบประมาณ  ไวดังนี้  งบประมาณ  
หมายถึง  แผนที่แสดงออกในรูปของตัวเงินสําหรับระยะเวลาหนึ่งอันแนนอนเกี่ยวกับโครงการ
ดําเนินงานของรัฐบาล 

 Augustus B. Turnbull (อางถึงใน ไตรรัตน โภคพลากรณ, 2531: 458) ไดใหความหมาย
ของงบประมาณไวอยางกวางๆ คือ เปนแผนการเงินขององคการที่กําหนดขึ้น เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ทั้งนี้ งบประมาณจะตองเปนเรื่องเก่ียวกับ 

 1. การเงินโดยเฉพาะ 
 2. เปนการวางแผนลวงหนาสําหรับการใชจายเงิน 

 3. การบอกใหทราบวาจะวางแผนใชจายเงินเปนจํานวนเทาใด 

 4. การกําหนดเวลาจะใชจายเงินเมื่อไร 
 5. การบอกใหทราบวา จะใชจายเงินเพื่ออะไร 
 6. การอางอิงถึงองคการ ซึ่งเปนเจาของงบประมาณน้ัน 

 ไกรยุทธ   ธีรตยานันท  (2528:  อางถึงใน นงนุช  ฤทธิศร, 2545: 9)  ใหความหมายของคําวา  
งบประมาณ เปนแผนที่ครอบคลุมทุกๆขั้นตอน (phases)และลักษณะของการปฏิบัติงานสําหรับชวง
ระยะเวลาหน่ึงที่กําหนดแนนอนลงไป ดังนั้นงบประมาณจึงเปนการแสดงออกอยางเปนทางการถึง
นโยบายแผนงาน  วัตถุประสงค  และเปาหมาย  ที่ไดกําหนดไวแลวลวงหนาโดยผูบริหารระดับสูงสุด
ขององคการ   (หนวยงาน/รัฐบาล)  เนื่องจากนโยบาย  แผน  วัตถุประสงค  และเปาหมายเหลานี้ครอบคลุม
ทั้งระดับที่ใชสําหรับองคการและหนวยงานยอยๆซึ่งเปนสวนประกอบขององคการนั้นๆ งบประมาณ
องคการจึงประกอบดวยงบประมาณยอยๆ ของหนวยงานอ่ืนๆ รวมกันเขาเปนภาพรวมยอดของ
งบประมาณท้ังหมด   
 Adam C. Henry (Henry, 1986: อางถึงใน นาฏชุดา  อรัญนารถ, 2542: 8)  ไดให
ความหมายงบประมาณ คือ เปนแผนการเงินที่ใชเปนรูปแบบสําหรับการปฏิบัติการในอนาคต และ
เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติเหลานั้นอันเปนการคาดคะเนคาใชจายและรายรับที่เกิดขึ้นในกาล
ขางหนา ดังนั้น งบประมาณจึงเปนแผนท่ีเปนกิจจะลักษณะแสดงถึงการใชทรัพยากร  แรงงาน  วัตถุ
และอ่ืนๆ   
 เจริญพงษ ศุภธีระธาดา (2555) ไดใหความหมายของงบประมาณ คือ แผนอันเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานที่
รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่กําหนดรวมกัน 
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 กลาวโดยสรุป  งบประมาณ  หมายถึง เอกสาร ขอความ หรือตัวเลข ที่แสดงรายรับ  
รายจายของหนวยงาน  รวมทั้งคาใชจาย  และทรัพยากรท่ีจําเปนในโครงการ/กิจกรรมสําหรับการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท  (2525 : อางถึงใน สุคนธา ซิมตระการ, 2539 : 4) ไดให
ความหมายของการบริหารงบประมาณ คือ การบริหารงบประมาณเปนชวงของวงจรงบประมาณท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของฝายบริหาร เปนงานที่มีรายละเอียดปลีกยอยมากที่สุด และใชชวงเวลาที่
ยาวนานที่สุด เปนงานที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติทางการงบประมาณและการเงินการบัญชีมากที่สุด 
การบริหารงบประมาณประกอบดวยการใชงบประมาณรายจายที่สวนราชการไดรับอนุมัติ เพ่ือ
ประกอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไปตามเปาหมายและการตรวจสอบการใชงบประมาณ  
 ณรงค สัจพันโรจน (2537: 139) ไดใหความหมายของการบริหารงบประมาณ คือ การ
ควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและรายการตางๆ ตามที่รัฐสภาไดพิจารณาและ
อนุมัติเพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดไวไดปฏิบัติสําเร็จลุลวงภายในปงบประมาณนั้นๆ และเพ่ือใหการใช
จายงบประมาณเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประหยัด ไมมีการรั่วไหล 

 กลาวโดยสรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง การใชจายงบประมาณท่ีสอดคลองกับ
โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังแผน/ผลการดําเนินงานตามที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

 ความสําคัญของงบประมาณ 
 ไพศาล  ชัยมงคล  (2526:  อางใน นงนุช ฤทธิศร, 2545: 9)  ไดใหความสําคัญของ
งบประมาณแผนดินถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของรัฐบาล  เพราะวาสามารถสนอง
วัตถุประสงคตางๆ  ไดหลายอยางในขณะเดียวกัน จนกระท่ังงบประมาณแผนดินไดชื่อวาเปน   
เครื่องมือเอนกประสงค  (Multipurpose tool)  จึงสามารถกลาวไดวางบประมาณมีความสําคัญ
หลายประการคือ   
 1.  รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  งบประมาณเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ทําใหแผนดําเนินงานตางๆ  ของรัฐบาลสอดคลองสัมพันธกับสถานการณทางเศรษฐกิจและ
การเงินการคลังของประเทศ 

 2. สงเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลไมเพียงแตใชงบประมาณ 
เปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศเทานั้น  แตรัฐบาลอาจใช
งบประมาณเปนเคร่ืองมือสงเสริมเรงรัด  พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางดีอีกดวย   ทั้งนี้โ ดย
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จัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนในโครงการตางๆ  ที่จะเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
 3. ใชตรวจสอบและควบคุมการบริหาร  งบประมาณเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ฝายนิติ
บัญญัติมีอยูในการที่จะใชตรวจสอบและควบคุมการบริหารตางๆ  ของรัฐบาล  ฝายนิติบัญญัติจะได
ทราบอยูเสมอถึงการบริหารงานของรัฐบาล    โดยศึกษาจากรายงานการคลังและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล  อันจะเปนผลทําใหฝายบริหารไดรับความเชื่อถือไววางใจ   และการสนับสนุน
จากฝายนิติบัญญัติมากขึ้นในการดําเนินงานตามนโยบายของตน 

 4. เปนเครื่องมือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  งบประมาณเปนเครื่องมือที่ทรงพลังและมี
ประสิทธิภาพของฝายบริหารในการจัดการและควบคุมการบริหารของรัฐบาล  งบประมาณเปน
เครื่องมือในการประสานงานตางๆ  ของรัฐบาลใหสอดคลองกัน  และยังทําใหแผนงานท้ังหลายของ
รัฐบาลเปนไปตามทรัพยากรท่ีมีอยูของประเทศดวย 

 5. การประชาสัมพันธ  งบประมาณสะทอนใหเห็นถึงแผนงานและบริการตางๆ  ที่
รัฐบาลจัดทําข้ึนเพื่อประชาชน  งบประมาณจะทําใหประชาชนไดทราบถึงกิจกรรมตางๆ  ของรัฐบาล
คาใชจายและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ซึ่งผลก็คือทําใหประชาชนเขาใจถึงกระบวนการและความกาวหนา
ของการดําเนินงานของรัฐบาล  และใหความสนับสนุนตอรัฐบาล  สิ่งนี้เปนเรื่องที่สําคัญในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

 เกรียงศักดิ์ พิพัฒนเสรีธรรม (2535: 47)  ไดกลาวถึงแนวคิดของปวย  อ้ึงภากรณ 
เกี่ยวกับหลักการงบประมาณแผนดิน 6 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักคาดการณไกล (Foresight) เปรียบเทียบสมัยนี้ คงหมายถึงวิสัยทัศน หรือการ
สามารถวางทิศทางเปนจุดหมายที่ไกลออกไปในอนาคต โดยมีการคาดการณเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

 2. หลักการประชาธิปไตย (Democracy) สิ่งที่อาจเรียกวาเปนความโปรงใส ตรวจสอบ
ได มีเหตุผล และชี้แจงใหผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียทราบ และยอมรับได 
 3. หลักดุลยภาพ (Balance) เปนสิ่งที่ตองระมัดระวัง และปองกันมิใหเกิดความเสียหาย 
คือ การรักษาดุลการหารายไดกับการใชจายเงินหรือที่เรียกวาสภาพคลอง (Liquidity) 
 4. หลักการอัตถประโยชน (Utility) คือ ประสิทธิผลของการใชจายเงินงบประมาณ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนที่คุมคาแกกลุมลูกคาเปาหมายที่พ่ึงตองไดรับผลที่ดีจากการใชจายเงินมากที่สุด 

 5. หลักยุติธรรม (Equity) หมายถึง ศีลธรรมและความชอบธรรม 

 6. หลักสมรรถภาพ (Efficiency) คือ วิธีการควบคุมรายไดและรายจายใหถูกตอง 
 สรุปไดวา  งบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาล   

ที่สามารถบงชี้ความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารของผูบริหารทุกระดับ  เพราะงบประมาณ
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจการวางนโยบายและ
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จัดสรรงบประมาณ  ของผูบริหารวาจะสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศหรือไมเพียงใด  
และระบบงบประมาณที่ไดรับการพัฒนา  ใหเหมาะสมกับการบริหารประเทศยอมจะสงผลใหการ
ดําเนินงานในดานตางๆ  มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่แทจริง 

 รูปแบบการบริหารงบประมาณ 
 การจัดทํางบประมาณของประเทศตางๆ มีรูปแบบเริ่มจากแบบงายๆ  จนถึงมีความ
สลับซับซอน  แตที่สําคัญและรูจักกันโดยทั่วไป  มีอยู 6 ประเภท  ซึ่งแตละรูปแบบจะมีลักษณะการใช
การดําเนินการ ขอดีและขอเสีย แตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและปจจัยอ่ืนๆ ทางกฎหมาย 
สังคม  เศรษฐกิจ ฯลฯ ของแตละประเทศ  สรุปไดดังนี้  (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, 2538  อางถึง
ในนงนุช  ฤทธิศร, 2545: 10) 
 1. งบประมาณแบบแสดงรายการ  (Line Item Budgeting)  งบประมาณแบบนี้จะ
แสดงรายการใชจายตางๆ  เปนรายการและจํานวนเงินงบประมาณท่ีกําหนดไว  เปนรูปแบบท่ีใช
ควบคุมรายการใชจายตามท่ีไดกําหนดไว  หนวยงานไดรับงบประมาณจะนําเงินงบประมาณไปใชจาย
ในรายการอ่ืนไมได  ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงรายการใชจายจะตองทําความตกลงกับหนวยงานที่ทํา
หนาที่ควบคุมหรือสํานักงบประมาณ  งบประมาณแบบแสดงรายการจะเนนในดานของการควบคุม
รายการใชจาย  แตจะขาดความยืดหยุนและไมไดเนนในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารงาน  หรือ
การทํางานตามแผนงานมากนัก  ตัวอยางของรูปแบบงบประมาณแบบแสดงรายการน้ัน จะพิจารณา
ไดจากการแสดงรายการในหมวดเงินเดือนและคาจาง  คาตอบแทน  และคาสาธารณูปโภค  ใน
เอกสารงบประมาณรายจายของรัฐบาลในแตละป 
 2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน  (Performance  Budgeting)  เปนงบประมาณแบบ
เนนการจัดการ  งบประมาณแบบนี้จะแสดงแผนงานของการใชจายตางๆ  วาจะทําอะไร มีแผนการ
ทํางานอยางไร  โดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายการใชจายของแตละแผนงานหรือโครงการ  
รัฐบาลสามารถใชงบประมาณ  เปนเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของหนวยงานใน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ไดรับงบประมาณวาทํางานไดวาผลหรือไม   และประสิทธิภาพในการ
ทํางานเปนอยางไร   เชน  การสรางถนนขนาดสื่อชองจราจรจะตองเสียคาใชจ ายตอกิโลเมตรเทาใด  
เปนตน 

 3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน  (Planning  Budgeting)  งบประมาณแบบน้ีเนน
ความสําคัญในเรื่องประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  หรือเงินงบประมาณแผนดิน 

  การจัดทํางบประมาณแบบแสดงแผนงาน  จะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของแผนงานตางๆ ไวอยางชัดเจน  โดยหนวยงานท่ีของบประมาณจะจัดโครงการของ
แผนงานหรืองานหรือโครงการข้ึนมา   ในแตละแผนหรือโครงการจะแสดงคาใชจายและผลท่ีจะไดรับ
จากแผนงานหรือโครงการดังกลาวไวดวย 
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  ในการจัดสรรงบประมาณจะมีการวิเคราะหการเลือกแผนงาน  หรือโครงการท่ีมี
ความเหมาะสมตามลําดับกอนหลัง  ซึ่งจะทําใหการใชจายเงินงบประมาณแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทํางบประมาณน้ันจะมองใหกระทรวง  ทบวง  กรม  เปนผูกําหนดแผนงาน
สํานักงานจะไมควบคุมรายละเอียด  แตจะเปนผูอนุมัติเงินงบประมาณใหแกแผนงานหรือโครงการวา
สามารถทํางานบรรลุเปาหมายของแผนงานหรือโครงการอยางไร 
 4. งบประมาณแบบการวางแผนการ  กําหนดโครงการ  และระบบงบประมาณ (PPBS)  
(Planning  Programming  Budgeting  System)  รูปแบบของงบประมาณโดยทั่วไปมักจะจัดทําใน
รูปแบบแสดงรายการท่ีจะแสดงใหเห็นวาหนวยงานไดรับเงินงบประมาณเปนจํานวนเทาใด  และใช
จายในรายการใดบาง  ซึ่งเปนประโยชนตอการควบคุมและการลงบัญชีอยางไรก็ตามในดานของการ
บริหารและการวางแผนจะไมคอยไดรับประโยชนเทาใดนัก 

  สวนประกอบสําคัญของงบประมาณแบบ  PPBS นั้น ไดแก 
  1. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ  กลาวคือ  หนวยงานที่ของบประมาณ
จะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ชัดเจนของโครงการหรือแผนงานที่จะทํา 
   1.1 กําหนดแผนการทางดานการเงิน  หนวยงานจะตองกําหนดแผนการใช
จายเงินในการทํางานหรือการพัฒนาโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต 

   1.2 การวิเคราะหการเลือกแผนการ   หนวยงานจะตองทําการวิเคราะห
ทางเลือกและการใชจายแบบตางๆ  ในการทํางาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
  ในดานการบริหารและประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรือเงินงบประมาณนั้น  
แนวคิดการจัดทํางบประมาณแบบ  PPBS  นั้นเปนรูปแบบที่ดีที่สุดในหลักวิชาการทางทฤษฏี
เศรษฐศาสตรอยางไรก็ตามในดานของการปฏิบัติจัดทํางบประมาณนั้นมีปญหายุงยากมากมาย  เชน 
ในการตัดสินใจเลือกโครงการน้ันจะตองเลือกทั้งโครงการ  จะเลือกทําแตเพียงสวนใดสวนหนึ่งไมได  
ในดานของการเลือกโครงการน้ันใชหลักเกณฑอะไรในการเลือก  หรือจะจัดลําดับความสําคัญของแต
ละโครงการอยางไร  และมีการกําหนดขั้นตอนในการเลือกหรือการตัดสินใจอยางไร  ความยุงยาก
สลับซับซอนดังกลาวทําใหเกิดขอโตแยงมากมาย  ทั้งในดานเศรษฐกิจและในดานการเมือง 
  5. งบประมาณแบบฐานศูนย  (Zero-Base  Budgeting)  งบประมาณแบบฐาน
ศูนยเปนแนวความคิดในการจัดทํางบประมาณ  โดยไมใหความสําคัญแกรายการหรือแผนงานท่ีเคย
ไดรับงบประมาณในปที่ผานมาแลว  แตจะพิจารณาแผนงานทุกแผนงานที่ของบประมาณอยาง
ละเอียดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทํางบประมาณแผนงานที่เคยไดรับงบประมาณมาแลว
อาจจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณอีก  ถาหากแผนงานน้ันมีความเหมาะสมสูแผนงานอ่ืนไมได    
การจัดงบประมาณในแนวคิดดังกลาวจะชวยใหสํานักงบประมาณหรือฝายจัดงบประมาณไมตองเพ่ิม
งบประมาณใหแกหนวยงานที่เคยไดรับงบประมาณมาแลวทุกป 
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   โดยท่ัวไปการจัดทํางบประมาณแบบฐานศูนย  (ZBB)  จะตองมีการเตรียม
รายละเอียดการใชจายของแตละแผนงานในระดับตางๆ  ที่ชวยใหทําการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณท่ีเรียกวา  Decision  Packages  หรือชุดงานเพ่ือการตัดสินใจ  ชุดงานเพ่ือการตัดสินใจ
ดังกลาวจะถูกใชเปนตัวเลือก  ในการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญ
กอนหลัง   โดยที่ชุดงานเพ่ือการตัดสินใจแตละชุดจะมีขอมูลมากมายเก่ียวกับผลท่ีคาดวาจะไดรับของ
โครงการพรอมท้ังแสดงรายละเอียดของคาใชจายหรือทรัพยากรท่ีตองใชในแตละโครงการดวย 

   อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการจัดทําชุดงานเพ่ือการตัดสินใจแตละชุด  ตองใช
ขอมูลและเจาหนาที่มากมาย  ทําใหการจัดทํางบประมาณแบบฐานขอมูลมีอุปสรรคมาก  ซึ่งทําใหการ
จัดทํางบประมาณแบบฐานขอมูลไมประสบความสําเร็จในภาคปฏิบัติ 
  6. งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget) งบประมาณประเภทนี้จะ
พิจารณาเฉพาะงบประมาณท่ีเพ่ิมใหม และยังไมไดรับการพิจารณาจากปที่ผานมา   แตเงิน
งบประมาณปที่ผานมาที่เคยไดพิจารณาไปคร้ังหนึ่งแลวจะไมมีการพิจารณาอีก  เพียงแตบอกยอดเงิน
มาตั้งเปนงบประมาณใหมไดเลย  เพราะถือวาไดพิจารณาไปแลว 
 อํานวย  ทองโปรง (2553: 210-214)  ไดกลาวถึง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) ที่มีการพัฒนาการ
จัดทําระบบงบประมาณใหมีประสิทธิภาพจนกาวมาสูระบบ e-Budgeting กลาวคือ การจัดทําระบบ
งบประมาณโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ การ
จัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งทําใหสามารถพัฒนา
ปรับปรุงระบบขอมูลกับสวนราชการผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหไดขอมูลครบถวนทั้ง 3 มิติ 
(Funtion/Agenda/Area) โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลเขากับโครงการของรัฐบาลท่ีเรียกวา “ระบบ
บริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information 

System : GFMIS)” ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น 
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ตองใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจ 
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางมีระบบ มีการติดตามและประเมินผล
สม่ําเสมอ เพ่ือวัดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธ มีการกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบใหฝายตางๆ ที่เก่ียวของทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหนวยงาน 

 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรจะครอบคลุมการบูรณาการทั้ง 3 
มิติ คือ  
 1. มิติงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงและหนวยงาน (Function)  เปนภารกิจหลักที่มี
เปาหมายชัดเจน ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวง/กรม โดยตอง
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สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาตรระดับชาติ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 2. มิติงานตามยุทธศาสตรเฉพาะรัฐบาล (Agenda) เปนภารกิจหรือนโยบายเฉพาะเร่ือง
รัฐบาลมอบหมาย ไมไดเปนภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ เปนการมุงเนนการมี
เปาหมายและการดําเนินงานรวมกัน มีเจาภาพเปนผูรับผิดชอบ มีผูสนับสนุนอยางชัดเจน หรือที่
เรียกวา “การบริหารเชิงบูรณาการ” เชน นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการแกไขความ
ยากจน เปนตน 

 3. มิติงานตามยุทธศาสตรพ้ืนที่ (Area) เปนเปาหมายและยุทธศาสตรที่เนนเฉพาะพ้ืนที่ 
สอดคลองกับเปาหมาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล เชน จังหวัด/กลุมจังหวัด 
ภารกจิตางประเทศ หรือการบริหารแบบ CEO (Chief Executive Officer) ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
CEO และทูต CEO เปนตน 

 การบริหารจัดการในระบบงบประมาณประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้มี
เงื่อนไขทีสําคัญ 2 ประการ คือ 

 1. เนนการบริหารจัดการแบบปรับตัวได (Adaptive Management) มีความยืดหยุน 
คลองตัว กระจายอํานาจ และทันเหตุการณ 
 2. ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส และตรวจสอบได การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาก็เชนกัน จะ
เนนมิติใดมิติหนึ่งมิได ตองมีการบูรณาการท่ีสนองตอยุทธศาสตรของชาติใหครบท้ัง 3 มิติ ทั้ง
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Function) ที่เปน
ภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย ใหสืบทอดตอไปในรุนลูกรุนหลาน ซึ่งเปนหนาที่ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งตองสนองตอยุทธศาสตร
เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) ที่ไมใชเฉพาะหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่จะรับผิดชอบโดยตรง แตเปน
การดําเนินงานรวมกัน เปนการบริหารเชิงบูรณาการ เชน นโยบายการปราบปรามยาเสพติด ที่
สถานศึกษาควรใสใจเปนอยางยิ่ง ควรใหความสําคัญกับนโยบายนี้อยางเรงดวน  
 อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2553) ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBBS) ซึ่งประกอบดวย  3  เรื่องท่ีสําคัญดังนี้  
 1. การปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณเปนเครื่องมือใน
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย  และใหเห็นผลที่ประชาชนไดรับจากนโยบายนั้น 

 2. การมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ  โดยคํานึงถึงความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   



 23 

 3. การมอบความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณให กับผูปฏิบัติ 
(Devolution)  ขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติก็ตองมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในการนํา
งบประมาณไปใชใหเกิดผลงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยผาน
ระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย 

 แนวคิดนี้ไดนําไปสูการออกแบบระบบและวิธีการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร  โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงบประมาณแกกระทรวง  ทบวง กรม
ตางๆ  โดยแบงความรับผิดชอบของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
 1. ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล แสดงความรับผิดชอบตอความสําเร็จของ เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติ (Strategic Delivery Target) ซึ่งใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรร
งบประมาณประจําปของประเทศ โดยขอมูลดังกลาวจะมีการเปดเผยตอรัฐสภา/สาธารณชนเพ่ือใชใน
การตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

 2. ระดับกระทรวง หรือเรียกวา ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมี
รัฐมนตรีเจากระทรวงรับผิดชอบตอเปาหมายแหงความสําเร็จที่เรียกวา เปาหมายการใหบริการ
สาธารณะ (Service Delivery Target)  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการ
สาธารณะ (Public Service Agreement – PSA) ที่จัดทําระหวางคณะกรรมการนโยบาย
งบประมาณกับรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
 3. ระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ  โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอความสําเร็จ
ของผลผลิต (Outputs) ที่หนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกลาวเปน
องคประกอบสําคัญในขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement – SDA) ที่จัดทํา
ขึ้นระหวางรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกับหัวหนาหนวยปฏิบัติ 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปนระบบงบประมาณท่ีมุงเนน
ผลสําเร็จในการดําเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามยุทธศาสตร โดยมี
การวัดผลสําเร็จ (Performance Measures) ของผลงานดังกลาวดวยตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งครอบคลุม
ทั้งปริมาณ  คุณภาพ  เวลาและคาใชจายในการนําสงผลผลิต  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยที่ผลผลิตที่นํามาคํานวณตนทุน ตองเปนผลผลิตระดับกรมท่ีผานการวิเคราะหรวมกับสํานัก
งบประมาณแลววามีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ หรือเปาหมายการใหบริการสาธารณะระดับกระทรวง 
และเม่ือดําเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวจะสงผลใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ
ในที่สุด 

 แนวคิดที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ แมองคกรของรัฐสวนใหญจะใหบริการโดยไม
แสวงหากําไร  แตยังคงมีความจําเปนที่ตองนําหลักการเร่ือง “ตนทุน” มาใช  ในแงที่วาจะผลิต
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ผลผลิตหรือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยใชงบประมาณต่ําสุดไดอยางไร  ซึ่งใน
ขั้นตนจะเปนการลดตนทุนที่ใชอยูเดิมใหต่ําลงโดยยังสามารถนําสงผลผลิตไดสําเร็จตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว 
 รัฐบาลในฐานะผูจัดสรรงบประมาณ ตองจัดสรรเงินภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  
ขณะเดียวกันตองจัดสรรใหครอบคลุมกับตนทุนที่สวนราชการจะสามารถนําไปใชในการผลิตผลผลิตได
อยางเพียงพอ  ทั้งนี้ตนทุนดังกลาวตองมีความสมเหตุสมผลตามขอตกลงในเรื่องปริมาณ คุณภาพ 
เวลา และสถานที่นําสงผลผลิตนั้นๆ 

