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                บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพือ่นําผลการวิจยัที่ไดมาใชเปนแนวทางในการสรางความเขาใจและการมีสวน
รวมในการบริหารงานของบคุลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้   คือ  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจางประจํา ลูกจางงบรายได  และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป  ของสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  912  คน  จากจํานวนบคุลากรรวมทั้งหมด  1,201  คน   คิดเปนรอยละ  
76   เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  คือ แบบสอบถาม  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  โดยการหาคา
รอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   
 ผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (X = 3.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
การมีสวนรวมในการบริหารงานดานการเพิ่มคุณคางาน  อยูในระดับมาก  (X = 3.67)  ดานคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน อยูในระดับมาก (X = 3.56)  ดานระบบบรหิารการประกนัคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง 
(X = 3.38)  และดานการบรหิารงานโดยยดึวัตถุประสงค อยูในระดับปานกลาง  (X = 3.20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (1) 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 สถานการณปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความรวมมือรวมใจกันไมวาในดานใดก็ตาม  
จึงจะนําพาองคกรสูความสําเร็จได  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรขององคกร นั้นๆ  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
สรางทัศนคติที่ดีใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นและรวมตัดสินใจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบอยางแทจริง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ.2514  โดยมี
จุดมุงหมายใหเปนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา  เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญในขณะนั้น   ดังนั้น  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงเนนการเปด
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบ
คัดเลือกและรับโดยไมจํากัดจํานวน  ตลอดระยะเวลา  39 ปที่ผานมา  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดปฏิบัติ
ภารกิจหลักดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นอยางเปนทางการพรอมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 2514  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ  เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงบรรลุผลตามพันธกิจดานการจัดการศึกษา (การผลิต
บัณฑิต)  การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสรางองคความรู)  การบริการวิชาการแกสังคม  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีภายใตนโยบาย  แผนงานที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  นโยบาย 
และระเบียบขอบังคับตางๆ  ดวยความเรียบรอย  เหมาะสม  โปรงใส และตรวจสอบได 
 สํานักงานอธิการบดี  แบงสวนราชการยอยเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหสําเร็จลุลวงดวยดีประกอบดวย  8  
กอง  1  สํานักงาน  ดังนี้ 
 กองกลาง  เปนศูนยกลางการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  รับผิดชอบดานการติดตอราชการ   ดําเนินการดาน
พิธีการ  การประชาสัมพันธ เพื่อผลิต และเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งการจัดการประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย  และการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางคณาจารยภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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กองคลัง  มีหนาที่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานดานการเงิน  การบัญชี  พัสดุ  และ

งบประมาณ  ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหการ
ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของ  ดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตรวจสอบได  เปนแหลงขอมูลทางการเงินสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจบริหารจัดการ  รวมทั้งการ
ใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
รามคําแหง   

กองการเจาหนาที่   มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเลื่อนระดับ  การบรรจุ  
แตงตั้ง  การโอนยาย  การเปลี่ยนตําแหนง  การจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติและขอมูลของบุคลากร  การ
ขอบําเหน็จบํานาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การพัฒนาบุคลากร  การจัดสวัสดิการตาง 
ๆ รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ วินัยและการทําสัญญาตาง ๆ ติดตอ
ประสานงานราชการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กองอาคารสถานที่  มีหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในการบริการเกี่ยวกับ
อาคารเรียน  วัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  จัดระบบการจราจร  ดูแลบํารุงรักษายานพาหนะ
ของทางราชการ  ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลและ
รักษาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กองกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบงานดานการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ดานการพัฒนานักศึกษา  
และดานการบริการนักศึกษา  โดยเนนการสงเสริมประสบการณในการพัฒนานักศึกษา  ใหเปนบัณฑิตที่
มีความรูคูคุณธรรม  และมีความสามารถในการเขาแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการจัดหางานและฝกอาชีพ  เพื่อรับนักศึกษาเขาฝกอาชีพกับหนวยงานของภาครัฐ 
และภาคเอกชน  นอกจากนี้  กองกิจการนักศึกษายังใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแกนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  นักศึกษา  บุคลากรและครอบครัว 

กองแผนงาน  มีหนาที่รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหและวจิัย  จดัทําแผนงาน โครงการ   ตาง ๆ  
วิเคราะหการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป  รวมทั้งตดิตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ วาง
ผังแมบท  ออกแบบกอสราง  รวมมือและประสานงานกบัสถาบันทั้งในและตางประเทศ  และเผยแพรผล
การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

