
 
บทที�  � 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร  กองการเจา้หน้าที�  

สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  และเพื�อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  กลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการศึกษาวิจยั เป็นบุคลากรที�ปฏิบตัิงาน

ในกองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  จาํนวนทั�งสิ�น �� คน   

โดยนาํเสนอขอ้มูล  แบ่งออกเป็น  �  ส่วน  ดงันี�  

ส่วนที� � ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที� � ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร 

               กองการเจา้หนา้ที� 

ส่วนที� � ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการ  

  บริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ท◌◌่ี 

 

ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทตาํแหน่ง  

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยแจกแจงจาํนวน และค่าร้อยละของ

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปรากฏตาม

ตาราง  � 
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ตาราง  �   

แสดงจาํนวนและร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที� 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

�.  เพศ    

 1. ชาย �� ��.� 

 �.  หญิง �� ��.� 

 รวม �� ���.� 

�.  อายุ   

 �.  ��  ปี � �.� 

 �.  ��-��  ปี � �.� 

 �.  ��-��  ปี �� ��.� 

 �.  ��-��  ปี �� ��.� 

 �.  �� ปี  หรือมากกวา่  �� ��.� 

 รวม �� ���.� 

3. ระดบัการศึกษา   

 1.  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือตํ�ากวา่ � �.� 

 �.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า � �.� 

 �.  ปริญญาตรี �� ��.� 

 �.  สูงกวา่ปริญญาตรี �� ��.� 

 รวม �� ���.� 

�.  ประเภทตาํแหน่ง   

 �.  ขา้ราชการ �� ��.� 

 �.  พนกังานมหาวิทยาลยั � ��.� 

 �.  ลูกจา้งประจาํ   

 �.  ลูกจา้งงบรายได ้ � �.� 

 �.  ลูกจา้งปฏิบติังานชั�วคราวรายปี �� ��.� 

 �.  อื�น ๆ (ระบุ).................................   

 รวม �� ���.� 

 
 



 

��

ตาราง  �  (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

�.  ประสบการณ์ในการทาํงาน   

 �.  �  ปี  หรือนอ้ยกวา่ 15 32.6 

 �.  � – �� ปี 10 21.7 

 �.  ��- �� ปี 5 10.9 

 �.  มากกวา่  ��  ปี 16 34.8 

 รวม �� ���.� 

 

 จากตาราง  �  ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�  พบว่า   

เพศ  พบวา่ ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จาํนวน  ��  คน คิดเป็นร้อยละ  ��.�  เพศชาย  

จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�   

อายุ  พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุ  ��-��  ปี  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  

รองลงมาอาย ุ ��  ปี  หรือมากกว่า  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�   อาย ุ ��-��  ปี  

จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  อายุ  ��  ปี  หรือน้อยกว่า  และ อายุ   ��-��  ปี  

จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  �.�  ตามลาํดบั   

ระดบัการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จาํนวน  

��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  ��.�  ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  �.�  และ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ํ�ากว่า  จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  �.�  ตามลาํดบั 

ประเภทตาํแหน่ง  พบว่า  ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานเป็นลูกจ้างปฏิบตัิงานชั�วคราว  

จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  รองลงมาไดแ้ก่  ขา้ราชการ  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  ��.�  พนักงานมหาวิทยาลยั จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  และลูกจ้าง  

งบรายได ้ จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  �.�  ตามลาํดบั 

ประสบการณ์ในการทาํงาน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน

มากกว่า  ��  ปี  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  รองลงมาไดแ้ก่  �  ปี  หรือน้อยกว่า  

จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  �-��  ปี  จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  

และ  ��-��  ปี  จาํนวน  �  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�  ตามลาํดบั  
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ส่วนที�  �   

ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที� 
 

ตาราง  �   

แสดงค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

โดยภาพรวม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 

S.D. ระดับความคดิเห็น 

�.  ดา้นการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ์ �.�� .��� ปานกลาง 

�.  ดา้นการเพิ�มคุณค่างาน �.�� .��� มาก 

�.  ดา้นคณุภาพชีวติในการทาํงาน �.�� .��� มาก 

�.  ดา้นระบบบริหารการประกนัคุณภาพ �.�� .��� ปานกลาง 

รวม �.�� .��� มาก 

 