 ในอนาคต รัฐจะเปนผูกําหนดผลผลิตและราคาที่ตองการซ้ือจากสวนราชการ หรือที่
เรียกวาการตั้งราคา/ตนทุนเปาหมาย (Price/Cost Targeting)  โดยราคาดังกลาวอาจตํ่ากวาตนทุนที่
สวนราชการใชดําเนินการในปจจุบัน  หากสวนราชการตองการนําสงผลผลิตใหกับภาครัฐ สวน
ราชการตองลดตนทุนใหเทากับราคาท่ีรัฐบาลตองการซ้ือ  โดยหลักการน้ีก็จะทําใหสวนราชการตองมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและกระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุนในระยะยาว
ตลอดเวลา 
 การใชจายงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา  เปนเปาหมายสําคัญที่องคกรภาครัฐ
ตองเรงดําเนินการ  โดยเฉพาะในภาวะท่ีประเทศมีงบประมาณจํากัดและไมสามารถเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากเชนในอดีต  สงผลใหเกิดแนวโนมวา  สวนราชการท้ังหลายจะไดรับ
งบประมาณไมแตกตางจากปงบประมาณท่ีผานมามากนัก   โดยอาจไดรับเพ่ิมขึ้นตามอัตราการเล่ือน
ขั้นเลื่อนอันดับเทานั้น  ยกเวนในบางหนวยงานที่รับนโยบายรัฐบาลมาเพ่ือสรางผลผลิตใหมๆ หรือมี
การเพ่ิมจํานวนหรือเพ่ิมคุณภาพการผลิตมากข้ึน    อยางไรก็ตาม การเพ่ิมปริมาณหรือคุณภาพ
ผลผลิต อาจไมทําใหตนทุนเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนเดียวกับปริมาณและคุณภาพที่เพ่ิมขึ้น   เนื่องจาก
เหตุผลในเรื่องโครงสรางตนทุนและพฤติกรรมของตนทุนที่ประกอบดวยตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 
ทั้งนี้หากหนวยงานสามารถลด ตัดทอน หรือยกเลิกงานที่ไมจําเปนลงไดก็จะทําใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางคุมคาและมีงบประมาณเหลือสําหรับนําไปปฏิบัติภารกิจที่สําคัญอ่ืนๆ หรือ
เพ่ือนําไปเพ่ิมผลผลิตหรือสรางผลผลิตใหมๆ ตามนโยบายรัฐบาลไดตอไป 

 อน่ึงการจัดสรรงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนการจัดสรรท่ีให
ความสําคัญกับตัวผลผลิต (Output)  แทนการควบคุมในเร่ืองรายละเอียดของปจจัยนําเขา (Input) 

ดังเชนที่ผานมา  โดยผลผลิตดังกลาวจะตองผานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรของ
กระทรวง สอดรับกับแผนการใหบริการ (สาธารณะ) และสามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธระดับกระทรวง
และระดับชาติได  กลาวคือเมื่อสวนราชการนําสงผลผลิตนี้แลวจะทําใหบรรลุเปาหมายการใหบริการ 
(สาธารณะ) ระดับกระทรวง  (Service Delivery Targets) และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ 
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(Strategic Delivery Targets)  อันจะนําไปสูผลลัพธสูงสุดที่รัฐบาลมุงหวังใหเกิดขึ้นตามนโยบายที่ได
แถลงไวตอรัฐสภาและประชาชนในท่ีสุด  การคํานวณตนทุน/คาใชจายผลผลิตจะดําเนินการหลังจาก
สวนราชการมีการกําหนดผลผลิตที่ถูกตองตรงตามความตองการของรัฐบาลและไดผานกระบวนการ
พิจารณาขางตนเรียบรอยแลว 
 ทั้งนี้ การจะสรางผลผลิตระดับกรมหรือผลลัพธระดับบนไดนั้น องคกรจะตองกําหนด
ปจจัยนําเขา (Input)  และสรางกระบวนการนําสงผลผลิตและผลลัพธที่มีกลยุทธ (Strategic 

Processes) ซึ่งวิเคราะหแลววาเปนองคประกอบท่ีกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธตามความตองการได
จริง  และภายใตกระบวนการดังกลาวควรคัดสรรเอาแตเฉพาะกิจกรรมที่เพ่ิมมูลคา (Value Adding 

Activities) ซึ่งจะทําใหการนําสงผลผลิตเกิดตนทุนต่ําสุด  โดยที่ยังสามารถดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่ตกลงไวได 
 การคํานวณตนทุนผลผลิตเปนหนึ่งในมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่สําคัญของ
ภาครัฐในการเตรียมความพรอมสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ขอมูลตนทุนผลผลิตนอกจาก
จะเปนประโยชนตอการจัดทํางบประมาณ การจัดสรรเงิน การควบคุมการใชจายงบประมาณ และ
เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงของตัวชี้วัด
ความสําเร็จในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (PSA) แลว  ยังใชเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตใน
หนวยงานและระหวางหนวยงาน (Benchmarking) เพ่ือการวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงาน   นํามากําหนดตนทุนมาตรฐานและราคาเปาหมายท่ีรัฐจะซื้อบริการจาก
หนวยงาน  ใชประกอบการพิจารณาจัดจางและตั้งราคาเพ่ือจางเอกชนดําเนินการแทนหนวยงานใน
บางกิจกรรม  นอกจากนี้ยังนํามาใชเพ่ือกําหนดราคาคาบริการของรัฐในอัตราที่เปนธรรมและ
เหมาะสม  และเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารอีกดวย  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสรางความรูความเขาใจในเรื่องตนทุน/คาใชจายผลผลิตของภาครัฐ ใหแกเจาหนาที่สํานัก
งบประมาณและสวนราชการฯ ที่เกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการนําไปปรับใช  และเปนการเสริม
ทัศนะในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณและการสรางคุณภาพผลผลิตของ
องคกรในอนาคต 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย ความหมายของการบริหาร
งบประมาณ ความสําคัญของงบประมาณ รูปแบบการบริหารงบประมาณ เปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ
ในการปฏิบัติบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ สามารถบงชี้ความสําเร็จในการบริหารงาน
งบประมาณขององคกรได  เพราะงบประมาณเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการวางแผน  
การควบคุม  การตัดสินใจการวางนโยบายและจัดสรรงบประมาณ  ของผูบริหารวาจะสอดคลองกับ
แนวทางในการพัฒนาองคกรหรือไมเพียงใด  และระบบงบประมาณท่ีไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ



 26 

การบริหารองคกรยอมจะสงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ  มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายท่ี
แทจริง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู 

 ความหมายของความรู 
 ชวาล แพรัตกุล (2545: 11) กลาววา ความรู คือ บรรดาขอเท็จจริงและรายละเอียดของ
เรื่องราว และการกระทําใดๆท่ีมนุษยไดสะสมและถายทอดตอๆกันมาตั้งแตในอดีตและเราสามารถ
รับทราบสิ่งเหลานี้ได 
 จันทรทิพย ชูสมภพ (2547: 1) กลาววา ความรูวา หมายถึง ขอเท็จจริงกฎเกณฑและ
โครงสรางที่มนุษยไดรับจากการศึกษาคนควา ประสบการณ การสังเกต และเก็บสะสมไวในระดับของ
ความจําไดสามารถเขาใจเปรียบเทียบ ตีความและนําไปประยุกตใช 
 Davenport and Prusak (Davenport and Prusak, 1998: p.5) กลาววา ความรู คือ 

การประสมประสานของมวลประสบการณ คุณคาสารสนเทศในบริบทที่เหมาะสมและความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง เขาเปนเนื้อเดียวกันอยางชาญฉลาด ซึ่งทําใหมีกรอบสําหรับการประเมินคุณคาการรวมกับ
ประสบการณใหม และสารสนเทศทั้งหมดนี้ไดกอกําเนิดและประยุกตใชอยางเหมาะสมอยูในจิตใจของ
ผูรูเอง 
 กาญจนา ชาวนาฟาด (2554 : 14) กลาววา ความรู คือ ขอเท็จจริง ขอมูลและ
รายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําใดๆ ที่มนุษยไดรับ หรือมีประสบการณเก็บสะสมไวและเรา
สามารถรับทราบสิ่งเหลานั้นได 
 Benjamin  (อางถึงใน จิ๊กซอล เคเอ็ม, 2555) กลาววา ความรู คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
ระลึกถึงสิ่งเฉพาะวิธีการ และกระบวนการตางๆโดยเนนในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) กลาววา ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียนการ
คนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่
ไดรับมาจากประสบการณสิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติองควิชาในแตละ
สาขา 
 จากความหมายของความรูที่นักวิชาการและหนวยงานทั้งหลายใหความหมายไวนั้น 
สามารถสรุปไดวา ความรู คือ ขอมูล ขอเท็จจริง สารสนเทศ ที่เกิดจากประสบการณ วิจารณญาณ 
ความคิดคานิยมของตัวบุคคล โดยมีการวิเคราะห สังเคราะห นําไปใชในการทํางาน หรือการแกปญหา 
ซึ่งกอใหเกิดการรับรูและและเขาใจรูปแบบของความสัมพันธ  ดังนั้นความรูเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณจึงหมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูลและรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทําใดๆท่ีเกี่ยวกับ
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กระบวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่บุคลากรไดรับ หรือมีประสบการณ
เก็บสั่งสมไวและสามารถรับทราบสิ่งเหลานั้นได ไมวาจะมาจากการเขารับการฝกอบรมหรือสื่อการ
ประชาสัมพันธตางๆ 

ระดับของความรู 
 ระดับของความรูตามแนวคิดของ Bloom และคณะ (อางถึงใน อารี หลวงนา และคณะ, 
2553: 25) ซึ่งไดจําแนกระดับการประเมินความรูไว 6 ระดับดังนี ้ 
 1. ระลึกได (recall) หมายถึง สามารถจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติกระบวนการและแบบ
แผนได ความสําเร็จในระดับนี้คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจากความจําออกมาได  
 2. รวบรวมสาระสําคัญได (comprehension) หมายถึง สามารถทําบางสิ่งบางอยางได
มากกวาการจําเนื้อหาท่ีไดรับ สามารถเขียนขอความเหลานั้นไดดวยถอยคําของตนเอง สามารถแสดง
ใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมายแปลความและเปรียบเทียบความคิดอ่ืนๆ หรือคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น
ตอไปได  
 3. การนําไปใช (application) หมายถึง สามารถนําเอาขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่เปน
นามธรรม ไปปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม  

 4. การวิเคราะห (analysis) หมายถึง สามารถใหความคิดในรูปของการนําความคิดมา
แยกเปนสวน เปนประเภท หรือการนําขอมูลมาประกอบกันเพ่ือการปฏิบัติของตนเอง  
 5. การสังเคราะห (synthesis) หมายถึง สามารถนําเอาขอมูล แนวคิดมาประกอบกัน 

แลวนําไปสูการสรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งใหมแตกตางไปจากเดิม  

 6. การประเมินผล (evaluation) หมายถึง สามารถใชขอมูลเพ่ือตั้งเปนเกณฑและวัด
ขอมูลตามมาตรฐาน เพ่ือใหตั้งขอตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมแตละอยาง 

 การวัดความรู 
 การวัดความรู ความจําวาเปนการวัดความสามารถในการระลึก (Recall) เรื่องราว
ขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ หรือเปนการวัดการระลึกประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับจากคํา
สอนการบอกกลาว การฝกฝนของผูสอนรวมทั้งจากตําราจากสิ่งแวดลอมตางๆดวยคําถามวัดความรู 
แบงออกเปน 3 ชนิด (ไพศาล หวังพานิช, 2546: 96-104) ดังนี้ 
 1. ความรูในเนื้อเรื่อง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตางๆของเร่ืองราว
หลากหลาย ประกอบดวยคําถามประเภทตางๆ เชน ศัพท และนิยาม กฎและความจริง หรือ
รายละเอียดของเน้ือหาตางๆ  
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 2. ความรูในวิธีการดําเนินการเปนการถามวิธีปฏิบัติตางๆ แบบแผนประเพณี ขั้นตอน
ของการปฏิบัติทั้งหลาย เชน ระเบียบแบบแผน ลําดับชั้น และแนวโนม การจัดประเภทและ
หลักเกณฑตางๆ  

 3. ความรูรวบยอดเปนการถามความสามารถในการจัดลําดับขอสรุปหรือหลักการของ
เรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะรวม เพ่ือรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลักหรือหัวใจของ
เนื้อหานั้น 

 นอกจากน้ี การวัดความรูสามารถแบงรูปแบบของแบบทดสอบ 3 ลักษณะ คือ  

 1. ขอสอบปากเปลา เปนการสอบโดยใชการโตตอบดวยวาจา หรือคําพูดระหวางผูทํา
การสอบกับผูถูกสอบโดยตรง หรือบางคร้ังเรียกวา การสัมภาษณ  
 2. ขอสอบขอเขียน ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ  

  2.1  แบบความเรียง เปนแบบท่ีตองการใหผูตอบอธิบายเร่ืองราว บรรยายเรื่องราว 
ประพันธ หรือวิพากษวิจารณเรื่องราวเก่ียวกับความรูนั้น 

  2.2 แบบจํากัดความ เปนขอสอบที่ใหผูตอบพิจารณาเปรียบเทียบตัดสินขอความ
หรือรายละเอียดตางๆ มี 4 แบบ คือ แบบถูกผิด แบบเติมคํา แบบจับคู และแบบเลือกตอบ  

 3. ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนขอสอบที่ไมตองการใหผูถูกสอบตอบสนองออกมาดวยคําพูด
หรือการเขียนเครื่องหมายใดๆ แตมุงใหแสดงพฤติกรรมดวยการกระทําจริง มักเปนขอสอบใน
เนื้อหาวิชาท่ีตองการใหปฏิบัติจริง  

 สรุปแนวคิดความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 การแสดงออกถึงความรู ในการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู ในตัวบุคลากรจากการ
ปฏิบัติงาน ประสบการณท่ีเก็บสั่งสมไว หรือการไดการเพ่ิมพูนความรูจากการเขารับการฝกอบรมหรือ
สื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการ
บริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหเกิดความรูในเชิงบวกท่ีเกิด
จากความเขาใจและการปฏิบัติจริงในการบริหารงบประมาณ สามารถชวยเสริมสรางใหเกิดการ
ยอมรับตอการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณที่นําไปสูความสําเร็จ ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงบประมาณได  
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แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ 
 เชิดศักดิ์ โฆวาสิทธิ์ (2545: 53) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่ง
ตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูประสบการณ และเปนตัวกําหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรม 

หรือมีแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง อาจเปนไปในทางสนับสนุน
หรือคัดคานก็ได ดังนั้นทัศนคติจึงขึ้นอยูกับกระบวนการการเรียนรู ระเบียบวิธีของสังคม ซึ่งทัศนคตินี้
จะแสดงออกหรือปรากฏใหเห็นไดชัดเจนในกรณีที่สิ่งเรานั้นเปนสิ่งเราทางสังคม 
 สมพงษ เกษมสิน (2546: 338) กลาววา ทัศนคติ คือ นามธรรมและเปนผลท่ีทําใหเกิด
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม แตทัศนคติมิใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพ
แหงการพรอมที่จะโตตอบ (State of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอสิ่งเรา 
 ศุกภนิตย พลไพรินทร (2549: 79) สรุปวา ทัศนคติ หมายถึง การประเมินคาความรูสึก
ความคิดเห็น หรือความเชื่อของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกวาเห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือรูสึกเฉยๆ ตอสิ่งตางๆ ในสังคม อันเปนผลมาจากการเรียนรูประสบการณโดยตรงหรือ
ทางออมกับสิ่งนั้น ปกติบุคคลจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เห็นดวย และทัศนคติในทางไมดีตอสิ่งที่ไมเห็น
ดวย  
 โยธิน พลประถม (2551: 16) กลาววา ทัศนคติ คือ ความคิด ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ
สิ่งตางๆ เปนผลเน่ืองมาจากการเรียนรูประสบการณ ซึ่งเปนสวนที่สําคัญในการกําหนดการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งนั้นๆ อาจจะมีท้ังทางบวกหรือทางลบ 

 จากความหมายของทัศนคติที่นักวิชาการใหความหมายไวนั้น สามารถสรุปไดวา ทัศนคติ 
หมายถึง ความคิด ความรูสึกภายในของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ อันเปนผลเน่ืองมาจากการเรียนรู 
ประสบการณ ที่แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีตอส่ิงนั้นไดในทางบวกและทางลบ ดังนั้น ทัศนคติตอการ
บริหารงบประมาณจึงหมายถึง ความคิด ความรูสึกภายในของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงบประมาณ 

อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูประสบการณ และเปนสวนที่สําคัญในการกําหนดการแสดงออกทาง
ของพฤติกรรมท่ีมีตอส่ิงนั้นๆซ่ึงอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 องคประกอบของทัศนคติ  
 Triandis (อางถึงใน อนันต มาลัย, 2544: 12) กลาววาองคประกอบของทัศนคติ 
ประกอบดวย 3 สวนคือ ความรู (Cognitive Component) ความรูสึก (Affective Component) 

และพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งหมายถึงความพรอมที่จะกระทํา (predisposition to 

act) เขายังเชื่อวา เมื่อองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของทัศนคติเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกสอง
องคประกอบมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปในทิศทางเดียวกัน 
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 อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 219-224) กลาววา ทัศนคติมี
องคประกอบตางๆ อยู 3 สวน ดังนี้ 
 1. ความรูความเขาใจหรือความเชื่อ คือ ความรูและการรับรูที่บุคคลแสดงหามาไดโดย
การผสมผสานของประสบการณโดยตรงกับทัศนคติที่มีตอวัตถุที่เปนเปาหมาย และขาวสารแหลง
ตางๆ หลายๆ แหลง 
 2. ความชอบ อารมณ และความรูสึก คือ อารมณหรือความรูสึกที่มีตอสินคาหรือตรา
ยี่หอโดยเฉพาะ กลาวคือ การพิจารณาหรือแสดงทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุท่ีเปนเปาหมายวา ชอบ หรือไมชอบ 

 3. การเกิดพฤติกรรม คือ แนวโนมที่บุคคลจะกอปฏิกิริยาอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ 
หรือประพฤติปฏิบัติในวิถีทางใดวิถีทางหน่ึงตอวัตถุเปาหมาย โดยอิงหลักจากความเชื่อและความรูสึก
ของบุคคล ซึ่งองคประกอบน้ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางแนวโนมที่จะกอปฏิกิริยาของบุคคลกับวัตถุ 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2543: 1) ไดแบงองคประกอบของทัศนคติออกเปน 3 ประการ ซึ่ง
มีความสัมพันธกับความรูและการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. องคประกอบทางดานพุทธิปญญา (Cognitive Component) แบงองคประกอบ
ทางดานความรู ความเขาใจ ไดแก ความคิด  
 2. องคประกอบทางดานทาทีความรูสึก (Affective Component) เปนสวนประกอบ
ทางดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งจะเปนตัวเรา “ความคิด” อีกตอหนึ่ง ถาบุคคลมีภาวะความรูสึกที่ดี
หรือไมดี ขณะที่คิดสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 3. องคประกอบทางดานการปฏิบัติ (Behavioral Component) องคประกอบนี้เปนองคประกอบ
ที่มีแนวโนมในทางปฏิบัติหรือถามีสิ่งเราที่เหมาะสม จะเกิดปฏิกิริยาหรือมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง 
 องคประกอบท่ีแยกเปน 3 ประการขางตน สามารถแยกใหเห็นไดอยางชัดเจนเพราะมี
ความสัมพันธในการศึกษา ตามภาพที่ 2 แตในขอเท็จจริงองคประกอบท้ัง 3 ประการมีความสัมพันธ
กันมาก จนบางคร้ังจะแยกไมออกอยางเด็ดขาด 
 

    
ความรูสึก

(Affection) 
 

คําพูดที่แสดงถึงความรูสึก 

สิ่งเรา,  
หนาบุคคล 

สถานการณกลุม  
และอื่นๆ 

       

 ทัศนคติ 
 ความรู 

(Cognition) 
 การรับรูคําพูด 

ที่แสดงถึงความเช่ือ 

       

    
การปฏิบัติ 

(Behavioral) 

 ปฏิกิริยาแสดงออก คําพูดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัต ิ

ภาพที่ 2 องคประกอบความสัมพันธของทัศนคติ ความรูและการปฏิบัติ 
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 ดังนั้น องคประกอบท้ัง 3 ประการ ซึ่งไดแก ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติหากมีความ
สอดคลองกัน ลักษณะพฤติกรรมการมีสวนรวมก็จะตอบสนองไปดวยดี แตหากไมสอดคลองกันแลว
จะเกิดความขัดแยงขึ้น การที่จะลดความขัดแยงไดก็โดยการตองเปล่ียนองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งใหสอดคลองกัน  ผูวิจัยจึงนําแนวความคิดนี้มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่กลาวมานั้น สามารถสรุปการแสดงออกถึงความคิด 
ความรูสึกตอกระบวนการบริหารงบประมาณไดวา การไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
ในดานบวกหรือดานลบ ยอมจะมีผลตอความรูสึก อารมณ และสิ่งเราของบุคลากรที่มากระทบไปใน
แนวทางเดียวกัน และมีความพรอมหรือความโนมเอียงที่จะประพฤติและปฏิบัติหรือตอบสนองตอการ
บริหารงบประมาณไปในทิศทางท่ีสนับสนุนหรือคัดคานตามความคิดหรือความเชื่อของตน เชน กรณีที่
การบริหารงบประมาณ หากบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และ
ประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ ยอมจะสงผลตอความรูสึก
และอารมณจนเกิดเปนความชอบหรือไมชอบตอกระบวนการดังกลาว และพรอมที่จะตอบสนอง
อารมณและความรูสึกเหลานั้นของตนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามความรูสึกของตน  การ
เสริมสรางความรูสึกที่ดีที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรสามารถชวยใหกระบวนการ
บริหารงบประมาณมีผลการดําเนินงานในทางบวก อันจะกอใหเกิดการยอมรับ สนับสนุน และมีความ
พึงพอใจตอการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

 เครื่องมือที่ใชวัดทัศนคติ 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547: 46-47) เครื่องมือที่ใชวัดทัศนคติ เรียกวา “มาตรวัด
ทัศนคติ” ซ่ึงเปนแบบประมาณคา (Rating scale) ที่นิยมใชกันและรูจักกันอยางแพรหลายมี 4 ชนิด 

ไดแก 
 1. มาตรวัดเธิรสโตน (Thurston’s scale) เปนวิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติออกเปน
ปริมาณแลวเปรียบเทียบตําแหนงของทัศนคติออกไปทางเดียวกัน 

 2. มาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) เปนวิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติที่นิยมกันอยาง
แพรหลายเนื่องจากงาย ประหยัดเวลา ตลอดจนสะดวกในการเก็บรวมรวมขอมูลและมีความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นใหเลือกตอบคือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 3. มาตรวัดของกัตตแมน (Guttman scale) เปนวิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติใน
แนวทางเดียวกัน และสามารถจัดอันดับขอความทัศนคติสูง-ต่ํา เปรียบเทียบกันได 
 4. มาตรวัดของออสกูด (Osgood scale) เปนวิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติโดยอาศัย
คําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน เชน ดํา-ขาว แข็งแรง-ออนแอ เปนตน 
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 วิธีจะทราบวาทัศนคติของคนใดคนหน่ึงตอวัตถุ คน หรือสถานการณตางๆ เปนอยางไร
อาจทําไดดังนี้ 
 1. การใชแบบสอบถาม เชน หลักการของ Likert โดยใหตอบคําถามวาเห็นดวยหรือไม 
 2. วิธีสังเกตหรือสัมภาษณ เมื่อตองการทราบทัศนคติของบุคคลตอวัตถุของบุคคลตอ
บุคคลหรือสถานการณอยางใดอยางหน่ึงการวัดทัศนคติโดยใชวิธีของ  Likert method วิธีนี้สรางขึ้น
โดย Renis Likert กระบวนการสรางแบบสอบถาม โดยการสรางขอความข้ึนมาหลายๆ ขอความให
ครอบคลุมหัวขอที่เราจะศึกษาการใหคะแนนข้ึนอยูกับชนิดของขอความวาเปน  Positive หรือ 

Negative statement (Likert, 1967) 

 การสรางมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิรท (Summated rating scale) เปนวิธีการของลิ
เคิรท ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. กําหนดที่หมายของทัศนคติ เชน ทัศนคติตอการบริการสุขภาพ 

 2. รวบรวมและคัดเลือกขอความท่ีเปนการแสดงออกของทัศนคติเฉพาะที่เปนบวกหรือ
ทางลบ  
 3. คัดเลือกขอความท่ีชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมทัศนคติที่ศึกษาและ
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 4. ใหกลุมตัวอยางทดลองทํา โดยการอานขอความและตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่งและใหคะแนนได 2 แบบคือ 2 1 0 -1 -2 หรือ 5 4 3 2 และ 1 

ตามลําดับ สําหรับขอความทางบวก สวนขอความทางลบการใหคะแนนตองกลับกันเปน -2 -1 0 1 2 

หรือ 1 2 3 4 5 นอกจากน้ีการใชมาตรลิเคิรท อาจพบวาผูตอบมักตอบในชองความเห็นกลางๆ เราจึง
อาจตัดชองกลางไมแนใจหรือเฉยๆ ออกได ใหเหลือเพียง 4 ชองความเห็น 

