
 

บทท่ี  ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผูวิจัย 

ไดเก็บขอมูลจากบุคลกรกองการเจาหนาท่ี  จํานวน  ๗๔  คน  ดําเนินการวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences)  และ    

จัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ตอนที ่๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม   

ตอนที ่๒ ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน  

คุณภาพการศึกษา  กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตอนที ่๓ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ตอนที ่๑ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

 

   ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ไดผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี ๑ 

 

ตารางที ่๑ จํานวนรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ระดับ 

การศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน  
 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๒๒ ๒๙.๗ 

หญิง ๕๒ ๗๐.๓ 

รวม ๗๔ ๑๐๐.๐ 



 

๒๓ 

ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี ๘ ๑๐.๘ 

ปริญญาตรี ๒๒ ๒๙.๗ 

สูงกวาปริญญาตรี ๔๔ ๕๙.๕ 

รวม ๗๔ ๑๐๐.๐ 

 

ตารางที ่๑ (ตอ) 
สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ประเภทตําแหนง   

ขาราชการ ๑๔ ๑๘.๙ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๖ ๒๑.๖ 

ลูกจางประจํา ๑ ๑.๔ 

ลูกจางงบรายได ๕ ๖.๘ 

ลูกจางปฏิบัติงานช่ัวคราว ๓๘ ๕๑.๔ 

รวม ๗๔ ๑๐๐.๐ 

ประสบการณในการทํางาน   

๕ ป หรือนอยกวา ๑๔ ๑๘.๙ 

๖-๑๐ ป ๒๖ ๓๕.๑ 

๑๑-๑๕ ป ๙ ๑๒.๒ 

มากกวา  ๑๕  ป ๒๕ ๓๓.๘ 

รวม ๗๔ ๑๐๐.๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๕๒  คน  

คิดเปนรอยละ  ๗๐.๓  และเพศชาย  จํานวน  ๒๒  คน  คิดเปนรอยละ  ๒๙.๗  สวนใหญ

มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  ๔๔  คน  คิดเปนรอยละ  ๕๙.๕  เปนลูกจาง

ปฏิบัติงานช่ัวคราว  ๓๘  คน  คิดเปนรอยละ  ๕๑.๔  และมีประสบการณในการทํางาน ๖-๑๐ ป  

๒๖  คน  คิดเปนรอยละ  ๓๕.๑ 



 

๒๔ 

ตอนที ่๒ ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ๕ ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  และดานการมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล 

 

ตารางที่ ๒ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวม 

 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑)  ดานการบริหารจัดการ ๔.๐๐ .๔๘๙ เห็นดวย 

๒)  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ๓.๙๑ .๕๑๘ เห็นดวย 

๓)  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ ๓.๙๕ .๕๖๐ เห็นดวย 

๔)  ดานการจัดความรูและสารสนเทศ ๔.๐๒ .๖๐๔ เห็นดวย 

๕)  ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ๔.๐๐ .๖๒๙ เห็นดวย 

รวม ๓.๙๗ .๔๘๖ เห็นดวย 

 

จากตารางท่ี  ๒  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท้ัง  ๕  ดาน  บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับเห็นดวย ( x  = ๓.๙๗) เมื่อพิจารณารายดานทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  

ไดแก ดานการจัดความรูและสารสนเทศ ( x  = ๔.๐๒) ดานการบริหารจัดการ ( x  = ๔.๐๐) 

ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ( x  = ๔.๐๐) ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ       

( x  = ๓.๙๕)  และดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ( x  = ๓.๙๑)  ตามลําดับ 



 

๒๕ 

ตารางที่ ๓ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการบริหารจัดการ 

 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑)  ผูบริหารไดช้ีนําและกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว

ชัดเจน 

๔.๐๙ .๖๐๑ เห็นดวย 

๒)  หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

ราชการสอดคลองกับนโยบาย กรอบ

ทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔.๐๙ .๖๐๑ เห็นดวย 

 

ตารางที ่๓ (ตอ) 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๓)  มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจท่ีดี

ใหกับบุคลากร 

๓.๙๓ .๗๐๙ เห็นดวย 

๔)  มีการสรางบรรยากาศภายในองคกร

เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

๓.๙๘ .๕๘๕ เห็นดวย 

๕)  มีกระบวนการภายในองคกรทําใหเกิด

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวท้ัง

องคกร 

๓.๘๘ .๕๔๘ เห็นดวย 

รวม ๔.๐๐ .๔๘๙ เห็นดวย 

 



 

๒๖ 

จากตารางท่ี ๓  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยูในระดับ  “เห็นดวย”   

( x  = ๔.๐๐)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  บุคลากรมีความเห็นดวยทุกรายขอ  ไดแก  

ผูบริหารไดช้ีนําและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคระยะสั้นระยะยาวชัดเจน         
( x  = ๔.๐๙) หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ( x  = ๔.๐๙)  มีการสรางบรรยากาศภายในองคกรเปนแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  ( x  = ๓.๙๘)  มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจ

ท่ีดีใหกับบุคลากร  ( x  = ๓.๙๓)  มีกระบวนการภายในองคกรทําใหเกิดการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร  ( x  = ๓.๘๘)  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ ๔ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑)  มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใต

สภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อบรรลุ

วิสัยทัศนท่ีตองการ 

๓.๘๘ .๕๗๒ เห็นดวย 

๒)  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  

และแผนปฏิบัติราชการประจําป

ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

๓.๙๗ .๕๙๖ เห็นดวย 

๓)  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมแผนบริหาร

กําลังคนโดยมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช 

๓.๙๕ .๖๖๐ เห็นดวย 



 