 จากตารางที�  �  ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยภาพรวม    

อยูใ่นระดบัมาก(       = �.�� )  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  การมีส่วนร่วมในดา้นการ

เพิ�มคุณคา่งานอยูใ่นระดบัมาก  (     = 3.87)  ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (      =  3.27)  

ดา้นระบบบริหารการประกนัคุณภาพ (     = 3.41) ดา้นการบริหารงานโดยยึดวตัถุประสงค ์  

(      =  3.27) 
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ตาราง  �   

แสดงค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

ด้านการบริหารงานโดยยึดวัตถปุระสงค์ 

ด้านการบริหารงานโดยยดึวัตถุประสงค์  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1) มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
3.29 .815 ปานกลาง 

2) ไดร้ับโอกาสในการตดัสินใจปัญหาร่วมกบั  

     ผูบ้งัคบับญัชา / เพื�อนร่วมงาน 
3.33 .674 ปานกลาง 

3) มีส่วนร่วมในการกาํหนดขอบเขตของงาน

และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3.20 .694 ปานกลาง 

รวม �.�� .��� ปานกลาง 

 

จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นการบริหารงาน

โดยยึดวตัถุประสงคโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(       = �.�� )  เมื�อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า  การมีส่วนร่วมในการได้รับโอกาสในการตัดสินใจปัญหาร่วมกับ

ผูบ้งัคบับญัชา / เพื�อนร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  (      =  �.��)  การมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมายของหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  (      = �.��)  และการมีส่วนร่วม

ในการกาํหนดขอบเขตของงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

(      = 3.20)   
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ตาราง  4   

แสดงค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

ด้านการเพิ�มคุณค่างาน 

ด้านการเพิ�มคุณค่างาน  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

4) งานที�รับผิดชอบมีความหลากหลายและ

เพิ�มขึ�น 

4.00 .674 มาก 

5) มีอิสระในการทาํงานที�ไดร้ับมอบหมาย 3.76 .712 มาก 

6) งานที�รับผิดชอบตอ้งใชท้กัษะและมี

ความสาํคญัตอ่หน่วยงาน 

3.87 .869 มาก 

รวม �.�� .��� มาก 
 

จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นการเพิ�ม

คุณคา่งานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (     = �.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า งานที�

รับผิดชอบมีความหลากหลายและเพิ�มขึ�นอยูใ่นระดบัมาก (      =  �.��)  งานที�รับผิดชอบ

ตอ้งใชท้กัษะและมีความสาํคญัต่อหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก  (       = �.��)  และการมี

อิสระในการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก (      = �.��)   
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ตาราง  �   

แสดงค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

ด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ด้านคุณภาพชีวติในการทาํงาน  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

7) หน่วยงานเปิดโอกาสใหไ้ดพ้ฒันาความรู ้

    ความสามารถ 

3.67 .879 มาก 

8) มีโอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบัเพื�อน

ร่วมงานและมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นต่องานที�รับผิดชอบ 

3.73 .809 มาก 

9) มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในที�

ทาํงานที�ดี 

3.71 .991 มาก 

รวม �.�� .��� มาก 
 
 

จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (      = �.�� )  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

การมีส่วนร่วมดา้นการมีโอกาสสร้างสัมพนัธภาพกับเพื�อนร่วมงานและมีเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นตอ่งานที�รับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก  (       = �.�� )  ดา้นมีบรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้มในที�ทาํงานที�ดี อยูใ่นระดบั มาก (    = �.��) และหน่วยงานเปิดโอกาส

ใหไ้ดพ้ฒันาความรู้ความสามารถอยูใ่นระดบั  มาก (      =  �.��) 
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ตาราง  �  

 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

ด้านระบบบริหารการประกนัคุณภาพ 

ด้านระบบบริหารการประกนัคุณภาพ  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