 5. วิเคราะหคุณภาพของขอความโดยวิเคราะห Item-total correlation การหาคา
อํานาจจําแนก  (r) คือ การนําคะแนนแตละขอไปหา r กับคะแนนรวม แลวตัดขอที่ไดคา  r ต่ําออกไป 

สวนขอที่มีคา  r สูงแตเปนลบ ใหสลับเครื่องหมายของคะแนนการเลือกควรเลือกขอที่มี r =0.2 ขึ้นไป 

หรือใชวิธีการทดสอบ (t-test) รายขอ ระหวางกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงกับกลุมที่ไดคะแนนรวมตํ่า 
เลือกขอความที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 6. คัดเลือกขอความจาก ขอ 5 มาจัดทําเปนมาตรวัดฉบับแรก 

 7. นํามาตรวัดฉบับแรกไปลองใชเพื่อหาคาความเที่ยงและความตรง 
 8. ปรับปรุงแกไขหากจําเปนหรือใหไดคุณภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
 9. จัดทํามาตรฐานคือกําหนดวิธีการนํามาตรวัดไปใชวัดและกําหนดการใหคะแนน  คือ
คะแนนทัศนคติ  
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 มาตรวัดทัศนคติในแตละแบบมีทั้งขอดีและขอเสีย และความเหมาะสมสําหรับการวัด
ทัศนคติแตกตางกันไป ผูวิจัยสามารถท่ีจะตัดสินใจเลือกใชวิธีการวัดแบบใดแบบหนึ่งภายใตขอจํากัดที่
มีอยู ความสามารถและระยะเวลาของการวิจัย 

 ดังนี้น จากเครื่องมือที่ใชวัดทัศนคติ ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชมาตรวัด
ทัศนคติแบบประมาณคา (Rating scale) โดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) เนื่องจากเปน
วิธีการประเมินแบบรวมคา ไมจําเปนตองคํานวณหาคาประจําขอ และมีความนาเชื่อถือ ซึ่ งในการวัด
ทัศนคติครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงการวัดตามความรูสึกหรือความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 

 สรุปแนวคิดทัศนคติในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 การแสดงออกถึงความคิด ความรูสึกภายในของบุคลากรที่มีตอการบริหารงบประมาณ 

อันเปนผลเน่ืองมาจากการเรียนรูประสบการณ เชน ความสําคัญของงบประมาณ นโยบาย มาตรการ 
และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ความสอดคลองของการจัดทํางบประมาณกับแผนปฏิบัติการ
ประจําที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล 
ความสําเร็จของการบริหารโครงการ ตลอดจนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการงบประมาณ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพฤติกรรมท่ีสําคัญในการการ
บริหารงบประมาณ โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิงบวกท่ีเกิดจากความพึงพอใจ สามารถชวย
เสริมสรางใหเกิดการยอมรับตอการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีนําไปสู
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณได  

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 ความหมายของการมีสวนรวม 

 กุนจันทร สิงหสุ (2545: 16) ไดสรุปการมีสวนรวม หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคลก็ดี กลุม
คน หรือองคกรประชาชน ไดอาสาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การดําเนินโครงการ การแบงปน
ผลประโยชน และการประเมินผลโครงการดวยความสมัครใจ โดยปราศจากขอกําหนดท่ีมาจาก
บุคคลภายนอกและเปนไปเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีอํานาจอิสระ
ในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาใหกับสมาชิกดวยความพึงพอใจ  และผูเขามามีสวน
รวมมีความรูสึกเปนเจาของโครงการดวย 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543: อางถึงใน วัชราพร  ศิรเทพประไพ, 2550: 11) 
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การ
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วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ โดยโครงการ
พัฒนาดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

 2. การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1 การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการ
กระจายของทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงกลไกพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทเปน
หลัก โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เพ่ือใหภูมิภาคมี
ลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มี อํานาจในการตอรองในการจัดสรร
ทรัพยากรอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได อาจกลาวไดวาเปนการคืน
อํานาจ (Empowerment) ในการพัฒนาใหแกประชาขนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเอง ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการพัฒนาที่เทาเทียมกันของทั้งชายและหญิง (Gender) ในการดําเนินงาน
พัฒนาดวย 

 วันรักษ มิ่งมณีนาคิจ (2531: 10-11) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมอยาง
แข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมจะ
เปนเครื่องประกันวาสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการมากท่ีสุดนั้นจักไดรับการตอบสนอง  และทําใหมี
ความเปนไปไดมากข้ึน สิ่งที่ทําไปน้ันจะตรงกับความตองการแทจริง และมั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวมทุก
คนจะไดรับประโยชนเสมอกัน และผูมสีวนรวมจะตองมีความรูสึกเปนเจาของโครงการนั้นดวย 

 จากความหมายของการมีสวนรวมที่นักวิชาการใหความหมายไวนั้น สามารถสรุปไดวา 
การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคคลไดมามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆตามโครงการที่กําหนดไว  
โดยใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว มีสวนรวมไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการนั้น รวมถึงมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลเพ่ือใหโครงการท่ี
กําหนดไว บรรลุถึงผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ หมายถึง การท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ในการบริหาร
งบประมาณ ประกอบดวย  การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การ
บริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

 รูปแบบของกระบวนการมีสวนรวม 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 102-115) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน 

ประกอบดวย 
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 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดแกการตัดสินใจในชวงของกิจกรรม และชวงดําเนิน
กิจกรรม 

 2. การมีสวนรวมในการลงมือทําเอง ไดแก การสนับสนุนทรัพยากร การรวมบริหาร รวม
ลงแรง และรวมใจ 

 3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน ทั้งประโยชนทางใจ และทางวัตถุ 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล ไดแกการตรวจสอบ ควบคุมกิจกรรมทั้งหมด 

 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน และสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen โดย 

Cohen and Uphaff (อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 51) กลาววาการมีสวนรวมควร
ประกอบดวยการมีสวนรวมในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) โดยในกระบวนการนี้ ประการ 
แรกสุดที่จะตองทําคือ การจัดลําดับของความสําคัญ ตอจากน้ันก็เลือกนโยบาย และประชากรท่ี
เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองดําเนินการไปเร่ือยๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวง
เริ่มตนการตัดสินใจชวงการวางแผนและการตัดสินใจในชวงการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของ
การดําเนนิการตามโครงการน้ี เพ่ือตอบคําถามวา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและโดยวิธี
ใด เชนชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความชวยเหลือเปนตน 

 3. การมีสวนรวมรับผลประโยชน (benefit) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น นอกจาก
ความสําคัญของประโยชนในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชนในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนที่เปนทางบวกและผลที่
เกิดข้ึนในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการควบคุม และตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 

 องคประกอบทั้ง 4 สามารถสรุปรูปแบบการมีสวนรวม ตามแนวคิดของ Cohen and 

Uphoff (1980) ดังแสดงในภาพท่ี 3 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในขั้นตัดสินใจ
วามีความสําคัญมาก การตัดสินใจจะมีผลตอการดําเนินการ และการดําเนินการจะมีผลไปยังการรับ
ผลประโยชน และการประเมินผลในขณะเดียวกันการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงตอการรับผลประโยชน 
และการประเมินผลดวย  ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวสามารถอธิบายดวยภาพที่ 3 ดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 3  รูปแบบการมีสวนรวม ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff  

 จากภาพท่ี 3 Cohen และ Uphoff กลาวถึงความสัมพันธ ของข้ันตอนการมีสวนรวม
โดยเริ่มจากการคิดการตัดสินใจ (1) ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ ที่ถูกกลาวเนนไวในธนาคารโลก (World Bank) 

วาการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เปนขั้นตอนในการริเริ่มพัฒนาทรัพยากร  ซึ่งการมีสวนรวมในขั้น
แรกๆ ของกระบวนการตัดสินในของโครงการใดๆ จะคํานึงวาโครงการนั้นๆ สามารถลดทั้งเวลาและ
ตนทุนไดหรือไมการมีสวนรวมเหมือนเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการตัดสินใจ เพ่ือบรรลุในผลประโยชน
ทั้งระหวางดําเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงเพ่ือใหแนใจวา ตรงกับความตองการของพวกเขา
หรือไม 
 นอกจากน้ีมุมมองท่ีสําคัญที่สุดของการมีสวนรวมในขั้นตอนการนําไปใช (2) คือ                   

เพ่ือพัฒนาความรูสึกเปนเจาของ ตอกิจกรรมที่ถูกนําไปใชเพ่ือความย่ังยืนในระยะผลการมีสวนรวม
ของชุมชนในข้ันตอนการนําโครงการไปใช อาจจะทําใหเกิดการลดตนทุน ในการดําเนินการเกิดการ
พัฒนาบุคลากร หรือแมแตเกิดการจางงาน ซึ่งตางๆ เหลานี้จะถูกนํามาใชเหมือนการใชใหเกิด
ประโยชน ซึ่งในโครงการสามารถในไปสูผลประโยชน (3) มีคานิยมอยู 3 ชนิด คือ วัตถุสังคม บุคคล 

ซึ่งผลประโยชน คือ แรงจูงใจหลักสําหรับบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม ซึ่งมีทั้งผลประโยชนที่เปนวัตถุ
และไมใชวัตถุ 

 ในขั้นตอนทายสุดของการมีสวนรวมในการประเมินผล (4) ซึ่งเปนขั้นตอนท่ียอมรับกันวา
มีความสําคัญ แตยากที่จะสรางมโนคติวาการมีสวนรวมประเภทนี้จะถูกวิเคราะห และวัดผลอยางไร

  หมายถึง การสงผลโดยตรง 

  หมายถึง การสงยอนกลับ 

(4) 
ประเมินผล 

(1) 
คิดตัดสินใจ 

(2) 
ดําเนินการ 

(3) 
รับผลประโยชน 
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และยากท่ีจะประสบความสําเร็จ เพราะการประเมินอาจนําไปสูรูปแบบของความรุนแรงหรือการ
ประทวง  
 จากแนวความคิดของ Cohen and Uphoff เปนกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมมากที่สุดโดย
แนวคิดดังกลาวครอบคลุมทั้งสวนที่เปนบริบทของการมีสวนรวม และสวนที่เปนมิติของการมีสวนรวม 

ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคม (Social 

process) ที่บุคคลจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการที่เปนประโยชนและ
เอ้ืออํานวยตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสงผลไปถึงศักยภาพขององคกร ที่จะดําเนินกิจกรรมไป
ไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและไปสูความสําเร็จขององคกรในทายที่สุด และจากแนวคิดขางตนนี้ ผูวิจัย
เห็นวาการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณจําเปนตองประกอบดวย กระบวนการข้ันตอนการ
บริหารงบประมาณ ที่ครอบคลุมการดําเนินงาน เกี่ยวกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ การอนุมัติ
งบประมาณการบริหาร และการติดตามประเมินผล  

 แนวคิดการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือวาเปนหลักการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนเปนกิจกรรมพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาดานตางๆ เปนทางเลือกที่จะชวยใหชุมชนพ่ึงตนเองได แมจะมีการกลาวถึงการมีสวน
รวมของประชาชนและมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางแพรหลาย  แตยังไมสามารถใหประชาชน
พ่ึงตนเองไดและชุมชนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมอยางแทจริง อยางไรก็ตามนักวิชาการและ
นักพัฒนาไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและไดเสนอแนวคิดของการมีสวนรวมไว
ดังตอไปนี้ (ปรัชญา  เวสารัชย, 2548: 27) ไดใหแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนวาครอบคลุม
ประเด็นสําคัญตอไปน้ีคือ 

 1. การมีสวนรวมของประชาชน ควรครอบคลุมการสรางโอกาสท่ีเอ้ือใหสมาชิกทุกคน
ของชุมชนและสังคมไดรวมกิจกรรม ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนาและเอ้ือ
ใหไดรับประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน 

 2. การมีสวนรวมเปนความสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ในกรณีการเอ้ือใหเกิดความ
พยายามพัฒนา การแบงปนผลประโยชนของการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน การตัดสินใจเพ่ือกําหนด
เปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผน และดําเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 3. การมีสวนรวมของประชาชนไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติจะชวย
กอใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ไดรับ 

 4. การมีสวนรวมมิไดเปนเพียงเทคนิค วิธีการ แตเปนปจจัยในการประกันใหเกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุงเอ้ือประโยชนตอประชาชน 

 อคิน รพีพัฒน (2547: 100-105) ไดจําแนกข้ันตอนของการมีสวนรวมจากประสบการณ
ภาคสนามในประเทศไทยวา การมีสวนรวมที่แทจริงนาจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
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 1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหา กําหนดสาเหตุของปญหา และมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ กําหนดความตองการของชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหาทางแกไขปญหา 
 2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนพัฒนาแกไขปญหา เปนขั้นที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะใช 
 3. การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาตามแผน เปนขั้นตอนท่ีประชาชน
มีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือเขารวม
บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

 4. การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลงานของกิจกรรมการพัฒนา เปนขั้นตอนท่ีประชาชน
เขารวมประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะๆ หรือกระทําในรูปของการ
ประเมินผลรวม ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด 

 ลักขณา ภูสวาง (2546: 37) ไดกําหนดขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไว 4

ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. รวมคิด โดยการศึกษาถึงสภาพที่เปนอยูมีอะไรเดือดรอนและมีสาเหตุมาจากอะไร 
 2. รวมวางแผน โดยการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
พิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหานั้น 

 3. รวมดําเนินการ โดยการดําเนินการตามโครงการแผนกําหนดของโครงการแผนงานท่ี
ไดวางไว 
 4. รวมติดตามประเมินผลโดยการประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวของงานเปน
ระยะๆ และทํางานแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปดวย 

 ขั้นตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ (2547) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในแนวทางแกไขปญหา
และการวางแผน ซึ่งสามารถสรุปเพ่ือนํามาใชในการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการบริหาร
งบประมาณไดดังนี้ 
 1. ใหความสําคัญและนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชวิเคราะหแนวทางแกไข
ปญหา 
 2. การจะเลือกแนวทางและจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหา ควรนํากระบวนการวิเคราะห 
การเรียนรูอยางชัดเจนกอนโดยใชกระบวนการกลุม 

 3. ใหผูเกี่ยวของไดเลือกแนวทางแกไขที่ผูเกี่ยวของสนใจ มีความสําคัญที่เปนประโยชน
ตอกลุมและองคกร 
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 4. เสนอแนะและรวมวิเคราะห ใหความสําคัญประเด็นที่ผูเกี่ยวของสามารถทําไดดวย
ตนเอง 
 5. เจาหนาที่ควรใหความสําคัญกับแผนของผูเกี่ยวของ โดยไมแยกวาเปนแผนที่เกี่ยวของ
กับหนาที่โดยตรงของหนวยงานหรือไม ซึ่งเจาหนาที่ควรเขาไปมีบทบาทในการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในเร่ืองนั้นๆ  

 6. เจาหนาที่ควรเสริมขอมูลทางเลือกแกผูเกี่ยวของ โดยพิจารณาใชสื่อตางๆ ประกอบ
ตามความเหมาะสม ทั้งสื่อวีดีทัศน ภาพนิ่ง หรือสื่อบุคคล โดยแสวงหาและประสานงานนําผูเกี่ยวของ
ที่ประสบความสําเร็จ หรือมีประสบการณในการแกปญหาในประเด็นนั้นๆ มารวมเสนอทางเลือก
ใหกับผูเกี่ยวของ 
 7. กระตุนใหผูเกี่ยวของจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนแผนในระดับ
แผนรายบุคคล แผนกลุม หรือแผนมหาวิทยาลัย มีการบันทึกเพ่ือใชในการติดตามประเมินผลรวมกัน  
 การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เปนการมี
สวนรวมในกระบวนการที่มหาวิทยาลัยทําการสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาสใหอาจารย และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณรวมกันใหบรรลุ
วัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดไว เชน รวมกันศึกษาคนควาปญหา 
และหาสาเหตุปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความตองการของผูปฏิบัติ รวมพัฒนาเพ่ือ
แกไข และลดปญหาของการบริหารงบประมาณ และรวมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

เพ่ือขจัดแกไขปญหา และสนองความตองการของผูปฏิบัติ รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด
ใหเปนประโยชนตอสวนรวม รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวรวม
ควบคุม ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมท่ีไดทําไว 

 สรุปแนวคิดการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 การแสดงออกถึงการมีสวนรวมตอการบริหารงบประมาณ คือ การสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรในองคกรมีการแสดงออกถึงการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรับผลประโยชน และการ
ประเมิน โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ เชน การกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธของมหาวิทยาลัย การนําเสนอขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ และ
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ โครงการ การรายงานผลการดําเนินงาน 
การมีสวนรวมรับผิดชอบประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ตลอดจนการมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางปรับปรุงการบริหารงบประมาณ   
 ซึ่งภายใตกระบวนการมีสวนรวมตางๆ ตามกระบวนการบริหารงบประมาณเหลานี้ เปน
การแสดงออกถึงความรู ในการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู ในตัวบุคลากรจากการปฏิบัติงาน 
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ประสบการณที่เก็บสั่งสมไว หรือการไดการเพ่ิมพูนความรูจากการเขารับการฝกอบรมหรือ ส่ือ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการบริหาร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
การประจําป ตลอดจนสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหเกิดความรูในเชิงบวกท่ีเกิดจากความ
เขาใจและการปฏิบัติจริงในการบริหารงบประมาณ สามารถชวยเสริมสรางใหเกิดการยอมรับตอการมี
สวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณได นอกจากน้ียังเปนการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึกภายในของบุคลากรท่ีมี
ตอการบริหารงบประมาณ อันเปนผลเน่ืองมาจากการเรียนรูประสบการณ เชน ความสําคัญของ
งบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ความสอดคลองของการ
จัดทํางบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจําที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ขั้นตอน
การอนุมัติงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผล ความสําเร็จของการบริหารโครงการ ตลอดจนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการงบประมาณ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
พฤติกรรมที่สําคัญในการการบริหารงบประมาณ โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิงบวกที่เกิด
จากความพึงพอใจ สามารถชวยเสริมสรางใหเกิดการยอมรับตอการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณได 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมกระบวนการบริหารงบประมาณดังกลาว ผูวิจัยจึง
กําหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวน
รวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 สมมติฐานที่ 2  ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวน
รวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 4 ความรูและทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวม
ของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของความสําเร็จ 
 ธีระพร วีระถาวร (2555) ไดใหความหมายของคําวา ความสําเร็จ คือ การทําไดเสร็จใน
สิ่งที่ตองการหรือหวังไว ซึ่งการจะทําอะไรไดคงจะตองมีองคประกอบบางประการที่ขึ้นอยูกับสิ่งที่จะ
ทํา วามีความยากมากหรือนอย และอาจขึ้นกับสิ่งที่หวังไวดวยวามีความเปนไปไดมากหรือนอย  
 จิตตินันท บุญสถิรกุล (2552) ไดใหความหมายของคําวา ความสําเร็จ คือ การเสร็จสิ้น
หรือการสิ้นสุดภารกิจที่จะพึงทําในเร่ืองนั้น ๆ ตามขอกําหนดหรือตามเกณฑที่กําหนดไว 
 รัชวลี  วรวุฒิ (2549: 8) ไดใหความหมายของคําวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน คือ 
การที่ผูปฏิบัติงานไดทํางานตามหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นและบรรลุเปาหมายท้ังตนเอง
และหนวยงาน 

 จากความหมายของความสําเร็จที่นักวิชาการใหความหมายไวนั้น สามารถสรุปไดวา 
ความสําเร็จ หมายถึง ผลการดําเนินการท่ีเปนไปตามส่ิงที่ตองการหรือคาดหวังตามขอกําหนดหรือ
ตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนั้น ความสําเร็จตอการบริหารงบประมาณจึงหมายถึง เครื่องบงชี้การ
ประสบความสําเร็จ ที่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานที่ดีขึ้นกวาเดิมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย  ไดแก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  

ความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี 

ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี 

 

การมีสวนรวม 

ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎี Balanced Scorecard  (BSC) 
 Robert Kaplan & David Norton (เอนก วัดแยม, 2554) ไดคิดทฤษฎี Balanced 

Scorecard  (BSC) ซ่ึงเปนเครื่องมือการจัดการในการประเมินผลองคกรเปนหลักโดยใหมีการประเมิน
ในหลายๆ มิติหรือมุมมองมากขึ้นแทนที่จะวัดแคการเงิน แตตองวัดลูกคา ดานกระบวนการภายใน
สภาพแวดลอมภายนอกตอมาเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับ BSC ไดถูกนําไปใชในองคกรตางๆ มากขึ้นก็ไดมี
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาจากท่ีใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกรเปนหลักขยายไปสูการใช
เปนเครื่องมือชวยในการสื่อสารและถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติจากวิสัยทัศนและกลยุทธของ
องคกรไปสูแผนท่ีทางกลยุทธ (Strategy Map) ไปสูการจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีองคกรจะตอง
บรรลุสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดทํางบประมาณพรอมทั้งใชเปนเครื่องมือใหกับผูบริหารจะ
เรียนรูวากลยุทธและสิ่งที่องคกรทํานั้นถูกตองหรือไม โดยมักจะทําอยูในรูปของ Key Performance 

Indicators หรือ KPI หรือดัชนีชี้วัดผลการทํางาน  

 แนวคิดพ้ืนฐานของ BSC มีปจจัยวัดผลสําเร็จครอบคลุมมุมมอง (Perspectives) 4 มิติ 
ไดแก มิติดานการเงิน (Financial Perspective) มิติดานลูกคา (Customer Perspective) มิติดาน
กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning 

and Growth Perspective) โดยภายใตมุมมองแตละมิติประกอบดวย 

 1. วัตถุประสงค (Objective) คือสิ่งที่องคการมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในดานตางๆ 

 2. ตัวชี้วัด (Measures หรือKeyPerformance Indicators) คือ ตัวชี้วัดของ
วัตถุประสงค แตละดานซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคการบรรลุวัตถุประสงค 
ในแตละดานหรือไม 
 3. เปาหมาย (Target) คือ เปาหมายหรือตัวเลขที่องคการตองการจะบรรลุของตัวชี้วัด 
แตละดาน 

 4. แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Initiatives) ที่องคการจะตองทําเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดข้ึนโดยในข้ันนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการท่ีจะทํา เปนเพียงแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
เบื้องตนที่ตองทําเพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการในทางปฏิบัติจะเพ่ิมชองขอมูลในปจจุบัน  (Baseline 

Data) ของตัวชี้วัดแตละตัวมุมมองท้ัง 4 มิติ ตามท่ีกลาวถูกกําหนดขึ้นมาโดยอาศัยปรัชญาในการ
ดําเนินธุรกิจทั่วๆ ไป ซึ่งมุมมองทั้ง 4 ยังมีความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (Cause and effect) 

กลาวคือ การที่องคการจะมีกําไรไดตองมาจากลูกคา ซึ่งการจะหาลูกคาไดตองมีการดําเนินงานภายใน
ที่ดีและการจะดําเนินงานภายในใหไดดีตองมีพนักงาน ที่มีทักษะความพรอมในการทํางาน
นอกเหนือจากมุมมองท้ัง 4 มิติของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC) จะมีความสัมพันธกันในเชิง
เหตุและผลแลว วัตถุประสงคภายใตมุมมองแตละมิติ จะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธ         
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ขององคการ BSC กําหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกดานอยางสมดุล มิใชเนนเฉพาะดานใดดานหน่ึงการ
กําหนดตัวชี้วัดตองครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับการเติบโตและความสําเร็จขององคการแตละดาน
ที่กําหนดตัวชี้วัดนั้น จะตองใหเพียงพอตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของดานนั้นๆ ดวย โดยจํานวน
ตัวชี้วัดไมจําเปนตองเทากันเสมอไป 

                  BSC มีจุดมุงหมายเพ่ือการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ มิใชเพียงการกําหนดกลุมตัวชี้วัด
เพียงอยางเดียว BSC จะอธิบาย ใหเห็นถึงเสนทางการนํากลุมตัวชี้วัดแตละดานไปสูการ ปฏิบัติ โดย
ใชทั้งวิธีบนลงลาง (Top-down Approach) และวิธีลางขึ้นบน (Bottom-up Approach) 