กองงานวิทยาเขตบางนา  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชาพื้นฐาน ช้ันป 
ที่ 1  ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ใหคําปรึกษาแนะแนวดานการศึกษาและอาชีพ   ใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม  บริหารจัดการอาคารสถานที่  อาคารเรียน  ควบคุมดูแลความสะอาด และ
ความปลอดภัยบริเวณ 
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ภายในวิทยาเขต  การจัดการจราจรภายใน  รวมทั้งการใหบริการดานการแพทยและการพยาบาลเบื้องตน
แกนักศึกษา  บุคลากรและครอบครัว 

กองบริการการศึกษา  มีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพ  เพื่อรักษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักสูตร   ระดับอนุปริญญา  

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม  และการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  จัดทําวารสารวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูแกคณาจารย  พัฒนาสื่อการสอนทางการศึกษา  

จัดสรรทุนอุดหนุนและสงเสริมการวิจัยระดับปริญญาโท - เอก  รวมทั้งการประสานงานกับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

สํานักงานตรวจสอบภายใน   รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  รวมถึงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สวนภูมิภาค    

เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ บรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และดําเนินการ
ตามกฎหมาย  คําส่ัง  ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของ  โดยการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
 จะเห็นไดวา  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่มีสวนสนับสนุนใหพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย   

ดังนั้น  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการ
บริหารงานของบุคลากรตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย 
     รามคําแหง 
2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี    
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั  ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        ประชากรและกลุมตัวอยางจากการสุมแบบงาย (Sampling Random) ที่ใชในการวิจยั   

คร้ังนี้  ไดแก   บุคลากรของกองตางๆ   ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง    จํานวน   

912   คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด  1,148   คน (รายงานการประเมนิตนเอง ของกองตางๆ สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานตรวจสอบภายใน ปการศึกษา 2552   คิดเปนรอยละ  79 
 2. ตัวแปรที่ศกึษา 
      2.1  ตัวแปรอิสระ   ไดแก   เพศ   อาย ุ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  ประสบการณในการ 
                             ทํางาน 
     2.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี 
                            มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จําแนกเปน 4  ดาน  ไดแก  ดานการบริหารงานโดยยดึ 
                           วัตถุประสงค   ดานการเพิ่มคณุคางาน  ดานคุณภาพชวีิตในการทํางาน และดานระบบ 
                            บริหารการประกันคณุภาพ  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

               ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 - การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
มี 4  ดาน 
1. ดานการบรหิารงานโดยยดึ
วัตถุประสงค 
2. ดานการเพิม่คุณคางาน 
3. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
4. ดานระบบบริหารการประกัน
คุณภาพ 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. ประเภทตําแหนง 
5. ประสบการณในการ  
ทํางาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ  

การมีสวนรวม หมายถึง      บุคคลในแตละระดับปฏิบัติการมีสวนรวมในการนําเสนอ 
ซ่ึงความคิดในการดําเนินงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพและ
สําเร็จ 

การบริหาร    หมายถึง     กระบวนการการทํางานเพื่อกอใหเกิดการทํางานที่เปนผลสําเร็จ 
ดวยการใชบุคคล และทรัพยากรตางๆ   อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ ซ่ึงเปาหมายของความตองการ 

บุคลากร    หมายถึง     ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   ลูกจางประจํา   ลูกจางงบ 
รายได  ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การมีสวนรวมในการบริหารงาน   หมายถึง   การที่บุคลากรรวมในการนําเสนอการ 
ดําเนินงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันดวยการใชบุคคลและทรัพยากรตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุซ่ึงเปาหมาย  จําแนกออกเปน  4   ดานคือ 

1. การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค   หมายถึง   การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
ของหนวยงาน เพื่อดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไว ตามเวลาที่กําหนดไวซ่ึงสามารถวัดได 

2. ดานการเพิ่มคุณคางาน   หมายถึง  งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น  
มีอิสระในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงงานที่รับผิดชอบตองใชทักษะและมีความสําคัญตอ
หนวยงาน 

3. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน   หมายถึง   หนวยงานเปดโอกาสใหไดพัฒนาความรู  
ความสามารถ สรางสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตองานที่
รับผิดชอบ รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ดี 
  4. ดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ  หมายถึง  หนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ  การมีสวนชวยใหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานดําเนินงานที่ด ีซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทําใหบุคลากรในหนวยงานทํางานอยางมี
คุณภาพ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี 
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี  
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย 
    รามคําแหง 