10)  หน่วยงานเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

3.33 1.044 ปานกลาง 

11)  มีส่วนช่วยใหร้ะบบการประกนัคุณภาพ 

       การศึกษาของหน่วยงานมีผลการ

ดาํเนินงานที�ดี 

3.47 .869 ปานกลาง 

12)  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทาํให ้ 

       บุคลากรในหน่วยงานทาํงานอยา่งมี

คุณภาพ 

3.44 .841 ปานกลาง 

รวม �.�� .��� ปานกลาง 

 

จากตาราง  �  ผลการวิเคราะหร์ะดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นระบบบริหาร

การประกนัคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (     = �.��)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า การมีส่วนช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีผลการ

ดาํเนินงาน ที�ดีอยู่ในระดบัปานกลาง  (       = 3.47)  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา             

ทาํให้บุคลากรในหน่วยงานทาํงานอยา่งมีคุณภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง  (      =  3.44)   

หน่วยงานเปิดโอกาสให ้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  อยู่ในระดบัปานกลาง  (      = 3.33) 
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ส่วนที�  � 

ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ 

 

  สมมติฐานที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�โดยรวม  จําแนกตามเพศ 

 

ตาราง  7 

แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจาํแนก

ด้านเพศ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพศ  S.D. t p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ชาย �.�� .��� -�.��� .��� 

โดยรวม หญิง �.�� .���   

 

 จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บุคคลจาํแนกดา้นเพศ  พบว่า  เพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร

ต่างกันอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 สมมติฐานที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�โดยรวม  จําแนกตามอายุ 

 

ตาราง  � 

แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจาํแนก

ด้านอายุ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อายุ  S.D. F p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน �� ปี หรือน้อยกว่า �.�� .��� .��� .��� 



 

��

x

x

ตาราง  �  (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อายุ  S.D. F p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ��-�� ปี �.�� .���   

โดยรวม ��-�� ปี �.�� .���   

 ��-�� ปี �.�� .���   

 �� ปี หรือมากกว่า �.�� .���   

                   รวม �.�� .���   

 

 จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  โดยรวมกับอายุ  พบว่า  การมีอายุที�ต่างกนัมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของบ ุคลากรกองก ารเจ า้หน ้าที�ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดับ .�� 

 

 สมมติฐานที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�โดยรวม  จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ตาราง  � 

แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจาํแนก

ด้านระดับการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ระดบัการศึกษา  S.D. F p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มธัยมปลายหรือต ํ�ากว่า �.�� .��� �.��� .��� 

โดยรวม อนุปริญญาหรือเทียบเท่า �.�� .���   

 ปริญญาตรี �.�� .���   

 สูงกว่าปริญญาตรี �.�� .���   

                   รวม �.�� .���   

 



 

��

x

 จากตาราง  �  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  โดยรวมกับระดับการศึกษา  พบว่า  การมีระดบั

การศึกษาที�ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�ไม่

แตกต่างกนั  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดับ .�� 

 
 สมมติฐานที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�โดยรวม  จําแนกตาม

ประเภทตําแหน่งงาน 

 

ตาราง  10 

แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจาํแนก

ด้านประเภทตาํแหน่ง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ประเภทตาํแหน่ง  S.D. F p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ข้าราชการ �.�� .��� �.��� .��� 

โดยรวม พนกังานมหาวทิยาลยั �.�� .���   

 ลูกจา้งงบรายได้ �.�� .���   

 ลูกจา้งปฏิบตัิงานชั�วคราว �.�� .���   

                   รวม �.�� .���   

 

 จากตาราง  ��  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  โดยรวมกบัประเภทตาํแหน่งงาน  พบว่า  

การมีประเภทตาํแหน่งงานที�ต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หน้าที�ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 
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x

 สมมติฐานที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�โดยรวม  จําแนกตาม

ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

ตาราง  11 

แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานจาํแนก

ด้านประสบการณ์ในการทาํงาน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน  S.D. F p 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน �  ปี  หรือน้อยกว่า �.�� .��� 1.49 .231 

โดยรวม �-��  ปี  �.�� .���   

 ��-��  ปี �.�� .���   

 มากกว่า  ��  ปี �.�� .���   

                   รวม �.�� .���   

 

 จากตาราง  ��  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  โดยรวมกับประสบการณ์ในการทาํงาน  พบว ่า            

การมีประสบการณ์ในการทาํงานที�ต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที�ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 
 
 
 