 อนึ่งคําวาการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ ก็คือ การแปลงจุดมุงหมายระดับสูงสุด ไดแก
ระดับวิสัยทัศน (Vision) ระดับพันธกิจ (Mission) และระดับแผนงาน (Program Goal) ลงสู
ภาคปฏิบัติซึ่งไดแกระดับโครงการ (Project Purpose) นั่นเอง การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบ
สมดุล (BSC) จึงเปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการ  จัดทําแผนกลยุทธซึ่งจะตองพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวมและจุดมุงหมายกลยุทธดานตาง ๆ แลวนําไปประกอบการกําหนดดัชนี
ชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC) ในมิติดานตางๆ ตลอดจน การกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ภายใต มิติ
ดานตางๆ ของ BSC เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคการ 
 จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) จะ
เห็นวา Balanced Scorecard เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลและใชเปนเครื่องมือในการกําหนด
กลยุทธไปสูการปฏิบัติ ซึ่งโดยหลักการพ้ืนฐานของ Balanced Scorecard มีปจจัยวัดความสําเร็จ 
ครอบคลุม มุมมอง (Perspective ) 4 มุมมองไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน 
ดานการเรียนรูและการพัฒนาซ่ึงในแตละมุมมองจะตองมีความสัมพันธตอกัน ในเชิงเหตุ และผล 
(Cause and effect) ในการนํา Balanced Scorecard ไปประยุกตใชกับหนวยงานจะตองพิจารณา
กําหนดมุมมองของหนวยงานใหเหมาะสมกับพันธกิจของ หนวย และครอบคลุมดานตาง ๆอยาง
ครบถวน ซึ่งอาจ มากกวา 4 มุมมองก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ลักษณะ งานของหนวยภายใตมุมมองแตละ
มุมมองจะตองกําหนดวัตถุประสงคตัวชี้วัด เปาหมายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการ 
 ตามหลักการวัดและประเมินผลดวยดัชนีวัดผลสําเร็จแบบสมดุล  (Balanced 

Scorecard) จะเริ่มตนดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรและ 
การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามลําดับซึ่งยุทธศาสตรในระดับตางๆ ตั้งแตระดับชาติ กระทรวง
และกรมจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกันรวมท้ังการใหความสําคญกับความสอดคลองกันของ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม ความสามารถหลัก วัตถุประสงคหลัก จุดมุงหมายเชิงกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและโครงการ ผลผลิตและตัวชี้วัด 
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 1. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ขององคการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ตองการ หาคําตอบ
ใหกับคําถามที่วา เราตองการจะเปนอยางไร (What do we want to be?) ซึ่งนับวาเปนขั้นตอนของ
การกําหนดจุดมุงหมายท่ียาวไกลท่ีสุดตามท่ีปรารถนาขององคการ โดยจะตองแสดงจุดมุงหมายหลัก
ขององคการและองคการจะดําเนินไปในทิศทางใด ตองส่ือใหคนในองคการและหนวยงานในระดับรอง
เห็นพองตองกันและเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําพาองคการใหบรรลุจุดมุงหมายดังที่ปรารถนาวิสัยทัศน
ควรจัดทําในรูปของการระดมสมองพยายามใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับแผนกลยุทธขององคการเขามามี
สวนรวมจัดทําดวยโดยเริ่มขั้นตอนดวยการจัดประชุมรวมผูบริหารระดับสูงระดับกลางและบุคลากร ที่
รับผิดชอบดานการวางแผนจัดการบรรยายเพ่ือใหผูเขารวมประชุมเข าใจแนวความคิดเกี่ยว กับ
วิสัยทัศน รวมถึงความเขาใจวิธีวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วิธีวิเคราะห McKinsey 

7-S และวิธีวิเคราะห Value Chain เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคการ 
 2. การกําหนดพันธกิจ (Mission) พันธกิจหรือภารกิจและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 3. การกําหนดคานิยมรวม (Shared Value) การกําหนดคานิยมรวมเปนเสมือนกรอบ
สําหรับใชเปนทิศทางของแนวความคิดและพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ      
 4. การกําหนดความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถหลักเปนเสมือน
ความแข็งแกรงและความเขมแข็งขององคการซึ่งองคการจะตองคนหาใหพบ องคการตองทราบวา
องคการของตนควรมีความสามารถหลักอะไรบาง ปจจุบันมีความสามารถอะไรบางบุคลากรของ
องคการทราบแลวหรือยังวาตนมีความสามารถจริงกับงานที่ทําหรือไมและมีความ สามารถพิเศษ
อะไรบางการไดทราบความสามารถหลักระดับองคการและความสามารถของบุคลากรแตละคนจะทํา
ใหองคการสามารถวางคนใหตรงกับงานซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ ของการขับเคลื่อนใหยุทธศาสตรของ
องคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย      

 5. การกําหนดจุดมุงหมายเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร การทํา SWOT จะสามารถเนน
เจาะจงลงไปท่ีตัว จุดแข็ง จุดออน เพ่ือนําจุดแข็งไปผสมผสานกับโอกาสนําไปสูการบรรลุสูวิสัยทัศน 
 6. การจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ เมื่อกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการ
ใหบริการของท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแลวจะนําแผนยุทธศาสตรของกระทรวงมาใช
เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

 แนวคิด Lean Six Sigma 
 Lean Six Sigma (แพนทาวน, 2551) เปนแนวคิดท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุน ที่
สามารถสรางผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความตองการของลูกคาได และประโยชนของการใชแนวคิดนี้ ยัง
สงผลใหมีความรวดเร็วในการทํางานเพ่ือการบริการ ลูกคา เพ่ิมขึ้นไปดวย ปจจุบันมีสถาบันทาง
การเงินและสถานบริการบางที่ไดใหความสําคัญนํามาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ  ซึ่งแนวคิด 
Lean Six Sigma  เปนการรวมตัวของ Lean และ Six Sigma โดยเกิดจากความจําเปน เพราะ
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แนวคิดและความรูของมนุษยไดถูกผลักดันโดยตรงจากความตองการของลูกคา เทคโนโลยี และสังคม
การสื่อสารไดผลักดันใหเกิดมีแนวคิดนี้ใหเกิดขึ้น ลําพังแนวคิดของ Lean เองน้ันไมสามารถที่จะทําให
กระบวนการอยูในการควบคุมเชิงสถิติได และแนวคิด Six Sigma เองก็ไมสามารถปรับปรุงความเร็ว
ของกระบวนการไดอยางมากมายหรือลดการลงทุนได แตเปนที่รับรูกันวาความแปรปรวนน้ันเปนศัตรู
ของธุรกิจทั้งหมด และ Lean Six Sigma สามารถท่ีจะกําจัดความแปรปรวนนี้ออกไปจาก
กระบวนการไดดีกวาวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งประกอบดวย 10 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทีป่รึกษา จะตองเปนเหมือน ตัวแทนความรู (Knowledge Agent) ที่จะตองมีความรู
ในเรื่องราวเทคนิคใหม ถายทอดได และสรางกระบวนการถายทอดความรูเหลานั้นใหเกิดขึ้นกับ
องคกรที่ไดรับคําปรึกษา ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการเรียนรู องคกรจึงจําเปนที่จะตองหาที่
ปรึกษามาเปนตัวกระตุนมาเปนตัวแทนความรูในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 2. ความเปนผูนํา (Leader ship) สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในการนําองคกรธุรกิจ คือ ความ
เปนผูนํา (Leader ship) วิสัยทัศน (Vision) และเปาหมาย (Goal) ขององคกรจะตองถูกกําหนดอยาง
เดนชัดโดยผูนํา MD หรือ CEO เพ่ือที่จะสรางความเก่ียวโยงไปถึงโปรแกรม หรือโครงการ ซึ่งจะตองมี
การอธิบายสื่อสารกันอยางถูกตอง และไปในทิศทางเดียวกัน  
 3. การคัดเลือกผูปฏิบัติงาน การสรางงานใหญในระดับองคกรนั้นจะตองมีเจาภาพ หรือ
ผูที่รับผิดชอบ ในการจัดการแบบด้ังเดิม เจาของ หรือผูควบคุมดูแลโครงการจะเปนผูจัดการโครงการ
แตในความหมายของโครงการ (Project) นั้นมีความหมายเหมือนการนําสิ่งหนึ่งที่รูผลลัพธ และเปน
การนํามาปฏิบัติอีกครั้งซึ่งเหมือนกับโครงการกอนๆ มีรูปแบบ และการทํางานที่แนนอน แตสําหรับ
โครงการในเชิงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการตาง ๆ นั้นแตกตางจากโครงการทั่วไป คือ โครงการ
เหลานี้เปนการริเริ่ม (Initiative) เรื่องใหม หรือสิ่งใหม ดังนั้นผูที่จะมาดําเนินการโครงการริเริ่มเชนนี้
จะตองมีโครงสรางของทีมงาน ไมใชการบริหารโครงการแบบ ในแงการดําเนินงานแลว Six Sigma มี
วิธีการในการดําเนินงานที่เปนรูปแบบมาตรฐานในการส่ือสาร และการจัดการความรูตามลําดับขั้นใน
องคกร เทคนิค และความรูตรงนี้คงจะตองไดจากบริษัทที่ปรึกษา (Consulting Firm) และบุคคลท่ีจะ
มาเปนเจาภาพ หรือผูนํานั้นก็จะตองเปนตัวแทนของธุรกิจองคกรในอนาคตดวย บุคคลนี้สําคัญมาก
ตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของโครงการ ดังนั้นผูนําองคกร CEO หรือ MD จะตองมีความ
เขาใจ และใสใจในแนวคิดของการดําเนินงานเทคนิคสมัยใหมอยางมาก เพราะวาทุกๆ เทคนิค และ
วิธีการในปจจุบันจะออกมาในแนวนี้เสมอ 

 4. การฝกอบรม ทุกบริษัทมีการฝกอบรมประจําทุกป หรือตลอดเวลาตามแผนงาน ฝาย
ทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเปนฝายจัดการฝกอบรมจึงมีความสําคัญมาก เพราะวาการฝกอบรมท่ีมาจาก
ฝายบุคคลเปนความตองการพ้ืนฐานของบุคคลไมใชขององคกรที่กําลังตองการจะเปลี่ยนแปลง แตเปน
เพราะบุคลากรของบริษัทที่มีวิสัยทัศนจึงอยากเรียน ในทางตรงกันขามความตองการน้ีควรจะมาจาก
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บุคคลระดับบริหารอยาง CEO หรือ MD และบุคคลแรกที่ควรจะไดรับการฝกอบรมควรจะเปน MD 

หรือ CEO มากกวาเพ่ือที่จะใหผูนําองคกรไดมีวิสัยทัศนและเขาใจปรัชญา และแนวคิดของ Lean 

และ Six Sigma แลวจึงคอยสั่งการใหมีการฝกอบรมตามแผนงาน หรือโครงงาน 

 5. การเร่ิมโครงการ โครงการจะริเริ่มไดก็คงจะตองมาจากวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีผาน
การฝกอบรมมากอน สิ่งที่สําคัญของโครงการริเริ่มตางๆ ไมวาจะเปนโครงการอะไรก็ตามส่ิงที่สําคัญ
ที่สุดก็คือ การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร ถาฝายบริหารตกลงและสนับสนุนโครงการน้ันมีหวัง
ไปแลวครึ่งหนึ่ง ไมวาจะเปนเรื่องของทุนสนับสนุน การสั่งการเพ่ือใหพนักงานทุกคนใหความรวมมือใน
โครงการตางๆ ไมใชแนวคิดของการพัฒนาระดับบุคคล แผนก หรือฝาย แตมันเปนการพัฒนาของ
องคกรที่ทุกคนทุกฝายมีสวนรวม ดังนั้นจึงตองทําใหทุกคนเขาใจ และรับรูรับทราบถึงการสนับสนุน
จากฝายบริหารระดับสูง 
 6. การเลือกโครงการ และการดําเนินงาน ดวยการวาดแผนผังสายคุณคา (Valve 

Stream Mapping) ที่จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการธุรกิจ และจุดที่สามารถจะนํามาเปนโครงการท่ี
ทําใหเกิดผลประโยชนไดมากข้ึน 

 7. การติดตามผลสมรรถนะของทีมงาน โครงการโดยทั่วไปแลวในระดับผูบริหารจะ
ติดตามผลจากผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบทางการเงินดวยกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น หรือตนทุนที่ลดลง 
คงเพราะมันเปนการวัดผลเชิงสากลของระดับบริหาร และงายตอการติดตามผลแตรูปแบบของการ
ติดตามผลทางการเงินอยางเดียวคงจะไมพอเพียง ดังนั้นจะตองมีการวัดผลดานที่ไมใชทางการเงินดวย 
เพ่ือที่จะสรางสมดุลทั้งทางดานการเงิน หลักการตรงน้ีสามารถประยุกตกับแนวคิดของ Balanced 

Scorecard ไดเปนอยางด ี

 8. การพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของทีม ในปจจุบันมีการวัดประเมินกันมากเหลือเกิน 
แตสวนใหญเราจะเห็นวาหนาที่ประเมินนั้นจะมีการเกี่ยวของกับบุคคลเ พ่ือการเล่ือนขั้น หรือเลื่อน
ตําแหนงเปนสวนใหญ แตการติดตามสมรรถนะของโครงการริเริ่ม เชน Lean Six Sigma ก็คงจะไมใช
แคการประเมินบุคคล หรือความสามารถของบุคคลเทานั้น แตเปนการประเมินความสามารถของ
องคกรในการตอบสนองตอการพัฒนา เพราะการพัฒนานั้นมีตนทุน และองคกรตองการผลตอบแทน
ที่คุมคาตอการลงทุนในการพัฒนาปรับปรุง 
 9. ดําเนินการอยางตอเนื่อง คงจะเหมือนกับคําที่วา  Keep Walking โครงการ Lean 

Six Sigma ไมเหมือนกับโครงการทั่วไปที่มีจุดเริ่มตน และจุดจบหรือจุดสําเร็จของโครงการ แต
โครงการ Lean Six Sigma ไมเหมือนกัน เพราะวาขั้นตอนหลังสุดของท้ัง Lean และ Six Sigma คือ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

 10. พัฒนาจนไปบรรจบกับการจัดการโซอุปทาน สุดทายของการพัฒนาแนวคิดตางๆ 
ที่สุดแลวจะรวมกันเปนหนึ่งเดียว หลังจากท่ีไดพัฒนาปรับปรุงไปหลายโครงการยอยแลว จะพบวา



 47 

ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับโซอุปทานก็จะเขามาเกี่ยวโยงกันในท่ีสุด จากสภาพการแขงขันที่เปลี่ยนแปลง
ไป และความซับซอนในการดําเนินธุรกิจที่มีมากข้ึน สงผลใหบริษัท และองคกรตาง ๆ ตองพัฒนา
แนวคิดการจัดการข้ึนมาใหม หรือบูรณาการจุดแข็งของแนวคิดเดิมที่มีอยู ขึ้นมาใหมเพ่ือใหสามารถ
รับมือ และตอบสนองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปได แนวคิด Lean Six Sigma ก็เชนเดียวกันที่มีการรวม
เอาจุดแข็งของทั้ง 2 แนวคิดมาใชรวมกันโดยมีขั้นตอนในการนําแนวคิดนี้มาดําเนินงานอยู 10 

ขั้นตอนดวยกัน จุดที่นาสนใจก็คือการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากธุรกิจเปนพลวัตอยูตลอดเวลา แต
การที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องไดตองมีการวัดสมรรถนะดวย เพ่ือใหมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยการไป
บรรจบกับการจัดการโซอุปทานดวยตัวของมันเอง 

 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA 
 Willam Edwards Deming  (วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล, 2557: 1-5) ไดพัฒนาวงจร 
PDCA ขึ้นมาโดยมีความเชื่อวา คุณภาพสามารถปรับปรุงได จึงเปนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงาน
ขั้นพ้ืนฐาน เปนการกําหนดข้ันตอนการทํางานเพ่ือสรางกระบวนการผลิตใหสินคามีคุณภาพ การ
ใหบริการดี หรือทําใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุกๆ  สาขา วิชาชีพ
แมกระท่ังการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย  โดยมีจุดมุงหมายที่แทจริงของ PDCA เปนกิจกรรม
พ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพ ไมใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธที่เบี่ยงเบนจากเกณฑมาตรฐานให
กลับมาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีตองการเทานั้น แตเพ่ือใหกอเกิดการปรับปรุงดวยการปองกัน ไมให
เกิดของเสียซํ้าซอน พรอมยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นในแตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่องและเปน
ระบบ และอยางมีการวางแผน  
 ขวัญใจ เขื่อนคํา (2557) กลาววา วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย 
 1. การวางแผนการดําเนินงาน (Plan = P)  
  1.1 การกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง /กําหนดเปาหมาย/ 

วัตถุประสงค 
  1.2 การกําหนดมาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน เพ่ือใชเปนเกณฑในการตรวจสอบวาการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในแผนหรือไม 
  1.3 การเขียนแผนดังกลาวอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของลักษณะการ
ดําเนินงาน 

  1.4 การวางแผนยังชวยใหเราสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลด
ความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได 
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 2. การปฏิบัติตามแผน (Do = D) 

  2.1 การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

  2.2 กอนที่จะปฏิบัติจริง ตองศึกษาขอมูล และเงื่อนไขตางๆ ทราบวิธีการและ
ขั้นตอน 

  2.3 การปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีไดกําหนดไวและ
จะตองเก็บรวบรวมและบันทึก ขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือใชเปนขอมูลในขั้นตอนตอไป 

 3. การประเมินแผน/ตรวจสอบ (Check = C) 
  3.1 การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนท่ีไดตั้งไวหรือไม 
  3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินปญหาเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของงาน 

  3.3 ในการประเมินสามารถทําไดเอง เปนลักษณะของการประเมินตนเอง  
 4. การปรับปรุง (Action = A) 

  4.1 การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการไดทําการตรวจสอบแลวแกไขแบบเรงดวน
เฉพาะหนาหรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงเพ่ือปองกันไมใหเกิดซ้ํา 
  4.2 การปรังปรุงแกไข ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุง 
 จากแนวคิดวงจร PDCA จะเห็นไดวาสถานศึกษามีการนําวงจรบริหารงานคุณภาพมาใช
อยางเปนระบบครบวงจร โดยนําแบบอยางมาจากวิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตรกายภาพ 
ใชเนนวิธีการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ คือ ตองมีหลักฐานเชิงประจักษจากการสังเตกและหรือการ
ทดลอง สงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น  

 แนวคิดการบริหารกลยุทธแบบไคเซ็น 
 Kaizen  (แสงระวี  แซเฮา, 2557) เปนแนวความคิดหลักการบริหารของประเทศญี่ปุน 
โดยแนวความคิดหลักของกลยุทธแบบไคเซ็น  ใชสําหรับการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง หรือ
เปลี่ยนแปลงท่ัวทั้งองคกรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแบบกาว รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิผล  
โดยมี 7 ขั้นตอนที่สําคัญเพ่ือการปฏิบัติงานที่นําไปสูความสําเร็จดังนี้  
 1. คนหาปญหา และกําหนดหัวขอแกไขปญหา 
 2. วิเคราะหสภาพปจจุบันของปญหาเพื่อรูสถานการณของปญหา 
 3. วิเคราะหหาสาเหตุ 
 4. กําหนดวิธีการแกไข สิ่งที่ตองระบุคือ ทําอะไร ทําอยางไร ทําเม่ือไร 
 5. ใครเปนคนทํา และทําอยางไร 



 49 

 6. ลงมือดําเนินการ 
 7. ตรวจดูผล และผลกระทบตางๆ และการรักษาสภาพท่ีแกไขแลวโดยการกําหนด
มาตรฐานการทํางาน  

 นอกจากนี้  ทัศนคติที่ พึงสรางขึ้นสําหรับการทําไคเซ็นใหประสบความสําเร็จ 

ประกอบดวย 

 1. Can’t do - การละทิ้งความคิดเกาๆ ที่วาไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได และคิดใหมวา
ทุกอยางสามารถทําใหเกิดข้ึนได 
 2. It can be done - ดวยการคิดวาจะทําอยางไรดวยวิธีการใหมๆ เพ่ือใหงานสําเร็จ 

 3. อยายอมรับคําแกตัว 
 4. ไมตองแสวงหาความสมบูรณแบบของการปรับปรุงงานกอนลงมือทํา 
 5. แกไขขอผิดพลาดทันที่ที่พบ โดยไมรีรอ 

 6. ไมจําเปนตองใชเงินหรือทรัพยากรมากมายเพ่ือทําการปรับปรุง 
 7. สรางความคิดวาปญหาชวยใหมีโอกาสไดฝกฝนสมองมากขึ้น ดังนั้น  จงวิ่งเขาหา
ปญหาเพื่อทําการแกไข 

 8. ตั้งคําถามวา “ทําไม” อยางนอย 5 ครั้ง กระท่ังพบรากของปญหา (Root Cause) 

 9. ความคิดของคนสิบคนยอมดีกวาความคิดของคนคนเดียว 
 10. คิดวาการปรับปรุงใหดีขึ้นนั้น ไมมีจุดสิ้นสุดหรือไมมีจุดจบ 

 ปจจัยความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 เมธา สุวรรณสาร (2553) กลาววา ในการวางแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคกร 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และคาดหวังวาแผนงานหรือโครงการน้ันจะประสบความสําเร็จตามท่ีได
กําหนดไวมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1. มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบการทํางานท่ีชัดเจน 

 2. มีการมอบหมายหนาที่ท่ีเหมาะสมกับบุคคลที่เขารับผิดชอบ 

 3. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 5. เมื่อโครงการเกิดปญหาใหมีการจัดทํารายงานดวน 

 6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เชน รายงานประจําเดือน 

 7. มีระบบควบคุมการเปล่ียนแปลงที่แนชัด 

 8. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนเปนเอกสาร 
 9. ประเมินผลดําเนินการหลังจากท่ีทําโครงการเสร็จสิ้น 
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2550) กลาววา ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมีคุณลักษณะหลายประการประกอบกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ความกลาเสี่ยง  (Risk  Taking) 

 2. ตองการมุงความสําเร็จ  (Need  for  Achievement) 

 3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  (Creativity   Thinking) 

 4. รูจักผูกพันตอเปาหมาย 

 5. ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น 

 6. ยืนหยัดตอสูทํางานหนัก 

 7. เอาประสบการณในอดีตมาเปนบทเรียน 

 8. มีความสามารถในการบิรหารงาน  และเปนผูนําที่ด ี

 9. มีความเช่ือม่ันตนเอง 
 10. มีวิสัยทัศนกวางไกล 

 11. มีความรับผิดชอบ 

 12. มีความกระตือรือรน  และไมหยุดนิ่ง 
 13. ใฝหาความรูเพ่ิมเติม 

 14. กลาตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม 

 15. อยาตั้งความหวังไวกับผูอ่ืน 

 16. มองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก 

 17. สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

 18. ทําอะไรเกินตัวคือความลมเหลว 
 19. ตองมีความรวมมือและแขงขัน 

 20. ประหยัดเพื่ออนาคต 

 21. มีความซ่ือสัตย 

 การวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 การวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินผลการดําเนินงานตางๆ ที่แสดงให
ทราบถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  และประสิทธิภาพในการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งวิธีการ
วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2555) ไดจัดทําระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ เพ่ือลดภาระการจัดทํารายงานของสวนราชการใหเหมาะสมย่ิงขึ้น และให
มีการวางระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลของสวนราชการและการเขาถึง
ขอมูลที่งายขึ้น  โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ



 51 

สวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองคการมหาชน ใหเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการ
แผนดิน ตามนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน รวมทั้งการบูรณาการการ
ทํางานระหวางกระทราวงในยุทธศาสตรที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการเชื่อมโยงไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิงนโยบายท่ีกําหนดไวในแผยบริหารราชการ
แผนดิน โดยยึดโยงยุทธศาสตรืและเปามหายรวมกัน รวมถึงการจัดสรรสิ่งจูงใจในรูปแบบของเงิน
รางวัล เพ่ือใหขาราชการสรางสรรคผลงาน ซึ่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติดานประสิทธิผล มุงผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการพันธกิจหลัก ประกอบดวย 3 
ตัวชี้วัด   
  1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  มีน้ําหนักรอยละ 5 

  1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีน้ําหนักรอยละ 5 

  1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ มีน้ําหนักรอยละ 5 

 2. มิติดานคุณภาพ มุงคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต มีน้ําหนักรอยละ 
12.5 

  2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  มี
น้ําหนักรอยละ 12.5 

 3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มุงการบริหารงบประมาณ และการ
จัดทําตนทุนตอหนวย ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

  3.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน มีน้ําหนักรอยละ 5 

  3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีน้ําหนักรอยละ 5 

 4. มิติดานการพัฒนาสถาบัน แบงเปน 2 ประเด็น คือ กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไมได
ดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มี 1 ตัวชี้วัด คือ ผลการประเมิน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2554  มี
น้ําหนักรอยละ 50 

 ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จะใชขอมูลผลการดําเนินงานจากกระทรวงตน
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สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันผาน
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และผลการประเมินจากหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด ไดแก สํานักงาน
สถิติแหงชาติและกรมบัญชีกลาง โดยไมมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ 
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงาน ก.พ. (2557) มีหลักการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานได
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูประโยชน
สูงสุดตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่นํามาใชสําหรับ
ขาราชการพลเรือน ประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังตอไปน้ี 

 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

  การวางแผนการปฏิบัติงานเปนชวงที่เราใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายใน
ระดับบุคคล เพื่อใหผลผลิตและผลลัพธของงานท่ีไดสอดคลองและสงผลตอเปาหมายและความสําเร็จ
ขององคกรอยางแทจริง ดังนั้นจึงตองทําการถายทอด (Cascade) เปาหมายการปฏิบัติงานขององคกร
ลงมาตามลําดับชั้น คือ จากระดับองคกรลงสูระดับสํานัก/กอง ฝาย/สวน/กลุม จนถึงระดับบุคคล โดย
เปาหมายงานในระดับตางๆ ตองเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร กระบวนการ
นี้มีความสําคัญในการชี้ใหผูปฏิบัติงานในทุกระดับเห็นอยางชัดเจนวาเราอยูตรงไหนในองคกร ทําอะไร 
และสิ่งที่เราทํานั้นมีประโยชนสงผลตอเปาหมายขององคกรอยางไร ตอไปนี้ทุกๆคนในองคกรจะตอง
รับรูบทบาทและจุดยืนของตนเองวาเราก็เปนกลไกหนึ่งที่สําคัญในการผลักดันใหองคกรของเรากาวไป
ขางหนา มิใชทํางานหนักกันทุกวันแตไมรูวาทําไปเพ่ืออะไร 
 2. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

  การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู ทักษะและ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากปญหาหนึ่งที่พบคือ
ขาราชการไมไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมหรือไมมีการกําหนดการพัฒนาอยางจริงจัง ดังนั้นเราจึง
แกปญหานี้โดยการกําหนดใหมีการวางแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานน้ีกันใหชัดเจนเมื่อเริ่มรอบ
การประเมิน และทําการพัฒนาอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการ
ประเมิน อีกทั้งยังตองกําหนดการวัดและบันทึกความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนาดวยอยางชัดเจน 
การพัฒนานี้นอกจากจะมีประโยชนโดยตรงกับพวกเราแลว ขอมูลในการพัฒนาที่ไดรับการบันทึกไวยัง
สามารถใชเปนแนวทางใหผูรับผิดชอบดานการพัฒนาของหนวยงานทราบความตองการของการ
พัฒนาผูปฏิบัติงานในองคกร และสามารถวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและตรงตามความตองการ 
 3. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  หลังจากท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานแลว 
ผูบังคับบัญชาจะตองใชเวลาตลอดรอบการประเมิน เปนโอกาสในการติดตาม ดูแล ใหคําชมเชย 
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คําปรึกษา การสอนงาน การสังเกตปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข รวมถึงการติดตามดูผลงาน 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานดวย โดยทั้งหมดนี้เราจะมีการบันทึกการติดตาม
ดูแลเอาไว การติดตามดูแลการปฏิบัติงานนี้ เมื่อกระทําอยางใกลชิด ตอเนื่อง เหมาะสมการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นทั้ง 2 ทาง ทั้งจากหัวหนาสูลูกนองและลูกนองสูหัวหนา หัวหนาและลูกนองได
โอกาสพูดคุยกันมากขึ้น สรางความสัมพันธและบรรยากาศท่ีดีในการทํางานและสรางความเขาใจใน
การทํางานรวมกันอยูตลอดเวลา ผลการปฏิบัติงานที่ไดก็เปนที่นาพอใจท้ัง 2 ฝาย  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมิน เพ่ือใหทั้ งผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาทราบวาผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร อยูในระดับใด เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญ
ประกอบการพิจารณาดานตางๆ เชน การใหรางวัลหรือการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม การปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน หรือเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังชี้ใหเห็นถึงชองวางระหวางเปาหมายท่ีตั้งไว 
กับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการหาสาเหตุซึ่งอาจมาจากทั้งระดับบุคคล 
เชน สมรรถนะและความรูในงาน หรือระดับองคกร เชน กระบวนการทํางาน หรือเครื่องมือที่ชวย
สนับสนุนการทํางาน เปนตน ผลการประเมินสมรรถนะ หากทําอยางถูกตอง มีการกระจายของขอมูล
ที่ไดรับอยางเพียงพอแลว จะนํามาซึ่งขอมูลที่เชื่อถือได โดยสามารถบงชี้ถึงชุดพฤติกรรมพึงประสงค 
หรือสมรรถนะที่เปนจุดเดนและจุดดอยของผูปฏิบัติงานแตละคนไดทั้งนี้เพ่ือนําไปกําหนดวิธีการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและกําหนดเปาหมายการทํางานไดอยางเหมาะสมสําหรับการบริหารผล
การปฏิบัติงานในรอบตอไป 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร (2557) กลาววา การปฏิบัติงานจริงเปนวิธีการ
วัดผลท่ีเหมาะสําหรับการวัดพฤติกรรมท่ีเปนทักษะภาคปฏิบัติ  เปนการทดสอบเพ่ือพิจารณา
ความสามารถในการทํางานไดตามจุดมุงหมาย ซึ่งการวัดผลภาคปฏิบัติกับความสามารถดานทักษะ
พิสัยมีความสัมพันธกัน  เพราะทักษะพิสัยเปนความสามารถพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน การวัดผล
ภาคปฏิบัติในการทํางานเปนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการดําเนินงานทั้งในสวนที่เปนวิธีการ
ดําเนินงานและผลงานท่ีเกิดขึ้นวาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  และทักษะสะทอนใหเห็นไดจาก
ผลงาน  ทักษะในการทํางานจึงเปนคุณลักษณะท่ีเกิดจากความรูความคิดที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหว
ของกลามเนื้อที่สัมพันธกัน  การปฏิบัติงานจึงประกอบดวย  2  สวน  คือ  การดําเนินงาน 
(Procedure) กับผลของงาน (Product) 

 ดังนั้นการใหการปฏิบัติจริงเปนการวัดความสามารถท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้ง 3 

ดาน  คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  ซึ่งมีองคประกอบในการวัด มีดังนี้  
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 1. ผูปฏิบัติงาน  คือผูแสดงผลงานและการกระทํา ซึ่งไดแก ผลผลิต หรือผลงานและ
วิธีการหรือการดําเนินงาน  หรือผลรวมของผลงานและวิธีการที่เกิดขึ้นพรอมๆ กัน   

 2. งานท่ีกําหนดใหปฏิบัติ  ลักษณะของงานขึ้นอยูกับจุดประสงคของการสอบวัด 

ลักษณะของงานท่ีกําหนดใหเปนสิ่งเราใหผูถูกสอบวัดไดแสดงพฤติกรรมและผลงาน  

 3. ผูวัดหรือผูประเมิน  เปนผูสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินงานและตรวจสอบผลงานซ่ึง
จะตองกําหนดรายการในการตรวจสอบพฤติกรรมในการดําเนินงาน  ขั้นตอน  วิธีการ  และผลผลิตลง
ในแบบบันทึกผล  

 จากองคประกอบในการวัดการพิจารณาการปฏิบัติงานจะตองพิจารณาทั้งผลผลิตและ
วิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. การประเมินผลผลิต   

  ผลผลิตเปนผลสุดทายที่ไดรับซึ่งจะตองดูที่ปริมาณและคุณภาพของส่ิงนั้นวาเปนไป
ตามท่ีกําหนดหรือตามท่ีไดวางมาตรฐานไวหรือไม  ควรพิจารณาในเรื่องตอไปน้ี 

  1.1 คุณภาพที่ดีของผลผลิตประกอบดวยคุณสมบัติอะไรบาง 
  1.2 คุณสมบัติแตละอยางที่ดีนั้นเปนอยางไร 
  1.3 ผลผลิตที่ได  พิจารณาคุณคาแตละดานเปนอยางไร 
 2. การประเมินวิธีการปฏิบัติ  
  วิธีการปฏิบัติเปนกระบวนการของการกระทําจากการปฏิบัติที่กําลังดําเนินการจะ
แสดงออกในรูปของข้ันตอนในการทํางานและการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนตามวิธีการนั้นๆ งาน
ภาคปฏิบัติบางลักษณะ ผลผลิตและการปฏิบัติจะเกิดขึ้นพรอมๆ กันนั่นคือการทํางานชนิดนั้นๆ ไมมี
ผลผลิตตกคางอยู  ถาตองการดูผลผลิตนั้นซ้ําจะตองใชการถายภาพเคลื่อนไหวได  งานลักษณะ
นี้ ไดแก การรองเพลง การเตนรํา เปนตน ดังนั้นในการประเมินวิธีการปฏิบัติจึงตองพิจารณาวิธีการ
กระทําตั้งแตเริ่มตน และดูวาการกระทําแตละขั้นตอนประสบความสําเร็จแคไหน  ตองพิจารณาให
แกไขเปนข้ันๆ  ไป รวมถึงการพิจารณาดานจิตใจดวย ผูที่จะเปนผูประเมินจะตองกําหนดหลักการไว
ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาข้ันตอน  ลําดับขั้น  และวิธีการในการปฏิบัติงานที่จะประเมิน 

  2.2 ศึกษาวาประสิทธิภาพของการทํางานในสิ่งที่จะประเมินนั้นหมายถึงอะไร   มี
สภาพการดําเนินงานอยางไร 
  2.3 มีผลงานใดที่ปรากฏในแตละข้ัน  ผลงานที่สําคัญคืออะไร  
  2.4 ผูประเมินตองมีประสบการณในการที่จะพิจารณาพฤติกรรมของผูถูกประเมิน
และสามารถแปลความหมายของพฤติกรรมท่ีแสดงออกได 
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  2.5 สามารถเปรียบเทียบผลจากการสังเกตในการปฏิบัติของผูถูกประเมินกับเกณฑ
มาตรฐานได 
 แนวทางในการเลือกสิ่งที่จะวัดและประเมินการใหปฏิบัติจริง  
 1. กําหนดวัตถุประสงคของงาน    จะตองแจงใหเขารูวาวัตถุประสงคของงานวามี
วัตถุประสงคอยางไร  รวมไปถึงเวลาในการทํา  งบประมาณ  วัตถุดิบที่จะใช  และผลผลิตที่ตองการ  
 2. กําหนดการดําเนินงาน เปนการกําหนดขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติแตละขั้นตอนวาเปน
อยางไร   
 3. กําหนดเงื่อนไข  เปนการกําหนดสถานการณผูถูกประเมินจะตองใชทักษะในทํานอง
เดียวกัน  เพราะจุดประสงคของการวัดเพ่ือตองการวัดความสามารถในการปฏิบัติภายในสถานการณ
ตางๆ ที่มุงไปสูจุดหมายเดียวกัน  

 4. กําหนดคุณลักษณะของสิ่งที่จะประเมินใหชดัเจน 

 5. กําหนดแบบบันทึกและคูมือในการประเมิน โดยในคูมือการประเมินตองระบุถึง
จุดมุงหมายของงาน  คุณลักษณะที่จะประเมิน  ความหมายของคุณลักษณะ  รวมทั้งเกณฑที่ใชในการ
ใหคะแนนการประเมิน 

 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2547 : 
1-2) กลาววา แนวคิดของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนยผลการปฏิบัติ
เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับ
เปาหมายท่ีกําหนด ในการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จําเปนตองมีการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 
(Critical Success Factors: CSFs) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance 

Indicator: KPI) เพ่ือใชวัดผลการปฏิบัติงานขององคกร มีดังนี้ 
 1. ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors: CSFs) คือ ปจจัยที่สําคัญยิ่ง
ตอการบรรจุความสําเร็จตามวิสัยทัศนขององคกร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จเปนแนวทางที่ เปน
รูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่และผูบริหาร
ขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบาง เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หากปราศจากปจจัย
แหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง ซึ่งปจจัยหลักแหงความสําเร็จไม
จําเปนตองวัดผลได แตจะทําหนาที่ชี้นํา หรือเปนหลักหมายสําคัญตอการบรรลุวิสัยทัศน โดยใชเกณฑ
ดังตอไปน้ี 

  1.1 มุงความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธขององคกร ไมเนนปจจัยนําเขาหรือ
กระบวนการ 
  1.2 มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร โดยเนน
เฉพาะงานท่ีสําคัญอยางยิ่งเทานั้น 
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  1.3 มีความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย ตองกําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จใหชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความหมายเฉพาะเจาะขจงและสามารถส่ือความหมายได
อยางเดียวกัน ตองเขาใจไดงาย เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาใจตรงกันถึงสิ่งที่องคกรมุงหวังและวิธีการ
บรรลุเปาหมายเหลานั้น 

  1.4 ผูบริหารใหการยอมรับ ผูบริหารตองยอมรับวาปจจัยแหงความสําเร็จที่กําหนด
ขึ้นเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร และผูบริหารมีพันธะผูกมัด 
(Commitment) รวมกันที่จะทํางานใหไดผลสําเร็จตามนั้น 

  1.5 องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดขึ้นไดในทางปฏิบัติ องคกรกําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จโดยคํานึงถึงอิทธิพลการควบคุมขององคกรที่มีตอปจจัยหลักแหงความสําเร็จเปน
สําคัญ แมวาปจจัยบางอยางมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร แตองคกรไมสามารถควบคุมได 
ก็ไมควรนําปจจัยเหลานั้นมาเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 

 2. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ใชวัด
ความกาวหนาของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่ตกลงกันไว ซึ่งตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลักท่ีดีตองมีความถูกตอง เหมาะสม และสามารถโนมนาวใหทุกคนในองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
ประโยชน ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดเหลานี้ 
  2.1 เกณฑคุณลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ใชกันอยูในประเทศ
ออสเตรเลีย ไดแก 
   2.1.1 สามารถวัดได (Measurability) ตัวชี้วัดตองสามารถนําไปวัดไดจริง และ
เมื่อวัดแลวไดผลออกมาตามท่ีกําหนดตัวชี้วโดยตรง การวัดสิ่งที่เปนนามธรรม ไมสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดโดยตรงได อาจใชตัวชี้วัดทางออมแทน 

   2.1.2 มีความคงเสนคงวา (Consistency) ตัวชี้วัดที่ดีควรใหผลของการวัดที่คง
เสนคงวา สิ่งที่ถูกตองและวิธีการวัดที่เหมือนเดิมทําใหผลการวัดที่ถูกตองเหมือนเดิม 

   2.1.3 ชัดเจน และไมกํากวม (Clear and Unambiguous) ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน
และเฉพาะเจาะจง สรางความเขาใจไดงาย 

   2.1.4 มีอิทธิพลตอสิ่งที่จะวัด (Impact) การปฏิบัติงานขององคกรตองสงผลตอ
สิ่งที่จะวัด สิ่งที่วัดไมจําเปนตองอยูภายใตการควบคุมโดยตรงขององคกรเสมอ 

   2.1.5 สามารถสื่อสารได (Communicable) ตัวชี้วัดมีความหมาย และสามารถ
ใชสื่อสารสรางความเขาใจได ถาตัวชี้วัดซับซอน เกินไปจนไมสามารถส่ือสารอะไรไดก็ไมถือวาเปน
ตัวชี้วัด  
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   2.1.6 มีความเที่ยงตลอดเวลา (Valid over time) เพ่ือประโยชนในการวัด
ความกาวหนา ตัวชี้วัดควรมีความเที่ยงเสมอแมเวลา ผานไป ไมวาจะใชวัดเมื่อใดคําตอบที่ไดมีความ
ถูกตองเสมอ  
   2.1.7 สามารถเปรียบเทียบได (Comparable) ความสามารถ ในการ
เปรียบเทียบ หมายความวา สิ่งทีถูกวัดนั้นมีความเชื่อมโยง กับผลการปฏิบัติงานในอดีตหรือสามารถ
เปรียบเทียบกับเกณฑณอ่ืนๆ ได 
   2.1.8 สามารถตรวจสอบและปองกันการบิดเบือนขอมูล (Resilient) ตัวชี้วัดตอง
สามารถตานทานตอการปรับเปลี่ยน มีความแกรง ไมขึ้นกับบุคคล ตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนไดงายจะขาด 
ความคงเสนคงวา ไมสามารถใชเปรียบเทียบกันไดและขาด ความนาเชื่อถือ  
   2.1.9 มุงเนนที่ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Focused on the Critical Success 

Factors) ตัวชี้วัดตองเชื่อมโยงกับปจจัยหลัก แหงความสําเร็จมากที่สุดเทาที่จะทําไดเนื่องจากการ
กําหนด ตัวชี้วัดผลการทํางานหลักข้ึนเพือ่ใชวัดความกาวหนาของปจจัย แหงความสําเร็จ  
   2.1.10 มีความพรอมของขอมูลที่ใชสนับสนุนการวัด (Obtainable) องคกร
สามารถหาขอมูลมาใชกับตัวชี้วัดที่กําหนด ตัวชี้วัดไมสามารถใชงานไดหากปราศจากขอมูล องคกร
ควรใชตัวชี้ วัดอ่ืนที่มีขอมูลอยูแลวถาหากตนทุนของการหาขอมูล ที่ตองการสูงเกินไปจนไม
สมเหตุสมผลหรือองคกรไมมีการเก็บขอมูลนั้นไวเลย 

  2.2 เกณฑคุณลักษณะของตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานหลักที่ใชกันอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เรียกวา MAUVE คือ 

   2.2.1  Measurable สามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง และใชแยกแยะความ
แตกตางระหวางผลการปฏิบัติงาน  
   2.2.2 Achievable สามารถบรรลุไดมีความสมเหตุสมผลท่ีจะใชเปนตัวชี้วัด ไม
วัดสิ่งทีอ่ยูนอกเหนือจากความสามารถขององคกร ไมใชตนทุนในการวัดที่สูงเกินไป  
   2.2.3 Understandable สามารถสื่อสารสรางความเขาใจ ไดตรงกัน ควร
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหผูเกี่ยวของเขาใจตรงกัน  
   2.2.4 Verifiable สามารถยืนยันไดองคกรตองสามารถ ตรวจสอบและยืนยันผล
การปฏิบัติงานของตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานหลักได 
   2.2.5 Equitable สามารถวัดไดอยางเทาเทียมกัน ผลงาน เหมือนกันตองวัดดวย
ตัวชี้วัดเดียวกัน  

 เครื่องมือวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 สํานักงบประมาณไดพัฒนาเคร่ืองมื่อวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

(PART: Performance Assessment Rating Tool) มาใชในกระบวนการจัดการงบประมาณ และให
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กระทรวง ทบวง กรม นําไปในการประเมินขีดความสามารถในการดําเนินงาน นั้น เปนการดําเนินงาน
เพ่ือประโยชนในการขับเคล่ือนกระบวนการจัดงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร (SPBB: Strategic Performance Based Budgeting System) ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาองคกรในดานการใชหลักการทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
พัฒนา และเพ่ือใหบรรลุสัมฤทธ์ิผล ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. เพ่ือใหระดับการวัดสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนราชการฯ  มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งระบบ และสามารถแสดงใหเห็นภาพรวมผลการดําเนินงานภาครัฐ 
 2. ประชาชนไดทราบถึงผลการดําเนินงานของสวนราชการอยางโปรงใสและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

 3. ชวยใหสวนราชการใชเคร่ืองมือ PART ปรับปรุงแนวทางดําเนินงานและการใช
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. เปนการสะทอนขอมูลจากหนวยงานระดับลางขึ้นสูหนวยงานระดับบน 

 5. ชวยกระตุนใหสวนราชการฯ ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น  

 ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปน
ระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) ตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลสําเร็จ (Performance Measures) ของผลงานดังกลาว
ดวยตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งครอบคลุมทั้งปริมาณ  คุณภาพ  เวลาและคาใชจายในการนําสงผลผลิต  
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผลผลิตที่นํามาคํานวณตนทุน ตองเปนผลผลิตระดับกรมที่
ผานการวิเคราะหรวมกับสํานักงบประมาณแลววามีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ หรือเปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะระดับกระทรวง และเมื่อดําเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวจะสงผลให
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติในที่สุด 

 สรุปแนวคิดความสําเร็จในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ เปนการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับรัฐบาล โดยมีองคประกอบที่
มุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงานของผลผลิต และผลลัพธตามยุทธศาสตรโดยมีการวัดความสําเร็จใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ ซึ่งมีปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จ
ไดแก ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  ที่มีความเกี่ยวของกัน
ทั้งสิ้น สามารถชวยสนับสนุนกระบวนการบริหารงบประมาณเกิดการเปลี่ยนแปลงในดําเนินงานที่ดีขึ้น
กวาเดิม โดยเกิดจากการท่ีบุคลากรปฏิบัติงานดานงบประมาณมีความรู ทัศนคติในเชิงบวกท่ีสงผลให
เกิดการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณจากทุกภาคสวน โดยการรับรูรวมกัน จึงทําให
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เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณอยางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการความสําเร็จในกระบวนการบริหารงบประมาณดังกลาว ผูวิจัยจึง
กําหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 3  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 นาฏชุดา อรัญนารถ (2542) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารวิธีการ
งบประมาณแผนดิน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา สภาพปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารวิธีการงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี 3 ดาน คือ ปญหาดานระบบ
งบประมาณ  มีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผน ระบบขอมูลและเคร่ืองมือ ปญหา
ดานองคกรงบประมาณ เกิดจากโครงสรางขององคกรที่มีหนวยงานจํานวนมาก เกิดความซํ้าซอน มี
สายการบังคับบัญชายาว ระเบียบขอบังคับขั้นตอนมาก ทําใหงานลาชา ขาดความคลองตัว ซึ่ง
เกี่ยวกับอํานาจการบริหารงาน วิสัยทัศนของผูบริหาร และการไดมาของผูบริหารทุกระดับ และปญหา
ดานบุคลากร พบปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ศักยภาพ ทักษะ และการประสานงาน เปนปญหารวมดาน
บุคลากรทุกระดับ ซึ่งยังขาดระบบการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การกําหนดตําแหนงตามสายงาน
ทําใหยากตอการจัดคนใหเหมาะสมกับงาน รวมทั้งระบบตอบแทนที่ไมเปนแรงกระตุนสําหรับผูตั้งใจ
ปฏิบัติงาน 

 ทัศนีย แกวทอง (2544, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 73) ได
ทําการศึกษา “อิทธิผลของความรู ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบคุณภาพ ISO 

9002 ของบริษัทในกลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กรณีศึกษาบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน)” โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากพนักงานของบริษัทที่ดํารงตําแหนงในระดับ
ผูอํานวยการ จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จํานวน 183 

การมีสวนรวมของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความรูโดยรวมเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยูใน
ระบบสูง มีระดับทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยูในระดับปานกลาง 
และมีระดับพฤติกรรมโดยรวมเก่ียวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยูในระดับปานกลางและ
ในดานความสัมพันธพบวาความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบ
คุณภาพ ISO 9002 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เกศินี ยุทธนาถจินดา (2545: อางถึงใน อานงค ปนตา, 2552: 29) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารงานในสํานักงานดานการเงิน ระดับกรมฝายยุทธบริการ 
พบวาการบริหารงานทุกฝายไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญขาดคุณภาพ ขาด
วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก มีการบริหารจัดการที่ใชสามัญสํานึกแทนการใชหลักการและ
ทฤษฎี 

 นงนุช ฤทธิศร (2545) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแผนดินของคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา สภาพของปญหา และสาเหตุของปญหาการบริหาร
งบประมาณแผนดิน โดยภาพรวมอยูในระดับมากมากทุกดาน ไดแก ดานการจัดสรรเงินประจํางวด 
ดานการเบิกจายเงิน ดานการควบคุมและตรวจสอบ และดานการรายงานผลการใชจายเงิน และพบ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณดานการจัดสรรเงินประจํางวด คือ ควรมีการศึกษา
ปญหาที่เกิดขึ้นแลวนําผลมากําหนดเปนแนวทางปรับปรุงการทํางาน ควรมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และควรมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจนและสามารถ
ยืดหยุนไดตามความจําเปนและเหมาะสม สวนดานการเบิกจายเงิน ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพร
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีการใหมๆ ใหกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ ควรมีการ
ลดข้ันตอนการเบิกจายเงินใหสั้นลง และควรมีการจัดทําคูมือการเบิกจายเงินแตละประเภท ซึ่ง
สอดคลองกับดานการควบคุมและตรวจสอบ คือ ควรมีการจัดทําคูมือในการควบคุมและตรวจสอบให
เปนมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ และควรมีการ
กําหนดอํานาจหนาที่และผูรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบไวอยางชัดเจนในหนวยงาน ซึ่ง
สอดคลองกับดานการรายงานผลการใชจายเงิน คือ ควรมีการนําเอาเทคโนโล ยีสมัยใหมมาใชจัดทํา
รายงานผลการใชเงิน มีการกําหนดรูปแบบการรายงานผลการใชจายเงินที่ชัดเจนและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน และควรมีการอบรมบุคลากรผูปฏิบัติใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการใช
จายเงิน 

 คนิตฐา กลัดเนียม (2546) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริ หารงบประมาณของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมืองลําพูน พบวา 
ระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวม
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ระดับมาก ในเรื่องการเสนอปญหาและความตองการของทองถิ่นในการจัดการศึกษา รองลงมา  คือ 
การมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ดานการจัดหา
งบประมาณสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมระดับมาก ในเรื่องการ
ชวยเหลือระดมทุนหรือปจจัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึคกษา รองลงมาเปนการมี
สวนรวมในการสนับสนุนชวยเหลือดานการเงินแกสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมระดับมาก ในเร่ือง
ชวยเหลือประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาใหชุมชนไดรับรู รองลงมาคือ มีสวนรวมชวยเหลือให
ขอคิดเห็น เสนอแนะและแกปญหาในการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 นิวัฒน  นิลแกว (2546:  อางถึงใน อานงค ปนตา, 2552: 32) ไดศึกษาประสบการณจัดทํา
และการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษานํารอง สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมือง เชียงใหม พบวาผูทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานน้ัน สวนใหญมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธเปนอยางดี แต
ขั้นตอนการนําไปใชนั้น ยังไมเขาใจเทาท่ีควร แตมีความเชื่อมั่นวาถามีการปฏิบัติครบทุกขั้นตอนอยาง
ตอเนื่องจะทําใหเกิดผลดีขึ้นตอองคกร สวนปญหาของโรงเรียนนํารองระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานนั้น โดยภาพรวมเปนเรื่องของความไมสมบูรณและความตอเนื่องของโครงการ ผูปฏิบัติงานเกิด
ความไมแนใจในการจัดสรรงบประมาณของหนวยเหนือ 