                                                                                               บทท่ี 2 
                แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยสรุปสาระสําคัญ
ที่กอใหเกิดประโยชนตอการวิจัย  ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
  แนวคิดพื้นฐานของการมีสวนรวมเกิดขึ้นจากที่มีการวิจัยฮอวธรอน    (Hawthrone  
Studies)  ในระหวางป 1920  และจากทฤษฎีความตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว  (Maslow’s theory of 
human needs)  ที่พบวาเงินไมใชเปนส่ิงจูงใจเพียงอยางเดียวแตปจจัยทางจิตวิทยาก็เปนส่ิงจูงใจที่สําคัญ
ดวยเชนกัน  โดยใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จ  เนนความพึงพอใจในสัมพันธภาพทางสังคม  การรับผิดชอบตอความกดดันของกลุม และการ
คนหาความตองการในความสําเร็จของบุคคล (Schermerhorn, 1999)   การคนพบดังกลาวนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงความคิดดานการบริหารจากการจัดการแบบวิทยาศาสตรที่เนนในเรื่องการเพิ่มผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจไปสูการบริหารที่เนนการยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยวามีความสําคัญเหนือส่ิงใด  

แนวคิดพื้นฐานของการมีสวนรวมในการบริหารจึงเกิดขึ้น  ซ่ึงมีผูใหความหมายและแนวคิดไวหลาย
ประการดังนี้ 
  การมีสวนรวม   (Participation)  ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษใหความหมายไววา  

หมายถึง  การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกัน  (Crowther, Kavanagh, 
&Ashby, 1995)  และในพจนานุกรมศัพทการศึกษาที่รวบรวมโดย  จรูญ  มิลินทรและคณะ  (อางใน  

วิจักขณ  อัศวเสิศพานิช, 2542)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  หมายถึงการที่บุคคลเขาไปมีสวน
รวมอยูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ซ่ึงโดยมากเปนกิจกรรมหมูคณะที่บุคคลมีสวนไดรับประโยชนอยู
ดวย 
  สวนการมีสวนรวมในมุมมองของการบริหาร  มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน
ไดอธิบายถึงการมีสวนรวมวา  เปนวิธีการเชิงระบบในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ใหความสําคัญของ
กําลังความคิดของทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการและการตัดสินใจ  ซ่ึงจะชวยตอบสนองความ
ตองการความสมหวังของชีวิตและความเชื่อถือตนเองได  อันเปนความตองการสูงสุดสองอยางในลําดับ
ความตองการของมนุษย  (ลีลา  สิตานุเคราะห, 2530) หรือการมีสวนรวมคือการที่บุคคลหรือคณะบุคคล
เขามาชวยเหลือ  สนับสนุน  ทําประโยชนในเรื่องตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
หรือกระบวนการบริหาร  ซ่ึงประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
องคการนั้น  ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดและสติปญญาก็ 
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คือการใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้นๆ  และการที่บุคคลมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหรือปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ นั้น จะเปนผลใหบุคคลนั้นมีความยึดมั่นผูกพัน  (Commitment)   ตอกิจกรรมและองคการใน
ที่สุด (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2538)   หรือการมีสวนรวม   ในการบริหาร  คือรูปแบบของความเกี่ยวของ
ผูกพันรวมกัน  (involvement) ของสมาชิกโดยมีหลักการรวมกันคิด  รวมกันตัดสินใจ และรวมกัน
ดําเนินการ  (สนอง  เครือมาก, 2540)   
  ลิเกิรต  (Likert, 1967)  กลาววา  เปนเรื่องเกี่ยวกับเปาหมายและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
งานโดยบุคลากรผูปฏิบัติงานไดรับความเชื่อถือและไววางใจผูบริหารอยางเต็มที่  มีการซักถามความ
คิดเห็นและไดรับอิสระในการโตแยงหรือแสดงความเห็นในการทํางาน  บุคลากรทุกระดับในองคการมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  มีการติดตอส่ือสารอยางอิสระทั้งจากระดับผูบริหารลงสู
ผูใตบังคับบัญชา  จากผูใตบังคับบัญชาขึ้นสูผูบริหารและการสื่อสารในระดับเดียวกันดวย  ทําใหมีการ
รับรูที่ถูกตองตรงกัน และมีการยอมรับที่ไรความกังวล  ปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
เปนไปอยางฉันทมิตรและไววางใจกัน  การควบคุมงานมีการกระจายความรับผิดชอบออกไปอยาง
กวางขวางในทุกระดับชั้นของสายการบังคับบัญชา  ดวยเหตุนี้ความพรอมเพรียงที่จะดําเนินงานใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการจึงมีมากตามไปดวย 
  โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อางใน  วิจักขณ  อัศวเลิศภานิช, 2542)  ได
ใหแนวคิดการมีสวนรวมไว  4  แบบ คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (decision  making)  ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นตอนยอยคือ  ริเร่ิมการตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ  การมี
สวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation)    ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร  การบริหาร
และการประสานความรวมมือ  การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) ทั้งผลประโยชนดานวัตถุ  ดาน
สังคมและสวนบุคคล  ประการสุดทาย  การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation)  ทั้งการวัดผลและ
วิเคราะหผลของการดําเนินงาน  รวมทั้งคนหาขอดีและขอบกพรองตางๆ  เพื่อหาแนวทางแกไขการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  พุตติ (Putti, 1987)  ใหแนวคิดวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานเปนพื้นฐานของ
กิจกรรมทุกกิจกรรมเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจของกลุมจะเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของสมาชิกทุก
คนในกลุม  การมีสวนรวมในการบริหารงานจะทําใหเกิดการเปดกวาง  มีอิสระ  ทําใหทุกคนมีสวนรวม
ในการบริหารงานอันเปนวิถีทางในการขยายอิทธิพลของสายการบังคับบัญชาลงสูระดับปฏิบัติใน
องคการ  โดยมีปจจัยสําคัญของการมีสวนรวม  4  ประการ คือ 1) ความสัมพันธทางดานจิตรใจและ
ความรูสึก 2)การกระตุนใหเกิดความรวมมือ 3)การใหบุคลากรรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนา
ใหเกิดการมีสวนรวม 
  ยุคล  (Yukl, 1994)  ไดอธิบายถึง  การมีสวนรวมในการบริหารงานวา  เปนลักษณะการ
บริหารงานที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับโอกาสจากผูบริหารใหเขามามีสวนรวม ในการตัดสินใจ มิอิสระใน 
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การทํางาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหารวมกัน  ซ่ึงลักษณะดังกลาว
ยอมเปนแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  โดยยุคลไดแบง
กระบวนการตัดสินใจที่ยอมใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมแตกตางกัน  4  แบบ  ดังนี้  1) การ
ตัดสินใจแบบรวมอํานาจ  2) การตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ  ผูใตบังคับบัญชาไดรับการถามความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ  แตการตัดสินใจในขั้นสุดทายยังเปนการตัดสินใจของผูบริหารเพียงผูเดียว  3)  การ
ตัดสินใจรวมกัน  เปนการตัดสินใจที่มีการประชุมปรึกษารวมกันทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาเพื่อ
รวมกันคิดแกไขปญหา  4) การตัดสินใจแบบมีการมอบหมายอํานาจโดยผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย
อํานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจจากผูบริหาร    การตัดสินใจแบบนี้อาจมีขอจํากัด   เร่ืองของ
งบประมาณและนโยบาย   ดังนั้น    การตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาอาจจะไมไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 