๒๗ 

๔) มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

๓.๘๔ .๖๒๐ เห็นดวย 

๕)  มีการทําแผนบริหารความเสี่ยง

ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

๓.๙๓ .๖๒๗ เห็นดวย 

รวม ๔.๐๐ .๔๘๙ เห็นดวย 

 

จากตารางท่ี  ๔  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” 

( x  = ๔.๐๐)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเห็นดวยทุกรายขอ  ไดแก  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําปครอบคลุมพันธกิจ

ของหนวยงาน  ( x  = ๓.๙๗)  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมแผนบริหารกําลังคนโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ( x  = ๓.๙๕)      

มีการทําแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( x  = ๓.๙๓) มีการวิเคราะห

และกําหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อบรรลุ

วิสัยทัศนท่ีตองการ ( x  = ๓.๘๘)  มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
( x  = ๓.๘๔)   

ตารางที่ ๕ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑) มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอ

ความตองการของผูเกี่ยวของ 

๓.๙๕ .๖๖๐ เห็นดวย 

๒) มีการรวบรวม/จัดการขอรองเรียน/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น มาวิเคราะหขอมูล

เพื่อปรับปรุงแกไข 

๓.๘๑ .๖๙๖ เห็นดวย 

๓) มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน ๔.๐๔ .๖๕๐ เห็นดวย 



 

๒๘ 

๔) เปดโอกาสใหประชาชน  ผูเกี่ยวของเขามามี

สวนรวมรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ    

รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น  (เชน  

จากเว็บไซตของหนวยงาน) 

๓.๙๒ .๗๓๖ เห็นดวย 

๕) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

โดยนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

๔.๐๕ .๕๙๔ เห็นดวย 

รวม ๓.๙๕ .๕๖๐ เห็นดวย 

จากตารางท่ี  ๕  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  โดยภาพรวมอยูในระดับ  

“เห็นดวย” ( x  = ๓.๙๕) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเห็นดวยทุกรายขอ  

ไดแก  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของโดยนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและ

การดําเนินงานของหนวยงาน  ( x  = ๔.๐๕)  มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน  
( x  = ๔.๐๔)  มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูเกี่ยวของ     
( x  = ๓.๙๕)  เปดโอกาสใหประชาชน  ผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมรับรู  เรียนรู  ทําความ

เขาใจ  รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น  (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน)  ( x  = ๓.๙๒)  

มีการรวบรวม/จัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น มาวิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุง

แกไข  ( x  = ๓.๘๑)   
 
ตารางที่ ๖ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการจัดความรูและสารสนเทศ 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑) มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูก
ถายทอดและเก็บรักษาไวในหนวยงาน
และเครือขาย 

๔.๐๔ .๖๐๗ เห็นดวย 

๒)  มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังหนวยงาน 

๓.๘๙ .๗๖๙ เห็นดวย 



 

๒๙ 

๓)  มีฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

๔.๐๕ .๖๓๙ เห็นดวย 

๔)  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ในการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 

๔.๐๓ .๖๘๒ เห็นดวย 

๕)  มีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ฐานขอมูลสารสนเทศ 

๔.๑๑ .๖๗๔ เห็นดวย 

รวม ๔.๐๒ .๖๐๔ เห็นดวย 

 

จากตารางท่ี  ๖  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับ  

“เห็นดวย” ( x  = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมีความเห็นดวยทุกรายขอ  

ไดแก  มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ  ( x  = ๔.๑๑)  มีฐานขอมูล 

ท่ีชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ ( x  = ๔.๐๕) มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอด

และเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย ( x  = ๔.๐๔) มีความสะดวก  รวดเร็ว  ในการ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน  ( x  = ๔.๐๓)  มีการแบงปนความรูใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังหนวยงาน  ( x  = ๓.๘๙)   

 

ตารางที่  ๗  คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

เรื่อง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

๑)   มีการสรางแรงจูงใจ  ไปสูความพึงพอใจใน

การทํางาน  

๔.๐๓ .๖๘๒ เห็นดวย 

๒)  มีการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้อ

ตอผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๔.๐๐ .๗๐๒ เห็นดวย 

๓)  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๔.๐๑ .๖๓๐ เห็นดวย 



 

๓๐ 

๔)  มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเร่ือง

สวัสดิการและการบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากร 

๔.๐๓ .๖๔๐ เห็นดวย 

๕)  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเปนธรรม 

๓.๙๒ .๗๕๔ เห็นดวย 

รวม ๔.๐๐ .๖๒๙       เห็นดวย 

 

จากตารางท่ี  ๗  พบวา  บุคลากรกองการเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  โดยภาพรวมอยูในระดับ  

“เห็นดวย” ( x  = ๔.๐๐) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการสรางแรงจูงใจ ไปสูความพึงพอใจ

ในการทํางาน ( x  = ๔.๐๓)  มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเร่ืองสวัสดิการและการ

บริการท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ( x  = ๔.๐๓) มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ในการทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ( x  = ๔.๐๑)  มีการสรางบรรยากาศในการ

ทํางานท่ีเอื้อตอผลสัมฤทธ์ิของงาน  ( x  = ๔.๐๐)  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเปนธรรม ( x  = ๓.๙๒)  ตามลําดับ 

 

ตอนที ่๓  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 ๑.  ควรคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางเปนประจํา เพื่อใหเขาใจอยางถูกตองและชัดเจน เพื่อถายทอดความรูกับ

บุคลากรในกองการเจาหนาท่ี   

 ๒.  ควรตองมีการเผยแพรเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพใหบุคลากรทราบ

อยางตอเน่ือง  เชน  การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือการจัดบอรด  เพื่อใหบุคลากร

ไดทราบถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันสมัยตอสภาพการณในปจจบัุน 