 สิริพร สุโข (2546, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 74) ไดทําการศึกษา
“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 

โรงพยาบาลตากสิน” โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ระดับหัวหนาจํานวน 30 คน และ
ผูปฏิบัติงานจํานวน 270 คนผลการศึกษาพบวา ตําแหนงงาน และอายุการทํางานในโรงพยาบาลมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ความรู เจตคติตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่ี
ความความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สรศักดิ์ วจีสัตย (2547) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณ
รายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ประชากรที่ทําการศึกษาซึ่งมีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน และมีหนาที่เกี่ยวของมีความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีไมแตกตางกันมากนัก และมีทัศนคติในทางบวกตอระดับความพึงพอใจโดยคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูง 
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 ศรีเวียง พันทะมนต (2549) ศึกษาเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของขาราชการครู โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบวา 
การบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของขราชการครู โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ 
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอน มีสวนรวมในระดับมากทั้ง 4 ขั้นตอน 
โดยเรียงระดับการมีสวนรวมสูงสุด ไดแก ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผน รองลงมาเปนขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกอน
วางแผน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผล และข้ันที่ 3 ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ 
 ไพฑูรย อินทพิบูลย (2550) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถในดานการรวมรับรู และดานการรวมปฏิบัติการและ
ดําเนินการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่การมีสวนรวมในดานการรวมคิดตัดสินใจ และการ
ติดตามและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาภาพรวมของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทุกดานพบวา อยูในระดับปานกลาง ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชาชน 
ดานผูนํา และดานขาราชการและพนักงานของรัฐ กับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถดานการรวมรับรู มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับเพศ อายุ ระดับรายได และตําแหนงในชุมชน สําหรับการมี
สวนรวมดานการรวมคิดตัดสินใจ พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และตําแหนงในชุมชน สวนการมีสวนรวมดานการปฏิบัติการหรือดําเนินงาน พบวา 
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และตําแหนงในชุมชน 
สําหรับการมีสวนรวมดานการติดตามและประเมินผล พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได และตําแหนงในชุมชน ปจจัยดานประชาชนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร ของเทศบาล
เมืองอุตรดิตถดานการรวมรับรู ดานการรวมคิดตัดสินใจ ดานการรวมปฏิบัติการหรือดําเนินงาน และ
ดานการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้พบวา ปจจัยดานขาราชการและพนักงานของรัฐมี
ความสัมพันธเชิงลบกับการมีสวนรวมดานการติดตามและประเมินผล 
 วรัญญา เลิศกวินชนะกิจ (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมืองสมุทรปราการ พบวา ปจจัย
ภายในองคการอยูในระดับมาก ไดแก ดานศักยภาพผูบริหาร ศักยภาพผูปฏิบัติงาน การส่ือสารและ
เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล ปจจัยแวดลอมองคการอยูในระดับมาก ไดแก ดานการสนับสนุนจาก
ประชาชน การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  
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 วันเพ็ญ นิโครวนจํารัส (2550) ศึกษาเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป: กรณีศึกษา 
กรมทรัพยสินทางปญญา พบวา แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 มีความเชื่อมโยงกันและสัมพันธกับการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป จากการศึกษาวิเคราะหกระบวนการจัดทําแผนดังกลาวพบวา มี
ปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน การขาดความรู ความเขาใจของสวนราชการ ความจํากัดของ
ระยะเวลา การไมสามารถเชื่อมโยงเปาประสงคจากกลยุทธระดับหนวยงานไปสูแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ฯลฯ ผูศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา ไดแก การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การประชุมชี้แจงและจัดอบรมเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน การปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานระหวางสวน
ราชการ ใหบรรลุสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมายของแผนการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตาม การจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว จัดวามีประดยชนและเกิดผลดีตอการบริหารงานของรัฐบาล 
เพราะเปนแผนแมบทที่ถายทอดนโยบายรัฐบาลไปสูสวนราชการที่เปนหนวยปฏิบัติไดอยางมีกรอบ
ทิศทางท่ีชัดเจน และเกิดความตอเนื่องในการบริหารงาน จึงควรมีการจัดทําแผนเชนนี้ในทุกสมัย
รัฐบาล 

 วีระชัย เฮงษฎีกุล (2550) ศึกษาเร่ืองความรู ความเขาใจ และปจจัยตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร พบวา ความรู ความ
เขาใจตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัด
แพร ประชาชนมีความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการไปรวมรับฟงการปราศรัยหรือฟงนโยบายของนักการเมือง
อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบประชาชนท่ีมีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร
ไมตางตางกันทุกดาน 
 ปยะนุช พรหมประเสริฐ  (2551) ศึกษาเ ร่ืองการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา ผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จากการดําเนินงานท้ังหมด 4 มิติ คือ ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ 
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาสถาบันมีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 23 
ตัวชี้วัด พบคะแนนถวงน้ําหนัก 3.6437 โดยมีผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมีพัฒนาการดี ทําได
ตามเปาหมายถึง ระดับมีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก และ
พบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานท่ีระดับปานกลางถึงมาก นอกจานี้ เมื่อดําเนินการศึกษาตัว
แปรหรือปจจัยในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในหนวยงาน ประสบการณในการ
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ทํางาน การไดรับโบนัสและจํานวนท่ีไดรับ โดยเปรียบเทียบคาไคสแควรที่คํานวณไดกับคาที่ไดจาก
ตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 พบวา มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 พรศักดิ์ ผอบทิพย (2553: ก-ข) ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการงบประมาณองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวยสวนใหญมีความรูความเขาใจดีพอสมควรเก่ียวกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล เวนแตสมาชิกสภาที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกเทานั้นที่ยังไมคอยเขาใจในระเบียบวิธีการงบประมาณ เนื่องจากยัง
ขาดประสบการณ และไมรูระเบียบวิธีการงบประมาณ แตถึงอยางไรก็ตามในการปฏิบัติหนาที่จริง
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบบหนองบมกลวย ยังแสดงบทบาทหนาที่ของตนได
เปนอยางดี มีหลักเกณฑและแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ แนวทางในการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณ และแนวทางในการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ สวนใน
ดานปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ พบวา ทั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหความสําคัญกับปญหาอุปสรรคเร่ืองที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหองคการบริหารสวน
ตําบลนอย ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวยแกไขปญหาความเดือดรอนหรือสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดไมเต็มที่ ทําใหการพัฒนาตําบลไมตอเนื่องเปนอันดับแรก และปญหา
อุปสรรคในลําดับรองลงมา ไดแก เรื่องการขาดความรูเรื่องระเบียบการบริหารงบประมาณ เรื่อง
สมาชิกสภาชอบแยงงบประมาณกัน ทําใหงบประมาณมีลักษระเปนเบี้ยหัวแกต และเรื่องงบประมาณ
มาลาชา 
 พีรยา ศรีสุขเกตุ (2554) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนในทองถิ่นและความถึงพอใจของประชาชนในเขต
ภาคกลางตอนบน พบวา ผูบริหารงบประมาณมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงบประมาณ
โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารงบประมาณท่ีมีเพศ อายุ และตําแหนงในองคกร
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงบประมาณ ดานขั้นตอนการดําเนินงาน ดานการ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ และดานการควบคุมงบประมาณแตกตางกัน ประชาชนมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นและความพึง
พอใจตอการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมากทุกดาน ประชาชนที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณทํางาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มี
ความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณทํางาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การจัดสรรงบประมาณแตตาง กัน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ดานทันตาม
กําหนดเวลามีความสัมพันธและมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น เกี่ยวกับความสามารถ
พ่ึงพาตัวเองไดและการมีรายไดเพ่ิมของประชาชน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานตรงตาม
วัตถุประสงค ดานความถูกตองตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมายที่กําหนด และดานทันตาม
กําหนดเวลามีความสัมพันธและมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการจัดสรรงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคกลางตอนบน 
 ยุทธชัย สอนแสง (2554: ก-ข) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลนาคูณใหญ อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม พบวา ดานการจัดเตรียมงบประมาณ
โดยรวมมีปญหาเนื่องจากกอนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป องคการบริหารสวนตําบลไมได
กําหนดเปาหมายและความสําคัญกอนหลังของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอยางชัดเจน ดาน
การอนุมัติงบประมาณ โดยรวมมีปญหา กลาวคือ สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารายการขอ
แปรญัตติงบประมาณไมแลวเสร็จภายในเวลาที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ผูบริหารเสนอ
รางงบประมาณตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไมทันภายในชวงวันที่ 15 สิงหาคม ดานการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยรวมมีปญหาเน่ืองจากหนวยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตําบล มีขั้นตอนท่ียุงยาก ลาชา การจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการขอเบิกจาย
งบประมาณยุงยากหลายขั้นตอน นโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน และจังหวัดนครพนมท่ีสั่งมาโดยไมมีงบประมาณมาดวย และดานการควบคุม ตรวจสอบ และ
ติดตามผลการใชจายงบประมาณ โดยรวมมีปญหา เนื่องจากประชาคมสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล และประชาชนท่ีตองการควบคุม ตรวจสอบยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายของราชการและยังขาดประสบการณในการควบคุมตรวจสอบการบริหารงบประมาณ จาก
การศึกษาที่ผานมาไดแนวทางแกไขปญหาโดย องคการบริหารสวนตําบลควรประชาสัมพันธและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติงบประมาณมากขึ้น เสน
แนะคณะผูบริหารนําโครงการในแผนพัฒนาสามปที่มีความสําคัญมากกวามาบรรจุจัดทํางบประมาณ
รายจาย ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็ว คลองตัวและงายตอการนําไปปฏิบัติในทองถิ่น 
กําชับเจาหนาที่ผูรับผิชดบอรายงานการใชจายงบประมาณตอผูบริหารตามระเบียบที่กําหนด และ
จัดทําโครงการเพ่ือฝกอบรมใหความรูแกตัวแทนประชาคมที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ 
และจัดฝกอบรมพนักงานสวนตําบลใหเกิดความรู ความเขาใจ และความชํานาญเพ่ือใหนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางแทจริง อยางนอยปละ 2 คร้ัง จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษานั้น โดยภาพรวมพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริห าร
งบประมาณ ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของสวนใหญมีความรูความเขาในในข้ันตอนการดําเนินงานเปนอยาง
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ดี สถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรร แตยังมี
ปญหาดานกระบวนการบริหารงบประมาณ ขาดความสมบูรณและความตอเนื่อง หากปฏิบัติครบทุก
ขั้นตอนยอมสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ  

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวพบวา ดานการบริหารงบประมาณน้ันมี
การศึกษาเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปนจํานวนมาก สวน
การศึกษาในดานอิทธิพลที่มีผลตอการบริหารงบประมาณน้ันมีจํานวนนอย จึงเปนสาเหตุที่ผูวิจัยมี
ความตองการและสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไดใหความสําคัญเกี่ยวกับดานการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงบประมาณตอไป  
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บทที่ 3  
       

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของความรู และทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ประเภทการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรโดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากร คือ บุคลากรท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบดวย  ผูบริหาร  บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสาย
สนับสนุนการสอน  ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555) จํานวน 352 คน ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

ตารางที่ 1 แสดงกลุมประชากรจําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภทของบุคลากร      จํานวนประชากร 
(คน) 

ผูบริหาร 40 

บุคลากรสายวิชาการ 170 

บุคลากรสายสนับสนุน 142 

รวม 352 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ลักษณะเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยได
ทําการศึกษางานวิจัย   ตําราและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน  ดังนี้  
  สวนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 5 ขอ  ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา   ประเภทบุคลากร  และ
ประสบการณการทํางาน  
  สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยนําความรู
จากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ไดศึกษามากําหนด  เปนขอคําถาม มีลักษณะ
เปนคําถามแบบใช –ไมใช จํานวน 18 ขอ   และกําหนดใหตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ
ให 0 คะแนน  
  การแปลความหมายระดับความรูแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง 
และระดับต่ํา โดยใชระดับคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินของ Benjamin Bloom’s criteria 
(Bloom, 1968: 60, อางถึงในกาญจนา ชาวนาฟาด, 2554: 58) ซึ่งใชเกณฑ ดังนี้  
   คะแนนท่ีได    ความหมาย 
  คะแนนนอยกวา 12 มีความรู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัย ระดับต่ํา 
  คะแนนระหวาง 12 -16 มีความรู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง 
  คะแนนมากกวา 16 มีความรู เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัย ระดับสูง 
  สวนท่ี 3 แบบสอบถามวัดทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ   เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารงบประมาณ จํานวน 20 ขอ เปน
มาตราสวน (Scale) ตามแบบการประเมินคา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของ ลิเคอรท  

(Likert’s Scale) โดยแตละขอแบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด   มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

  การแปลความหมายคาเฉลี่ยของน้ําหนักคําถามแบงเปน 5 ระดับ (มุฑิตา คงกระพัน, 

2554: 51-52) ดังนี้ 
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ความกวางของอัตรภาคชั้น  =  ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

     จํานวนชั้น 

  แทนคา    =   5 - 1    
         

       5 
       =  0.8 

    คาเฉลี่ย    ความหมาย 
  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00  มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก   

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับนอยที่สุด 

  สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
จํานวน 15 ขอ เ ปนมาตราสวน (Scale) ตามแบบการประเมินคา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคา
ของลิเคอรท (Likert’s Scale)  โดยแตละขอแบงเปน 5 ระดับ คือ  มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  นอย  
นอยที่สุด 

  การแปลความหมายคาเฉลี่ยของนํ้าหนักคําถามแบงเปน 5 ระดับ (มุฑิตา คงกระพัน, 
2554: 51-52) ดังนี้ 
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ความกวางของอัตรภาคชั้น =  ขอมูลที่มคีาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

     จํานวนชั้น 

  แทนคา    =   5 - 1     
       5 

       =  0.8 

    คาเฉลี่ย    ความหมาย 
  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00  มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับนอยที่สุด 

  สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ จํานวน 8 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน  (Scale)  ตามแบบการประเมินคา 
(Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของ ลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยแตละขอแบงเปน 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด   มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

  การแปลความหมายคาเฉลี่ยของนํ้าหนักคําถามแบงเปน 5 ระดับ (มุฑิตา คงกระพัน, 
2554: 51-52) ดังนี้ 
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  ความกวางของอัตรภาคชั้น  =  ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

     จํานวนชั้น 

  แทนคา    =   5 - 1     
       5 

       =  0.8 

    คาเฉลี่ย    ความหมาย 
  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยที่สุด 

 2. การสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและมีลักษณะคลายคลึง
กับการความรู ทัศนคติ การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ และความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามสําหรับการวิจัย โดยนําแนวทางการสราง
แบบสอบถามจากงานวิจัยที่ เกี่ยวของมาใชในการกําหนดรูปแบบ ประเด็นขอคําถาม และ
องคประกอบของแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 3 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขขอมูล 

  
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. คุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับเนื้อหาของ
งานวิจัย คุณภาพของเคร่ืองมือวัดที่ไดถูกตองตรงตามเนื้อเร่ืองท่ีตองการ ความสอดคลองตาม
วัตถุประสงคการวิจัย และการใชเคร่ืองมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด จากนั้นให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย คํา
นิยามศัพท ความเหมาะสมทางดานภาษาของขอคําถาม แลวนํามาประเมินผลแลววิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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 คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามท่ีดีจะตองมีคา IOC ใกลเคียงกับ 1 โดยกําหนด
เกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาสอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได (ทรงศักดิ์ ภูสี
ออน, 2551: 50) ซึ่งจากการทดสอบคา IOC จากแบบสอบถามการศึกษาอิทธิพลของความรู และ
ทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบ ริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดคา IOC เทากับ 0.85 

 2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางนั้นสามารถวัดไดสอดคลองกับโครงสรางหรือคุณลักษณะตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือ ตอง
สรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปนเปาหมายของส่ิงที่ตองการจะวัด เปนการ
ทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช (Try Out) กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 30 คน ซึ่งไดคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดใน
ดานความรู ทัศนคติ  การมีสวนรวม  และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณของคําถามในแตละดานดวยคา  Factor Loading มีคาอยูระหวาง  0.6182 – 0.9737   (ดัง
ตารางท่ี 2)  โดยคาน้ําหนักองคประกอบควรจะมีตั้งแต 0.4 ขึ้นไป (Nullally and Berstein, 1994, อาง
ถึงใน Viroj Jadesadalug, 2009: 48)   
 3. วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยคาความเชื่อมั่นของคําถามแต
ละดานดวยคา Cronbach Alphas มีคาอยูระหวาง 0.7960-0.9720 (ดังตารางที่ 2) ซึ่งคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือควรจะมีคาตั้งแต 0.7  ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2545: 266-267 อาง
ถึงในกาญจนา ชาวนาฟาด, 2554: 58) 

ตารางที ่ 2 คาน้ําหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตัวแปร 
คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

(Factor Loading) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) 

ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ .9487-.9556 .9536 
การมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

.9685-.9737 .9720 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

.6182-.8455 .7960 
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  การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)  กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จํานวน 30 คน จากนั้นหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder - Richardson's method)   (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552: 145   อางถึงในกาญจนา ชาวนาฟาด, 
2554: 58)   ดังนี้ 

  สูตร  KR – 20   ]1[
1 2

ts
pq

k
k  

  โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
มีคาเทากับ  0.83  แสดงวาเครื่องมือมีความเช่ือม่ันสูง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงจากแหลงขอมูล
ทางราชการ วารสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิเปนการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี   
 2. ผู วิจัยดําเนินการสํารวจ  และจัดเก็บขอมูล  โดยสงแบบสอบถามถึงผูตอบ
แบบสอบถามโดยตรง และมีการกําหนดใหสงแบบสอบถามกลับภายใน 7 วัน 

 3. ผู วิ จัยรวบรวมแบบสอบถามคืน  และตรวจสบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม แลวจึงนํามาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหประมวลผลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย เพ่ือคํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชสถิติ วิเคราะหขอมูลครั้งนี้
ประกอบดวย ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 

  1.1 คารอยละ (Percentage) 

  1.2 คาเฉล่ีย (mean) 

  1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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 2. สถิติท่ีใชในการทดสอบคุณภาพ 

  2.1 การหาคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

  2.2 การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการทดสอบ
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  

  2.3 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตาม
วิธีการของครอนบาค  
  2.4 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ โดยใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder- Richardson's method) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
  การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) เพ่ือศึกษาความสัมพันธและทิศทางระหวางสองตัวแปร 
 4. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  
  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงาย  (Simple Regression 

Analysis) 
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บทที่ 4  
       

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ที่ปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 287 คน   ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับ 
ดังนี้ 
 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่  2 ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 สวนที่  3 ทัศนคติตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 สวนที่  4 การมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 สวนที่  5 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 สวนที่  6 การทดสอบสมมติฐาน 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดใช
สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และความเห็นตรงกัน ดังนี้ 
 N แทน จํานวนแทนประชากร 
 X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  (Mean) 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F แทน สถิติท่ีใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบ F-distribution 
 t แทน      สถิติทดสอบท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ  t – test 
 p-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  
 SEest แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (Standard error of 

estimation) 
 R แทน คาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation) 
 R2 แทน สัมประสิทธิ์การพยากรณ (Coefficient of determinant ) 
 B แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ ที่อยูในสมการ  
  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย ในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 sig  แทน  คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางที่สามารถใชพยากรณ 
 **  แทน  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 KBE แทน  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 ABE แทน ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 PBE แทน การมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 SBE แทน ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากประชากรที่เปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวนทั้งสิ้น 352 คน และ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน  จํานวน 287 คน  คิดเปนรอยละ 81.53 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติคา
รอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่  3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร และประสบการณการทํางาน (N=287) 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ  
เพศ   

ชาย      105 36.59 
หญิง 182 63.41 

รวม 287 100.00 
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ตารางที่  3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร และประสบการณการทํางาน (N=287) (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ  
อายุ   

ต่ํากวา 25 ป   3 1.05 
25 – 30  ป  43 14.98 
31 – 40  ป 
41 – 50 ป 
มากกวา 50 ป 

139 
70 
32 

48.43 
24.39 
11.15 

รวม 287 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 4 1.39 
ปริญญาตรี 109 37.98 
ปริญญาโท 147 51.22 
ปริญญาเอก 27 9.41 

รวม 287 100.00 
ประเภทบุคลากร   

ผูบริหาร 36 12.54 
บุคลากรสายวิชาการ 130 45.30 
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน 121 42.16 

รวม 287 100.00 
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ตารางที่  3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร และประสบการณการทํางาน (N=287) (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ  
ประสบการณการทํางาน   

นอยกวา 5 ป 43 14.98 
5 – 9      ป 94 32.75 
10 – 15  ป 
16 – 20  ป 
21  ป  ขึ้นไป 

46 
19 
85 

16.03 
6.62 

29.62 
รวม 287 100.00 

 จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 182 คน               
คิดเปน รอยละ 63.41 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 105 คน คิดเปน รอยละ 36.59  
 อายุ พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 31–40  ป จํานวน 139 คน คิดเปน รอยละ 48.43 
รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ24.39 อายุ 25–30  ป จํานวน 43 คน         
คิดเปนรอยละ 14.98 อายุมากกวา 50 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.15 และอายุต่ํากวา 25 
ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  1.05 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาสวนใหญเปนปริญญาโท จํานวน 147 คน คิดเปนรอย
ละ 51.22 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 37.98 ระดับปริญญาเอก จํานวน 
27 คน คน คิดเปนรอยละ 9.41 และต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.39 ตามลําดับ 
 ประเภทของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน           
130 คน คิดเปนรอยละ 45.30 รองลงมาคือบุคลากรสายสนับสนุนการสอน จํานวน 121 คน คิดเปน
รอยละ 42.16 และผูบริหาร จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.54 ตามลําดับ 
 และประสบการณการทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 5–9 ป  
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 32.75 รองลงมาคือมีประสบการณการทํางาน 21 ปขึ้นไป  จํานวน 85 
คน  คิดเปนรอยละ   29.62  มีประสบการณการทํางานระหวาง  10-15 ป  จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
16.03  มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป  จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 14.98 และมี
ประสบการณการทํางานระหวาง  16 – 20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.62 
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สวนที่ 2 ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 287 คน สามารถสรุประดับความรูในกระบวนการ
บริหารงบประมาณ โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 4 ดังนี้ 

ตารางที่  4 คาคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) 

ความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย X  S.D. 
ระดับ
ความรู 

1. งบประมาณ หมายถึง แผนซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ
ตัวเงิน (Financial Plan) ที่แสดงใหเห็นถึงแผนงาน 
โครงการตางที่หนวยงานตองดําเนินการ  

16.93 0.24 สูง 

2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเนน
ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร  ( Strategic Performance 
Based Budgeting) 

17.00 0.23 สูง 

3.ภายใตการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งภัย
ธรรมชาติ  สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร
งบประมาณแผนดินลดลง 

14.86 0.38 ปานกลาง 

4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณ
ที่ตอบสนองตอนโยบายและ  ทิศทางการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาล  รวมทั้ งนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  

16.56 0.27 สูง 
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ตารางที่  4 คาคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) (ตอ) 

ความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย X  S.D. 
ระดับ
ความรู 

5. นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณ  ไม มี ค ว าม จํ า เป น ต อกระบวนกา ร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย* 

8.09 0.50 ต่ํา 

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีหนาที่พิจารณา
อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย* 

6.33 0.48 ต่ํา 

7. การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช
จายงบประมาณใหเปนไปตามแผน งาน/โครงการ ที่
ไดรับอนุมัต ิ

17.25 0.20 สูง 

8. งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายที่
กําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

17.18 0.21 สูง 

9. แผนการการใชจายงบประมาณ หมายถึง  แผนแสดง
รายละเอียดการใชจายงบประมาณของเพ่ือดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในรอบปงบประมาณ 

17.37 0.18 สูง 

10. เจาหนาที่ แผนงานของหนวยงานสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงงบรายจายได* 

9.53 0.50 ต่ํา 

11. ขั้นตอนการบริหารงบประมาณถือเปนขั้นตอนท่ีตอง
ใชเวลาและระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินงานนอย
ที่สุด* 

7.46 0.49 ต่ํา 
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ตารางที่  4 คาคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) (ตอ) 

ความรูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย X  S.D. 
ระดับ
ความรู 

12. ขั้นตอนการติดตามประเมินผลถือเปนขั้นตอนที่จะ
ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งใหการปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบทางการเงิน 

17.44 0.17 สูง 

13. มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

15.93 0.32 ปานกลาง 

14. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
จะครอบคลุมการบูรณาการใน 2 มิติ  คือ มิติตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรม(Function) และมิติ
ยุทธศาสตรเฉพาะรัฐบาล (Agenda)* 

