
 

บทที� 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาระดับการ             

มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  โดยแบ่งออกเป็น  �  ด้าน  คือ  ด้านการบริหารงานโดยยึด

วตัถุประสงค์  ด้านการเพิ�มคุณค่างาน  ด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  และด้านระบบ

บริหารการประกนัคุณภาพ  และเพื�อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหงที�มีสถานภาพ

ตา่งกนั  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ประเภทตาํแหน่ง   ประสบการณ์ในการทาํงาน  

สาํหรับเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

�  ระดบั  ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเอง  ตามกรอบวตัถุประสงค ์ ซึ� งแบ่งเป็น  �  ส่วน  คือ  ส่วนที�  �  

เป็นแบบสอบถามเกี�ยวก ับสถานภาพส่วนตวั   ได ้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

ประเภทตาํแหน่ง   ประสบการณ์ในการทาํงาน ส่วนที�  �  เป็นแบบสอบถามความคิด

เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หน้าที�  แบ่งออกเป็น  �   

ดา้น  ดา้นการบริหารงานโดยยึดวตัถุประสงค ์ ดา้นการเพิ�มคุณคา่งาน  ดา้นคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน  และด้านระบบบริหารการประกันคุณภาพ ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามให้แก่

บุคลากรที�ปฏิบัติงานในกองการเจ้าหน้าที�   จํานวน  ��  ฉบบั ได้รับความร่วมมือจาก

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  ตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน  ��  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ �� 

% และผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จสาํหรับ

การวิจยั  คาํนวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของระดบั

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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สรุปผลการวจิัย 

 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หน้าที�  

สรุปผลไดด้งันี�  

 �. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง  อาย ุ �� – ��  ปี  มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีประเภทตาํแหน่งเป็น

ลูกจา้งชั�วคราวรายปี  และมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า  ��  ปี 

 �.  บุคลากรกองการเจา้หน้าที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก(       = �.�� ) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  การมีส่วนร่วมในดา้นการเพิ�มคุณคา่

งานอยูใ่นระดบัมาก (      = 3.87)  ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (     =  3.27)  ดา้นระบบ

บริหารการประกนัคุณภาพ (      =  3.41)  ดา้นการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ์ (        =  

3.27)  ซึ� งแตล่ะดา้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากรในรายขอ้  ดงันี�  

2.1  ดา้นการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ์บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 

งานอยู่ในระดบัปานกลาง  �  ขอ้  เรียงตามลาํดับ  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการไดรั้บ

โอกาสในการตดัสินใจปัญหาร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา / เพื�อนร่วมงาน  (     =  �.��)การมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของหน่วยงาน   (     = �.��)  และการมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดขอบเขตของงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (      = 3.20)   

�.�  ดา้นการเพิ�มคุณค่างาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารด้านการเพิ�ม

คุณคา่งานอยูใ่นระดบัมาก  � ขอ้  เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่  งานที�รับผิดชอบมีความหลากหลาย

และเพิ�ม  (      =  �.��) งานที�รับผิดชอบตอ้งใชท้กัษะและมีความสาํคญัตอ่หน่วยงาน (         = 

�.��)  และการมีอิสระในการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย  (      = �.��)   

 2.3  ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นการ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  � ขอ้  เรียงตามลาํดบั ได้แก่  การมีส่วนร่วม

ดา้นการมีโอกาสสร้างสัมพนัธภาพกับเพื�อนร่วมงานและมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นต่องานที�รับผิดชอบ (      = �.�� ) ดา้นมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน

ที�ดี (    = �.��) และหน่วยงานเปิดโอกาสใหไ้ดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ (      = �.��) 
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 �.�  ดา้นระบบบริหารการประกนัคุณภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

ด้านระบบบริหารการประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  �  ขอ้  เรียงตามลําดับ  

ไดแ้ก่  การมีส่วนช่วยให้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีผลการ

ดาํเนินงานที�ดี (       = 3.47)  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทาํให้บุคลากรใน

หน่วยงานทาํงานอยา่งมีคุณภาพ (      =  3.44)  หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ในการกาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  (       = 3.33) 

 �.   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ที�มีเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

ประเภทตาํแหน่ง  และประสบการณ์ในการทาํงานตา่งกนั  พบวา่ 

�.�   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หนา้ที� สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ที�มีเพศแตกตา่งกนั  มีส่วนร่วม

ในการบริหารงานของบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

  �.�   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ที�มีอายุแตกต่างกัน               

มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

�.�   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ที�มีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั  

มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที�  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

�.�   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หนา้ที� สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ที�มีประเภทตาํแหน่งแตกต่างกนั  

มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที�   สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยั รามคาํแหง  ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

�.�   ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกอง

การเจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ที�มีประสบการณ์ในการทาํงาน 



 

��

แตกต่างกัน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที�  สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที�  

สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัตอ่ไปนี�  

 �.  ผลการวิจัย  พบว่า  บุคลากรกองการเจ้าหน้าที�   สํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มีส่วนร่วมในการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  เมื�อ

จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก  �  ดา้น  

ไดแ้ก่   ดา้นการเพิ�มคุณคา่งานและดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  สําหรับบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  �  ด้าน  ไดแ้ก่  ด้านการบริหารงานโดยยึด

วตัถุประสงค ์ และดา้นระบบบริหารการประกนัคุณภาพ 

 �.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร  กองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   ด้านเพศ   อายุ  ระดบัการศึกษา  

ประเภทตาํแหน่ง  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

�.�  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ที�มีเพศและอายุต่างกนั  มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที�ไม่แตกต่างกัน  ซึ� งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของเจษฎา  สอนแกว้  (����, ��)  ซึ� งศึกษาเรื�อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยออ้  อาํเภอลอง  จงัหวดัแพร่  โดยบุคลากร

ที�มีเพศ  อาย ุ แตกตา่งกนั  มีส่วนร่วมในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยอ้อ  

ไม่แตกตา่งกนั   

�.�  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�ไม่แตกตา่งกนั   



 

��

�.�  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ที�มีประเภทตาํแหน่งต่างกัน  มี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจ้าหนา้ที�ไม่แตกต่างกนั   

�.�  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการ

เจา้หนา้ที�  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ที�มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ตา่งกนั  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองการเจา้หนา้ที�ไม่แตกตา่งกนั   

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครั�งต่อไป 

 

 ในการทาํวิจยัครั� งตอ่ไปอาจมีการศึกษาเพื�อหาสาเหตุปัญหาที�บุคลากรไม่มีโอกาส

ในการตดัสินใจเกี�ยวกบัปัญหาร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา / เพื�อนร่วมงาน  และแนวทางการมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของหน่วยงานหรือการมีส่วนร่วมในการกาํหนดขอบเขต

ของงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ผลสัมฤทธิ� ที�ไดรั้บจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในการกําหนดกรอบนโยบายเรื� อง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับ

และสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ี�มหาวิทยาลยักาํหนดดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 