4.39 0.43 ต่ํา 

15. การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

16.56 0.27 สูง 

16. งบรายจาย ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบครุภัณฑ งบที่ดินและส่ิงกอสราง งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจายอื่น* 

3.45 0.39 ต่ํา 

17. ปญหาของกระบวนการงบประมาณ คือ ขาดความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ
มุงเนนการใชจายมากกวาประสิทธิภาพ 

16.18 0.30 สูง 

18. แผนปฏิบัติการประจําป คือ  แผนใชงบประมาณ 13.74 0.43 ปานกลาง 
รวม 13.13 1.70 ปานกลาง 

*  เปนขอความเชิงลบ/ผิด 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัด
อยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.13 (S.D.=1.70) เมื่อพิจาณาเปนรายขอเรียง
ตามลําดับคาคะแนนเฉล่ียพบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับแรก คือ ขั้นตอนการ
ติดตามประเมินผลถือเปนข้ันตอนที่จะควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณใหเปนไปตาม
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แผนปฏิบัติการ รวมทั้งใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบทางการเงิน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.44 
(S.D.=0.17) จัดอยูในเกณฑสูง รองลงมาคือ แผนการการใชจายงบประมาณ หมายถึง  แผนแสดง
รายละเอียดการใชจายงบประมาณของเพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปงบประมาณ  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 17.37 (S.D.=0.18) จัดอยูในเกณฑสูง และการบริหารงบประมาณ หมายถึง การ
ควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน งาน/โครงการ ที่ไดรับอนุมัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
17.25 (S.D.=0.20) จัดอยูในเกณฑสูง และความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับสุดทาย 
คืองบรายจาย ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบครุภัณฑ งบที่ดินและสิ่งกอสราง งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจายอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 (S.D.= 0.39)  จัดอยูในเกณฑต่ํา  ตามลําดับ 
  
สวนที่ 3  ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 287 คน สรุประดับทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) 

ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. งบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหาร 4.16 0.83 มาก 
2 นโยบาย  มาตรการ  และหลัก เกณฑการจัดสรร
งบประมาณจะชวยใหมหาวิทยาลัยใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.17 0.83 มาก 

3. ผูบริหารควรเปนผูกําหนดนโยบาย มาตรการ  และ
เกณฑการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

3.90 0.86 มาก 

4. กระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่ไมนา
เบื่อ 

3.24 1.06 ปานกลาง 

5. การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
จะเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการงบประมาณและ
การแกปญหาของมหาวิทยาลัยได 

4.04 0.759 มาก 

6.  การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 

3.97 0.72 มาก 

7. การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
กับนโยบาย และทิศทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 

3.91 0.70 มาก 

8. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจํ าเปนตองให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับมีสวนรวม 

4.13 0.83 มาก 

9. ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเปนขั้นตอนที่ฝาย
บริหารตองดําเนินการ 

3.86 0.76 มาก 

10. การกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปควรนําสูการปฏิบัติไดจริง 

4.20 0.75 มาก 



 83 

ตารางที ่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) (ตอ) 

ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
11 .  ในการจัดทําแผน/ผล  และโครงการรองรับ
งบประมาณจะตองใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุก
ระดับมีสวนรวม 

4.00 0.83 มาก 

12.การบริหารงบประมาณจะสํ า เร็จไดขึ้นอยู กับ
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เปนสําคัญ 

3.97 0.78 มาก 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีเคร่ืองมือในการ
ประเมิน   

4.10 0.66 มาก 

14. การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝาย
บริหารที่จะใชในการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

4.04 0.70 มาก 

15. การติดตามประเมินผลจําเปนตองทําอยางตอเนื่อง
เพ่ือนําปญหา อุปสรรคมากําหนดแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.15 0.74 มาก 

16. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธนโยบาย มาตรการ 
และเกณฑการจัดสรรงบประมาณอยางทั่วถึง 

3.39 1.03 มาก 

17. ขั้นตอนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยถือ
เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จะแปลงแผนงาน ใหเกิดขึ้น
เปนรูปธรรม 

3.88 0.69 มาก 

18. มหาวิทยาลัยควรนํา/พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในกระบวนการงบประมาณ 

4.07 0.72 มาก 
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ตารางที่  5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัย รายขอ (N=287) (ตอ) 

ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
19. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยชวยใหมหาวิทยาลัยใช
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

3.90 0.71 มาก 

20. ทุกคนจําเปนตองเขาใจในกระบวนการงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

4.03 0.77 มาก 

 รวม 3.96 0.50 มาก 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (S.D.=0.50) เมื่อพิจาณาเปน
รายขอตามลําดับคาเฉลี่ย พบวาทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับแรก คือ การกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําไปสูการปฏิบัติไดจริง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
(S.D.=0.75) จัดอยูในเกณฑระดับมาก รองลงมาคือ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณจะชวยใหมหาวิทยาลัยใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.17 (S.D.=0.83) จัดอยูในเกณฑระดับมาก  และทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณลําดับทายสุด คือ กระบวนการบริหารงบประมาณเปนสิ่งที่ไมนาเบื่อ มีค าเฉลี่ยเทากับ 
3.24 (S.D.=1.06) จัดอยูในเกณฑปานกลาง ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 4 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่
ปฏิบัติงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 287 คน สามารถสรุประดับการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย   โดยใชสถิติคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แสดงในตารางที่ 6 ดังนี้ 
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ตารางที่  6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
ภาพรวม (N=287) 

การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
กลยุทธของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/
สาขาวิชา  ในการวางแผนงบประมาณของหนวยงาน 

3.54 0.88 มาก 

2. ทานมีสวนรวมในการประมาณการคาใชจายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา เพื่อ
เตรียมการวางแผนงบประมาณ 

3.47 0.92 มาก 

3.  ทานมสีวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อกําหนดนโยบาย 
มาตรการ   และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา 

3.34 0.99 ปานกลาง 

4. ทานไดเขารวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบวงเงินการ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/
หนวยงาน/สาขาวิชา 

3.30 1.07  
ปานกลาง 

5. ทานมีสวนรวมในการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา 

3.02 1.14 ปานกลาง 

6. ทานมีสวนรวมในการพิจารณา กลั่นกรอง จัดลําดับ
ความสําคัญ ของงบประมาณในมหาวิทยาลัย/คณะ/
สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา 

3.08 1.06  
ปานกลาง 

7. ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/
สาขาวิชา 

3.14 0.99  
ปานกลาง 
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ตารางที่  6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ
ภาพรวม (N=287) (ตอ) 

การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
8. ทานมีสวนรวมในการจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/
สาขาวิชา 

3.41 0.97 
 

มาก 

9. ทานใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

3.25 1.06 
ปานกลาง 

10. ทานมีสวนรวมในการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ รวมทั้งการขอกันเหลื่อมปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา 

2.96 1.22 
 

ปานกลาง 

11. ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 

3.69 0.86 
มาก 

12. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะห หาสาเหตุและ
แนวทางปรับปรุงแกไขในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
ใหสอดคลองกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

3.37 0.93 
 

ปานกลาง 

13. ทานมสีวนรวมในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/
หนวยงาน/สาขาวิชา 

3.49 0.93 
 

มาก 

14. ทานมสีวนรวมในการตรวจสอบงบประมาณที่ใชใน
การดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

3.21 1.09 
ปานกลาง 

15. ทานมสีวนรวมรับผิดชอบประเมินผลความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามในแผนปฏิบัติการประจําป 

3.24 0.98 
ปานกลาง 

รวม 3.30 0.81 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ  ใน
ภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 (S.D.=0.81)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ย พบวาการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ ลําดับแรก คือ การมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
(S.D.=0.86) จัดอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  และ
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กลยุทธของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา ในการวางแผนงบประมาณของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (S.D.=0.88) จัดอยูในระดับมาก และการมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ การมีสวนรวมในการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
รวมทั้งการขอกันเหลื่อมปงบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงานสาขาวิชา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.96 (S.D.=1.22) จัดอยูระดับปานกลาง ตามลําดับ 

สวนที่ 5   ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ 
 จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่
ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 287 คน สามารถสรุประดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดง
ในตารางที่ 7 ดังนี้ 

ตารางที่  7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม (n=287) 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม 
กระบวนการบริหารงบประมาณ X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

4.15 0.74 มาก 

2. หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

3.97 0.78 มาก 

3. ทานสามารถประสานงานกับบุคลากรหนวยงานอื่น
เพ่ือใหการดําเนินงานตามกระบวนการงบประมาณบรรลุ
วัตถุประสงค 

4.03 0.77 มาก 
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ตารางที่  7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม (n=287) (ตอ) 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม 
กระบวนการบริหารงบประมาณ X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

4. ผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่นาพอใจตอหัวหนางาน
และเพ่ือนรวมงาน 

3.34 0.99 ปานกลาง 

5. ทานสามารถเบิกจายงบประมาณไดสอดคลองกับ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

3.14 0.99 ปานกลาง 

6. ทานสามารถดําเนินโครงการ ไดสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินที่กําหนดไวในโครง 

3.69 0.86 มาก 

7. หนวยงานของทานมีการขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลง 
และการขอกันเงินกันเงินเหลื่อมปงบประมาณลดลง 

3.34 0.99 ปานกลาง 

8. ทานสามารถปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา 3.91 0.70 มาก 
รวม 3.70 0.54 มาก 

 จากตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณ ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 (S.D.=0.54)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณ ลําดับแรก คือ หนวยงานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 (S.D.=0.74) จัดอยูในเกณฑมาก 
รองลงมา คือ สามารถประสานงานกับบุคลากรหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินงานตามกระบวนการ
งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ย 4.03 (S.D.=0.77) จัดอยูในเกณฑมาก และความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับสุดทาย คือ สามารถเบิกจายงบประมาณได
สอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.14 (S.D.= 
0.99) จัดอยูในเกณฑปานกลาง ตามลําดับ 
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สวนที่ 6  การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 สมมติฐานท่ี 3  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียง
สัน ซึ่งใชสําหรับการหาความสําพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งสองอยูในรูปของขอมูลใน
มาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน (Interval or Ratio scale) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะ
ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) เปนคาที่วัดความสัมพันธ ในการวัด
ความสัมพันธแตละแบบจะตองมีการทดสอบนัยสําคัญกอน จึงจะสรุปไดวาตัวแปรคูใดมีความสัมพันธ
กันจริงหรือไม มากนอยเพียงใด สําหรับการแปลผลจะมองในแงของความเก่ียวพัน ความสอดคลอง 
การแปรผันรวมกัน หรือไปดวยกัน แตไมไดหมายความวาตัวแปรหนึ่งเปนเหตุและอีกตัวแปรเปนผล 
ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะใชสัญลักษณ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกลุมตัวอยาง การบอก
ระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธกันสูง จะมีคานอยกวา -0.80 หรือมีคามากกวา 0.80 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกันปาน
กลาง จะมีคาอยูระหวาง -0.50-0.80 หรือ 0.80-0.50 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกันต่ํา จะมีคา
ระหวาง 0.50-0.50 
 ซึ่งในการทดสอบสมมติฐานในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 
กลุม โดยใชสถติติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยแบบงาย 
ระหวางความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ การมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ และความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 8-13 ดังนี้ 
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ตารางที่  8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  

(n = 287 คน) 
ตัวแปร KBE ABE 

X  13.13 3.96 
(S.D.) 1.70 0.50 
KBE   

ABE 
0.184** 
(0.002) 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
เทากับ 0.184 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ํา จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยแบบงาย (Sample 
Regression Analysis) ดังการวิเคราะหในตารางที่ 9 ดังนี้ 
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ตารางที่  9 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ 

ตัวแปร 

การมีสวนรวมของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

t Sig 
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 2.141 0.370 5.792 0.000** 
ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ 0.088 0.028 3.159 0.002** 
F = 9.976, P= 0.002,  Adjusted R2 = 0.034 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 9  พบวา การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความรู
ในกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ ดวยการ
วิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) 
พบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( =0.088, p<0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  

(n = 287 คน) 
ตัวแปร ABE PBE 

X  3.96 3.30 
(S.D.) 0.50 0.81 
ABE   

PBE 
0.223** 
(0.000) 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ เทากับ 0.223 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบงาย (Sample Regression Analysis) ดังการวิเคราะหในตารางที่ 11 ดังนี้ 



 93 

ตารางที่ 11 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีมีตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณ 

ตัวแปร 

การมีสวนรวมของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 

t Sig 
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 1.870 0.373 5.013 0.000** 
ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

0.361 0.094 3.860 0.000** 

F = 4.899, P= 0.000,  Adjusted R2 = 0.050 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 11 พบวา การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวาง
ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณ  
ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา 
(Enter) พบวา ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( =0.361, p<0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
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ตารางที่ 12 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรระหวางการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีมีตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณ 

(n = 287 คน) 
ตัวแปร ABE PBE 

X  3.30 3.70 
(S.D.) 0.81 0.54 
ABE   

PBE 
0.807** 
(0.000) 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณ เทากับ 0.807 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการ
วิเคราะหการถดถอยแบบงาย (Sample Regression Analysis) ดังการวิเคราะหในตารางที่ 13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารงบประมาณท่ีมีตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

ตัวแปร 

ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการ

บริหารงบประมาณ t Sig 
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 1.918 0.079 24.191 0.000** 
การมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

0.539 0.023 23.104 0.000** 

F = 533.799, P= 0.000,  Adjusted R2 = 0.652 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 13 พบวา การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใช
เทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวก
ตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( =0.539, 
p<0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
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ตารางที่ 14 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.088, p<0.01)  

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.361, p<0.01)  

สมมติฐานท่ี 3 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมี
อิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

ยอมรับสมมติฐาน 
 ( =0.539, p<0.01) 
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บทที่ 5  
       

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ประเภทการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปร โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นจากประชากร  ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีที่ปฏิบัติงานอยูในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 287 คน จากการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31–40  ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญา
โท เปนบุคลากรสายวิชาการ และมีประสบการณการทํางาน อยูระหวาง 5 – 9 ป   
 สวนท่ี 2  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ความรูใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลาง  มีคาคะแนนเฉลี ่ยเทากับ 
13.13 เมื่อพิจาณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉล่ียพบวา ความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณที่จัดอยูในเกณฑสูงลําดับแรก คือ ขั้นตอนการติดตามประเมินผลถือเปนขั้นตอนที่จะ
ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใหการปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบทางการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.44 รองลงมาคือ แผนการการใชจายงบประมาณ 
หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณของเพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ
ปงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.37 และการบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผน งาน/โครงการ ที่ไดรับอนุมัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.25 และความรูใน
กระบวนการบริหารงบประมาณลําดับสุดทาย คืองบรายจาย ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบครุภัณฑ งบที่ดินและสิ่งกอสราง งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 จัดอยู
ในเกณฑต่ํา ตามลําดับ 

 สวนที่ 3  ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อพิจาณาเปนรายขอตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ทัศนคติตอ
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีจัดอยูในเกณฑระดับมาก ลําดับแรก คือ การกําหนดโครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําไปสูการปฏิบัติไดจริง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
(S.D.=0.75) รองลงมาคือ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณจะชวยให
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มหาวิทยาลัยใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และ
ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับทายสุด จัดอยูในเกณฑปานกลาง คือ กระบวนการ
บริหารงบประมาณเปนสิ่งที่ไมนาเบื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 จัดอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 สวนท่ี 4 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ใน
ภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ย พบวาการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณทีจ่ัดอยูในเกณฑระดับมาก ลําดับแรก 
คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69 รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  และกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา ในการวางแผนงบประมาณของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.54 และการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ การมีสวนรวมใน
การขออนุญาตโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ  รวมทั้งการขอกันเหล่ือมปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงานสาขาวิชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 จัดอยูระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 

 สวนท่ี 5  ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ  จาก
การศึกษาพบวา ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณที่จัดอยูใน
เกณฑระดับมาก ลําดับแรก คือ หนวยงานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตาม
เปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา คือ สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินงานตามกระบวนการงบประมาณบรรลุ
วัตถุประสงค มีคาเฉลี่ย 4.03 และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ
ลําดับสุดทาย คือ สามารถเบิกจายงบประมาณไดสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 จัดอยูในเกณฑระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 สวนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ เทากับ 0.184 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับต่ํา  กลาวคือ ความรูในกระบวนการบริหาร
งบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
( =0.088, p<0.01) 
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 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ เทากับ 0.223 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ  ทัศนคติตอกระบวนการบริหาร
งบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
( =0.361, p<0.01) 

 สมมติฐานที่ 3  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีมีตอความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ เทากับ 0.807 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ การมีสวน
รวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ( =0.539, p<0.01) 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาอิทธิพลของความรูและ
ทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายดังนี้ 
 ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจาณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยพบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณ
ลําดับแรก คือ ขั้นตอนการติดตามประเมินผลถือเปนขั้นตอนที่จะควบคุม ตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบทางการเงินจัด
อยูในเกณฑสูง  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยไดนําผลการติดตามประเมินผลมาเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหนวยงานและระดับบุคคล รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุม 
การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเปนรายหนวยงานเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานแผนงานและงบประมาณ
จากตัวแทนของทุกหนวยงานและไดมีการประชุมเครือขายบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานแผนงานและ
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งบประมาณเปนประจําทุกเดือนเพ่ือใหความรูในนโยบายกระบวนการติดตามประเมินผล รวมทั้งแนว
ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน ทั้งนี้บุคลากรท่ีเปนเครือขายดาน
แผนงานและงบประมาณของทุกหนวยงานจะตองนําความรูจากการประชุม อบรม ไปถายทอดหรือให
ความรูในกระบวนการติดตามประเมินผลดังกลาวตอผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Bloom และคณะ (อางถึงใน อารี หลวงนา และคณะ, 2553: 25) ซึ่งไดจําแนกระดับ
การประเมินความรูไว 6 ระดับ คือ การสามารถจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติกระบวนการและแบบแผนได 
ซึ่งกอใหเกดิความสามารถในการดึงขอมูลจากความจําออกมาได การรวบรวมสาระสําคัญ การนําไปใช 
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2550) 
ศึกษาเร่ืองความรู ความเขาใจ และปจจัยตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร พบวา ความรู ความเขาใจตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ประชาชนมีความรู ความเขาใจอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวย
ออ อําเภอลอง จังหวัดแพร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของทัศนีย แกวทอง 
(2544, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 73) เรื่อง อิทธิผลของความรู ทัศนคติที่มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 ของบริษัทในกลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 

กรณีศึกษาบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจํากัด (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
ความรูโดยรวมเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 อยูในระบบสูง และในดานความสัมพันธ
พบวาความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบคุณภาพ  ISO 9002 
นอกจากนี้งานวิจัยของสิริพร สุโข (2546, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 74) ศึกษา
เรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 

โรงพยาบาลตากสิน” พบวา ตําแหนงงาน และอายุการทํางานในโรงพยาบาลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 นอกจากนี้ยังพบวา ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณที่จัดอยูในเกณฑต่ํา คือ 
การจําแนกประเภทงบรายจาย ซึ่งประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบครุภัณฑ งบที่ดินและ
สิ่งกอสราง งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีควรสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกประเภทงบรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ โดยจัดทํา
เอกสารเผยแพรในรูปของส่ิงพิมพหรือในระบบอินเทอรเน็ต ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณา
เปนรายขอตามลําดับคาเฉล่ีย พบวาทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับแรก คือ การ
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กําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําไปสูการปฏิบัติไดจริงจัดอยูในเกณฑ
ระดับมาก  

 ทั้งนี ้อาจเปนเพราะในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการ
เรงรัดการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผน/ผลการการใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนโอน
งบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อใหหนวยงานนํางบประมาณไปใชในบริหารจัดการ  รวมทั้ง
กําหนดใหโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการจะตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีทัศนคติวาการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปจะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของทัศนีย แกวทอง (2544, อางถึงใน วศิน-สินี  ฤกษอํานวยโชค, 2549: 73) เรื่อง อิทธิผล
ของความรู ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 ของบริษัทใน
กลุมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม กรณีศึกษาบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจํากัด(มหาชน) 

ผลการวิจัยพบวา พบวา พนักงานมีระดับทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9002 

อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของวรัญญา เลิศกวินชนะกิจ (2550) 
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมืองสมุทรปราการ อยูในระดับมาก  
 นอกจากนี้ยังพบวา มีทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ 
กระบวนการบริหารงบประมาณเปนสิ่งที่ไมนาเบื่อ ซ่ึงจัดอยูในเกณฑปานกลาง กลาวคือ มหาวิทยาลัย
ควรกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของบุคลากร เริ่มตั้งแตกระบวนการใหความรู การเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย ตลอดจนรวมดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวาการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ ลําดับแรก คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
เปนอยางดีจัดอยูในระดับมาก   รองลงมา   คือ   การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ   
และกลยุทธของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา ในการวางแผนงบประมาณของ
หนวยงานจัดอยูในระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีเกิดเปนวัฒนธรรมของ
องคกร ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 : 44) โดย
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มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 4 ป  มีถายทอดแผนแผนปฏิบัติการไปยัง
หนวยงานทุกระดับ มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาระยะยาวเปนแผนปฏิบัติการประจําป ที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของบุคลากรภายในหมาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานตอผูบริหาร มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดปละ 2 ครั้ง และมีการนําผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนพัฒนา
ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะนุช พรหมประเสริฐ (2551: 
57) ไดศึกษาเรื่องการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ โดยใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ 
2551 เปนเกณฑ โดยมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองตามตัวชี้วัดอยูในระดับ
พัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมายถึงระดับมีการพัฒนาดีเยี่ยม และสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวม
ของ Cohen โดย Cohen and Uphaff (อางถึงใน วศิน-สินี ฤกษอํานวยโชค, 2549: 51) ที่
ประกอบดวยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งการมีสวนรวมในข้ันตัดสินใจถือวามีความสําคัญ
เปนอยางมาก การตัดสินใจจะมีผลตอการดําเนินการ และการดําเนินการจะมีผลไปยังการรับ
ผลประโยชน และการประเมินผล ในขณะเดียวกันการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงตอการรับผลประโยชน 
และการประเมินผลดวย  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของคนิตฐา กลัดเนียม (2546) ศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมืองลําพูน พบวา ระดับการมีสวนรวมดานการวางแผน
งบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมระดับมาก 

 นอกจากนี้ยังพบวา การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณลําดับทายสุด คือ 
การมีสวนรวมในการขออนุญาตโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ  รวมทั้งการขอกันเหล่ือมปงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงานสาขาวิชา จัดอยูในเกณฑปานกลาง สาเหตุเนื่องมาจากการ
ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณสวนใหญ สาขา/หนวยงาน จะเปนผูดําเนินการเอง สงผลให
บุคลากรขาดกระบวนการมีสวนรวมดังกลาว ดังนั้น สาขา/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ควรกําหนดแนว
ทางการใหความรู รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมใหเพ่ิมมากข้ึน 
 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงบประมาณ ลําดับแรก คือ หนวยงานมีผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปจัดอยูในเกณฑมาก 

 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับ
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีวัตถุประสงค



 103 

ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และคาเปาหมายท่ี
กําหนดไว  เพ่ือรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการดําเนินงาน และเพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการปตอไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปที่นําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยมี
แผนปฏิบัติการที่กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาว
มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงที่ความสอดคลองกับระบบและวิธีการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรของรัฐบาล  โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มี
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงบประมาณแกกระทรวง  
ทบวง กรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , กองนโยบายและแผน, 2556: 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีสามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 37 ตัวชี้วัด จาก 52 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดมีคา
คะแนนระดับ 3.000 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 71.15 โดยมีระดับคะแนนในภาพรวม เทากับ 3.6662 
จากคะแนนเต็ม 5.0000 ซึ่งเสอดคลองกับการรายงานผลการศึกษาการประเมินโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,  กอง
นโยบายและแผน, 2556: 1) พบวา ผลการดําเนินงานตามโครงการเปรียบเทียบความสําเร็จของ
โครงการ และเปรียบเทียบความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 มีโครงการที่ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค จํานวน 316 โครงการ คิด
เปนรอยละ 92.40 การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบความสําเร็จของโครงการ มีโครงการท่ี
บรรลุความสําเร็จ จํานวน 251 โครงการ คิดเปนรอยละ 73.39 และเปรียบเทียบความสําเร็จของผล
การดําเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดของโครงการประเภทเชิงปริมาณ จํานวน 274 โครงการ คิดเปนรอยละ 
85.89 และประเภทเชิงคุณภาพ จํานวน 261 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.82  และสอดคลองกับ
แนวคิดและหลักการที่สําคัญของอัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ ที่ไดอธิบายถึงระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร (SPBBS) จะตองประกอบดวย  3  เรื่องที่สําคัญคือ การปรับปรุงใหรัฐบาล
สามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จ
ตามนโยบาย  และใหเห็นผลท่ีประชาชนไดรับจากนโยบายน้ัน การมุงเนนใหเกิดการใชจาย
งบประมาณ  โดยคํานึงถึงความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การมอบความคลองตัวใน
การจัดทําและบริหารงบประมาณใหกับผูปฏิบัติ (Devolution)  ขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติก็ตองมี
ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการนํางบประมาณไปใชใหเกิดผลงานตามยุทธศาสตรและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยผานระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทาง
การเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย  นอกจากระบบและกลไกดังกลาวแลว เทคโนโลยีก็ถือวาเปนอีกปจจัยที่
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ชวยใหการดําเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายและประสบสําเร็จ ซึ่งงานวิจัยของสุรพงศ แดงสุริ
ยศรี (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส 7 ใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือโปรแกรมเอเอส
พีดอทเน็ต รุน 2.0 โดยเขียนชุดคําสั่งดวยภาษาวิชวลเบสิค ดอทเน็ต และไดสรางฐานขอมูลเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธดวยโปรแกรมไมโครซอฟทแอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 โดยมีผูใชระบบ 3 กลุม 
คือ เจาหนาที่งานยุทธศาสตรและแผนของสาขาและสาขาวิชา ผูบริหาร และผูดูแลระบบ ซึ่งจากผล
การทดสอบระบบพบวา ระบบสามารถจัดการขอมูลเกี่ยวกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามขอบเขตงานที่กําหนดไวไดครบถวน เชนเดียวกับธิสิญากรณ โตอ่ิม 
(2552) ไดศึกษาคนควา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร พบวา การใช
งานระบบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไดแก การเรียกดูโครงการและคําชี้แจง การ
ตรวจสอบการจําแนกโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาตามกลุมงานงบประมาณและตามหมวด
รายจาย รวมท้ังการคํานวณยอดรวมงบประมาณเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลด
ขอผิดพลาดในการคํานวณ สวนการใชงานดานการบริหารงบประมาณรายจาย พบวา สามารรถ
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือไดเปนปจจุบันและรวดเร็ว ทําใหจัดการเร่ืองการโอนงบประมาณและ
การแกไขคําชี้แจงไดรวดเร็วขึ้น และชวยลดขอผิดพลาดในการทํางาน รวมทั้งชวยใหผูบริหารควบคุม 
ติดตาม และประเมินสถานการณในการใชจายงบประมาณประจําปไดอยางดี   
 นอกจากน้ียังพบวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ
ลําดับสุดทาย คือ สามารถเบิกจายงบประมาณไดสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดอยูในเกณฑปานกลาง สาเหตุอาจเปนเพราะสาขาวิชา/หนวยงาน ยังไมให
ความสําคัญกับการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน จึงสงผลใหเรงรัดการ
เบิกจายในชวงสิ้นปงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดมาตรการเพ่ือใหการเบิกจายมี
ประสิทธิภาพโดยสอดคองกับเกณฑการเบิจายที่กําหนดไว 
 สมมติฐานที่ 1  ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 ความรู ในกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีส วนรวมในกระบวนการมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ความรูในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวก
ตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย  
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 ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมี
คูมือการปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณท่ีนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองจนเกิดเปนความรู
ที่สะสมในตัวบุคคล โดยมีความรูที่สําคัญสามารถนําไปขับเคลื่อนความสําเร็จการปฏิบัติงานประจําป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ ข้ันตอนการติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบทางการเงิน  ความรูเกี่ยวกับแผนการการใชจาย
งบประมาณ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของวรัญญา เลิศกวินชนะกิจ (2550) ในเรื่องปจจัยภายใน
องคกรและปจจัยแวดลอมองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งไมแตกตางจากงานวิจัยของพิ
ชามญชุ แจงจํารูญ (2547) ไดศึกษาการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณท่ีมี
ตอความสําเร็จของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร พบวา ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวของเจาหนาที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรสายงานดานวิชาการ ดังนั้นการแสดงออกถึงความรูในการบริหารงบประมาณท่ีมีอยูในตัว
บุคลากรจากการปฏิบัติงานหรือประสบการณ โดยพ้ืนฐานบุคลากรจําเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
งบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ กระบวนการบริหาร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
การประจําป ตลอดจนสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งการมีความรูในเชิงบวกที่เกิดจากความ
เขาใจและการปฏิบัติจริงในการบริหารงบประมาณ สามารถชวยเสริมสรางใหเกิดการยอมรับตอการมี
สวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณได 
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ทัศนคติตอกระบวนการบริหารงบประมาณมี
อิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย    
 ทั ้งนี ้อาจเปนเพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความเขาใจตอ
กระบวนการบริหารงบประมาณกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหความสําคัญกับการกําหนดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปควรนําไปสูการปฏิบัติไดจริง  และมีความเขาใจในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับ
นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณจะชวยใหมหาวิทยาลัยใชทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Triandis ที่กลาววาองคประกอบ
ของทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน คือ ความรู ความรูสึก และพฤติกรรมท่ีมีความพรอมที่จะกระทํา 
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ทั้งนี้เมื่อองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงของทัศนคติเกิดการเปล่ียนแปลง  อีกสององคประกอบมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ ฉันทอ
มรเลิศกุล (2546) เรื่อง การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์: ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของเจาหนาที่ที่มีตอการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์และดานประโยชนของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑระดับดี ดังนั้นการแสดงออกถึง
ความคิด ความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงบประมาณ อันเปนผลเน่ืองมาจากการเรียนรูหรือ
ประสบการณที่กอใหเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ  เชน 
ความสําคัญของงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ความ
สอดคลองของการจัดทํางบประมาณกับแผนปฏิบัติการประจําที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกระดับ ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหาร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล ความสําเร็จของการบริหารโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการงบประมาณ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้มีความสําคัญตอการการบริหารงบประมาณ ถาหากบุคลากรมีการแสดงออกทางพฤติกรรมใน
เชิงบวกที่เกิดจากความพึงพอใจ จะสามารถทําใหเกิดการยอมรับตอการมีสวนรวมตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณ 
 สมมติฐานที่ 3  การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 

 การมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงบประมาณมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ  การมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมีการมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณดวย
กระบวนการท่ีสําคัญโดยเกิดจากหนวยงานมีความรับผิดชอบรวมกันปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ที่เกิดจากการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  และกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/หนวยงาน/สาขาวิชา ในการวางแผนงบประมาณของหนวยงาน โดย
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดานแผนงานและงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานดาน
แผนงานและงบประมาณบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักดาน การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ 
การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีกลไกท่ีสําคัญในการดําเนินงาน  (คณะกรรมการดาน
แผนงานและงบประมาณ, 2556: 1) โดยไดจัดคูมือการปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณ
ภายใตวัตถุประสงค เพ่ืออธิบายขั้นตอนตางๆ เกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณ โดยมีความเขาใจ
กระบวนการพรอมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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และเพ่ือใหงานดานแผนงานและงบประมาณมีมาตรฐานในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและ
หลักการท่ีสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 

Based Budgeting: SPBB) (อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2553) โดยมีการพัฒนาการจัดทําระบบ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพจนกาวมาสูระบบ e-Budgeting ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
และการติดตามประเมินผล ซึ่งทําใหสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบขอมูลกับสวนราชการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหไดขอมูลครบถวนทั้ง 3 มิติ (Funtion/Agenda/Area) โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลเขากับ
โครงการของรัฐบาลที่เรียกวา “ระบบบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government 

Fiscal Management Information System : GFMIS)” ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจ จุดมุงหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางมี
ระบบ มีการติดตามและประเมินผลสม่ําเสมอ เพื่อวัดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธ มีการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และ
ระดับหนวยงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใชเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (PART: Performance Assessment Rating Tool) ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ
กระบวนการจัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณของสํานักงบประมาณ (สํานักงบประมาณ, 
2556) ที่มีการพัฒนาขึ้นตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือกําหนดนโยบายและปรับทิศทางการ
ทํางาน แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน  และใชเปนขอมูลปรับแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมผลงาน (Performance) ใหสามารถนําสงผลผลิตไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของ
รัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และสํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝายนิติบัญญัติ และสามารถ
นําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน จากการใชจายงบประมาณ ไปใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดยสามารถติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุมคา และเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของศศิธร พุกกะเวศ (2549) พบวาปจจัยดานประสบการณในการทํางานและปจจัยดานความรู
เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับความรูใน
การกําหนดผลผลิตตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร นอกจากนี้ยังพบวา
ตัวชี้วัดผลงานหลักก็มีสวนสําคัญในการกระบวนบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝน ภานุมาศ (2550) เรื่องตัวชี้วัดผลงานหลักกับการ
วางแผนกลยุทธของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร พบวา ตัวชี้วัดผลงานหลักมี
ความสัมพันธกับการวางแผนกลยุทธของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในระดับ
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มาก ทั้งในภาพรวมและรายองคประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของสายชล เพชรตระหงาน (2553: 2) เรื่องการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรมาปรับใชกับกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาตอการ
จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสํานักการแพทยและสํานักงานเขตคลองสาน ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารกรุงเทพมหานครทั้งฝายการเมืองและฝายประจํายังไมใหความสําคัยกับงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรอยางจริงจัง อีกทั้งยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณแบบใหมอยางชัดเจนและถูกตอง ดังนั้นการมีสวนรวมตอการบริหารงบประมาณ เปนการ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีการแสดงออกถึงการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรับ
ผลประโยชน และการประเมิน โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการมีสวนรวมตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณ เชน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธของมหาวิทยาลัย การนําเสนอขอมูลเพ่ื อ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ โครงการ 
การรายงานผลการดําเนินงาน การมีสวนรวมรับผิดชอบประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนการมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางปรับปรุงการ
บริหารงบประมาณ  ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ เหลานี้มีสําคัญตอการบริหารงบประมาณ 
โดยการท่ีบุคลากรใหความรวมมือ มีสวนรวมตามกระบวนการบริหารงบประมาณทางบวก สามารถ
ขับเคลื่อน เสริมสราง สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ประโยชนจากการวิจัย 
 จากผลทําการศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูที่
เกี่ยวของที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชควรปรับประยุกตใชใหเหมาะสมดังนี้ 
 1. ประโยชนเชิงนโยบายและการจัดการ 
  1.1 ดานความรูการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูในการบริหารงบประมาณที่ครอบคุลมกระบวนการ
บริหารงบประมาณทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดทํา ขั้นตอนการอนุมัติ ขั้นตอนการบริหาร
งบประมาณ และขั้นตอนการติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรูดานการบริหารงบประมาณเพ่ือเปนการรวบรวม จัดระเบียบ และ
ขั้นตอนการดําเนินงาน และรวมกันประยุกตใชความรูจากขอมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศจาก
ขอมูลเพื่อนําไปสูการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

  1.2 ดานทัศนคติการบริหารงบประมาณ ควรใหความสําคัญกับการสรางทัศนคติการ
บริหารงบประมาณในเชิงบวกซ่ึงจะสงผลตอการเขามามีสวนรวมในการบริหารงบประมาณเพ่ิมมาก
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ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรใหความสําคัญดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึกและดานพฤติกรรมเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานของการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีตอการบริหาร
งบประมาณ และมีตอการสรางกระบวนการมีสวนรวมและความสําเร็จของการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยได 
  1.3 ดานการมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดแนว
ทางการมีสวนรวมของบุคลากรไดทุกระดับ โดยการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมตั้งแตการกําหนด
นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงาน สาขาวิชา  ซึ่งการมีสวนรวม
ดังกลาวจะสงผลตอแนวโนมการมีสวนรวมของบุคลากรที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารงบประมาณ
ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดทํา ขั้นตอนการอนุมัติ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ และขั้นตอน
การติดตามประเมินผล 

  1.4 ดานความสําเร็จการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมแนวทางการ
การบริหารงบประมาณใหกับบุคลากรโดยใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณท่ีเนนการควบคุม
ทรัพยากร มาเปนการบริหารงบประมาณท่ีมุงเนนความสําเร็จในการดําเนินงานของผลผลิตและ
ผลลัพธตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการวัดผลสําเร็จ(Performance 
Measures) ของผลงานที่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงคาใชจาย 

  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ตัวแปรดานความรู ทัศนคติ การมีสวนรวม ในการบริหาร
งบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการกําหนดประเด็นในการพัฒนาในมิติตางๆ ตามท่ีกลาวมาควรกระทําควบคู
ไปกับการบูรณาการการทํางานรวมกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงบประมาณใหเปนรูปธรรมโดยการบรรจุเปนนโยบายใน
แผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แลวนําไปสูการปฏิบัติซึ่งจะสงผลใหการ
บริหารงบประมาณที่มีความคลองตัว โปรงใส รวมทั้งเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัย จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาและการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานสานสนเทศดังกลาว 
 2. ประโยชนเชิงทฤษฎี 

การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดานความรู ทัศนคติ การมีสวนรวม  ตลอดจน
แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มาใชในการสรางตัวแปรในการศึกษาอิทธิพลของความรู
และทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ซึ่งจากการศึกษาคนควางานวิจัยตางๆ จะพบวา มี
การศึกษาเก่ียวกับทางดานระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนจํานวนมาก สวน
ศึกษาในดานอิทธิพลที่มีผลตอการบริหารงบประมาณน้ันมีจํานวนนอย จึงเปนสาเหตุที่ผูวิจัยมีความ
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ตองการสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เพ่ือนําผลมาใช
ในการปรับปรุงการบริหารงบประมาณตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต 
 จากการศึกษาอิทธิพลของความรูและทัศนคติที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ผานการมีสวนรวมของกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในครั้งนี้
ผูวิจัยเห็นวาผลจากการวิจัยสามารถนํามาใชในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณไดในบางมิติ เชน การสงเสริมความรู การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทัศนคติ การจัด
กิจกรรมสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน แตในมิติของการวางแผนการพัฒนา
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงที่เปนรูปธรรมและนํามาใชไดจริงมหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาในเชิงลึกโดยการสัมภาษณผูที่เปนกรรมการดาน
แผนงานและงบประมาณของทุกหนวยงานและนําผลจากการสัมภาษณมาสังเคราะห และกําหนด
รูปแบบการปรับปรุงบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรเพ่ิมเติมที่สงผลตอความสําเร็จดานการบริหารงบประมาณ 
เชน ตวแปรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  รวมทั้งอาจมีการวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยแบบ
พหุคณูซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดขอมูลเพิ่มเติมในมิติการทํานายอิทธิพลระหวางตัวแปรได 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง “การศึกษาอิทธิพลของความรู้ และทศันคติทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 
ผา่นการมีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี” 

.................................................................................................................................................... 
คาํชีแจง   

แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์เพือใชป้ระกอบการศึกษาอิทธิพลของความรู้   และทศันคติทีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานผ่านการมีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  ขอ้มูลไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการวิจยัและการพฒันาการบริหารงบประมาณ
ของมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด   ผูว้จิยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม  ให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริงและขอขอบคุณทีท่านกรุณาสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 
 

คาํแนะนํา  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ 

  ส่วนที 1   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนที 2   แบบสอบถามเกียวกบัความรู้ของบุคลากรต่อกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
  ส่วนที 3  แบบสอบถามเกียวกบัทศันคติของบุคลากรต่อกระบวนการบริหารงบประมาณ
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี   
  ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
  ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับความสําเร็จในการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหาร
งบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
  ส่วนที      ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการบริหารงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

.................................................................................................................................................... 
นางนารี    สุขดี 
นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนท ี1 
ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
1. เพศ 

   ชาย        หญิง 
 

2. อาย ุ
   ตาํกวา่กวา่ 25 ปี 
   25 – 30  ปี  
   31 – 40  ปี 
   41 – 50  ปี 
   มากกวา่   ปี 

 
3. ระดบัการศึกษา 

   ตาํกวา่ระดบัปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 

 
4. ประเภทบุคลากร 

   ผูบ้ริหาร 
   บุคลากรสายวชิาการ    สังกดัสาขาวชิา................................................. 
   บุคลากรสายสนบัสนุนการสอน  สังกดัหน่วยงาน.................................. 

 
5. ประสบการณ์การทาํงาน ( เศษ  เดือนขึนไป ใหป้รับเป็น  ปี เช่น   ปี  เดือน  ใหน้บัเป็น  ปี) 

   นอ้ยกวา่  ปี         5 – 9 ปี 
                   10 – 15  ปี                    16 – 20 ปี 
                    21  ปีขึนไป 
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ส่วนท ี2 
แบบสอบถามเกยีวกบัความรู้ของบุคลากรต่อกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวทิยาลยั 

เนือหา ใช่ ไม่ใช่ 

. งบประมาณ หมายถึง แผนซึงแสดงออกมาในรูปของตวัเงิน (Financial Plan) ทีแสดง
ใหเ้ห็นถึงแผนงาน โครงการต่างทีหน่วยงานตอ้งดาํเนินการ 

  

.นโยบายการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยัเน้นให้ความสําคญักบัการจดัสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ( Strategic Performance Based 
Budgeting) 

  

. ภายใตก้ารเปลียนแปลงของกระแสโลก ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ี
รวมทงัภยัธรรมชาติ ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินลดลง 

  

 . มหาวิทยาลยัให้ความสําคญักบัการจดัทาํงบประมาณทีตอบสนองต่อนโยบายและ  
ทิศทางการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล  รวมทงันโยบายของสภามหาวทิยาลยั 

  

.  นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ไม่มีความจาํเป็นต่อ
กระบวนการงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

  

.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีหน้าทีพิจารณาอนุมติัคาํขอตงังบประมาณของ
มหาวทิยาลยั 

  

 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
งาน/โครงการ ทีไดรั้บอนุมติั 

  

. งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวตัถุประสงค์ของรายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายตามหลักการ
จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  

.  แผนการการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง   แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณของเพือดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการในรอบปีงบประมาณ 

  

. เจา้หนา้ทีแผนงานของหน่วยงานสามารถโอนเปลียนแปลงงบรายจ่ายได ้   

.  ขนัตอนการบริหารงบประมาณถือเป็นขนัตอนทีตอ้งใชเ้วลาและระเบียบทีเกียวขอ้ง
ในการดาํเนินงานนอ้ยทีสุด 

  

.  ขนัตอนการติดตามประเมินผลถือเป็นขนัตอนทีจะควบคุม ตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ รวมทงัให้การปฏิบติังานถูกตอ้งตามระเบียบ
ทางการเงิน 
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เนือหา ใช่ ไม่ใช่ 

. มาตรการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณเป็นเครืองมือทีสําคญัในขนัตอนการติดตาม
ประเมินผล 

  

. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์จะครอบคลุมการบูรณาการใน 
 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม(Function) และมิติยุทธศาสตร์เฉพาะ
รัฐบาล (Agenda) 

  

. การบริหารจดัการงบประมาณแบบมุง้เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มีเงือนไขทีสําคญั 
คือ ยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) 

  

. งบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบครุภัณฑ์ งบทีดินและ
สิงก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอืน 

  

. ปัญหาของกระบวนการงบประมาณ  คือ ขาดความเชือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั และมุ่งเนน้การใชจ่้ายมากกวา่ประสิทธิภาพ 

  

. แผนปฏิบติัการประจาํปี คือ  แผนใชง้บประมาณ   
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ส่วนท ี3 
แบบสอบถามเกยีวกบัทศันคติของบุคลากรต่อกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลยั 

  

เนือหา 

ระดบัความคดิเห็น 
     

มา
กท

สีุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลาง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

สีุด
 

.  งบประมาณเป็นเครืองมือสาํคญัสาํหรับการบริหาร      

. นโยบาย มาตรการ และหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณจะช่วยให้
มหาวทิยาลยัใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

. ผูบ้ริหารควรเป็นผูก้าํหนดนโยบาย มาตรการ  และเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณของมหาวทิยาลยั  

     

. กระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลยัเป็นสิงทีไม่น่าเบือ       

. การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการงบประมาณและการแก้ปัญหาของ
มหาวทิยาลยัได ้

     

.  การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบติัการประจาํปี 

     

. การจดัทาํงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ความสําคญักบันโยบาย 
และทิศทางการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล 

     

.  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีจําเป็นต้องให้บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัทุกระดบัมีส่วนร่วม 

     

. ขนัตอนการขออนุมัติงบประมาณเป็นขันตอนทีฝ่ายบริหารต้อง
ดาํเนินการ 

     

. การกาํหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบติัการประจาํปี 
ควรนาํสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

     

. ในการจดัทาํแผน/ผล และโครงการรองรับงบประมาณจะตอ้งให้
บุคลากรของมหาวทิยาลยั ทุกระดบัมีส่วนร่วม 

     

. การบริหารงบประมาณจะสําเร็จไดขึ้นอยูก่บัผูรั้บผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมเป็นสาํคญั 
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เนือหา 

ระดบัความคดิเห็น 
     

มา
กท

สีุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลาง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

สีุด
 

. การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปี
มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งมีเครืองมือในการประเมิน   

     

. การติดตามประเมินผลเป็นเครืองมือทีสําคญัของฝ่ายบริหารทีจะใช้
ในการติดตามควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

     

. การติดตามประเมินผลจาํเป็นต้องทาํอย่างต่อเนืองเพือนาํปัญหา 
อุปสรรคมากาํหนดแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยั 

     

. มหาวิทยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์นโยบาย มาตรการ และเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณอยา่งทวัถึง 

     

. ขนัตอนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลยัถือเป็นขนัตอนที
สาํคญัทีสุดทีจะแปลงแผนงาน ใหเ้กิดขึนเป็นรูปธรรม 

     

.  มหาวิทยาลัยควรนํา /พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการงบประมาณ 

     

. แผนพฒันามหาวทิยาลยัช่วยใหม้หาวทิยาลยัใชง้บประมาณไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

.  ทุกคนจํา เ ป็นต้อง เข้าใจในกระบวนการ งบประมาณของ
มหาวทิยาลยั  
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ส่วนท ี  
แบบสอบถามเกยีวกบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวทิยาลัย 

เนือหา 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
     

มา
กท

สีุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลาง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

สีุด
 

. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์ของมหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวชิา  ใน
การวางแผนงบประมาณของหน่วยงาน 

     

. ท่านมีส่วนร่วมในการประมาณการค่าใชจ่้ายของ
มหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวชิา เพือเตรียมการ
วางแผนงบประมาณ 

     

.  ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลเพือกาํหนดนโยบาย 
มาตรการ   และหลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณของ 
มหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวชิา 

     

. ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพือกาํหนดกรอบวงเงินการจดัสรร
งบประมาณของมหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/
สาขาวชิา 

     

. ท่านมีส่วนร่วมในการอนุมติักรอบวงเงินงบประมาณของ
มหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวชิา 

     

6. ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณา กลนักรอง จดัลาํดบั
ความสาํคญั ของงบประมาณในมหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/
หน่วยงาน/สาขาวชิา 

     

7. ท่านมีส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีของมหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวิชา 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัทาํโครงการในแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีของมหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวิชา 

     

.ท่านให้คาํแนะนําแก่เพือนร่วมงานในการปฏิบติังานตาม
กระบวนการงบประมาณของมหาวทิยาลยั 
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เนือหา 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
     

มา
กท

สีุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลาง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

สีุด
 

. ท่านมีส่วนร่วมในการขออนุญาตโอนเปลียนแปลง
งบประมาณ  รวมทังการขอกันเหลือมปีงบประมาณของ
มหาวทิยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/สาขาวชิา 

     

.ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรมที
ไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 

     

.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในขันตอนการบริหารงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 

     

.ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาํเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลยั/คณะ/สาํนกั/หน่วยงาน/
สาขาวชิา 

     

. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณทีใชใ้นการ
ดาํเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปี 

     

.ท่านมีส่วนร่วมรับผดิชอบประเมินผลความกา้วหนา้ในการ
ดาํเนินงานตามในแผนปฏิบติัการประจาํปี 
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ส่วนท ี  
แบบสอบถามเกยีวกบัความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณมหาวทิยาลยั 

เนือหา 

ระดบัความคดิเห็น 
     

มา
กท

สีุด
 

มา
ก 

ปา
น ก

ลาง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

สีุด
 

. หน่วยงานของท่านมีผลการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุ
ตามเป้าหมายตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 

     

. หน่วยงานของท่านมีผลการดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

     

. ท่านสามารถประสานงานกบับุคลากรหน่วยงานอืนเพือใหก้าร
ดาํเนินงานตามกระบวนการงบประมาณบรรลุวตัถุประสงค ์

     

. ผลการปฏิบติังานของท่านเป็นทีน่าพอใจต่อหวัหนา้งานและเพือน
ร่วมงาน 

     

. ท่านสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดส้อดคลอ้งกบัมาตรการเร่งรัดการ
ใชจ่้ายงบประมาณของมหาวิทยาลยั 

     

. ท่านสามารถดาํเนินโครงการ ไดส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงาน
และระยะเวลาการดาํเนินทีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

     

. หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตโอนเปลียนแปลง และการขอกนั
เงินกนัเงินเหลือมปีงบประมาณลดลง 

     

. ท่านสามารถปฏิบติังานโดยใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า      
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ชื่อ – สกุล นางนารี สุขดี 
ที่อยู 70 หมู 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต สถาบันราชภัฏ

อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ.2554 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ.2541-2545 นักวิชาการสถิติ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
 พ.ศ.2546-2548 รองผูอํานวยการสํานักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
 พ.ศ.2548- ปจจุบัน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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