ก็ได 
  คานวัลลา  (Khandwalla, 1995)  กลาววา  การมีสวนรวมในการบริหารเปนวิธีการบริหาร
ที่บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ดังนั้น  การกําหนดกลยุทธตางๆ จึงขึ้นอยูกับบุคคลใน
องคการ  การควบคุมจึงใชวิธีการวางเกณฑในการประเมินรวมกัน  การประสานงานเปนลักษณะตัวแทน
หรือคณะกรรมการ  การจูงใจบุคลากรมาจากการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและการเสริมสรางพลัง
อํานาจ 
  จากแนวคิดที่กลาวมา  สวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องของรูปแบบ  ขั้นตอน และ
ปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน  จึงจะทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ
ได 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประเภทของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey Research)โดยสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการบริหารของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ตัวแปรที่ใชศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)  ไดแก  เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  ประเภทตาํแหนง    
    ประสบการณในการทํางาน 

 2. ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable )  ไดแก  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบคุลากร 
    สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  จําแนกเปน 

  2.1 ดานการบริหารงานโดยยึดวตัถุประสงค 
  2.2 ดานการเพิม่คุณคางาน 
  2.3 ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  2.4 ดานระบบบริหารการประกันคณุภาพ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับการมี
สวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรในกองตางๆ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบง
ออกเปน 3  ตอน  คือ 

ตอนที่  1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2   เปนคําถามเกี่ยวกบัการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  ดานการเพิ่มคุณคางาน  ดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ   ซ่ึงเปนคําถามปลายปด  (Close – Ended 
Questionnaires)  ชนิดมาตราสวนประเมนิคา  5  ระดับ   ตามวิธีของลิเคิรท   (Likert Scale)  โดยมี
หลักเกณฑการใหคะแนน  ดงันี้ 

คะแนน 5 หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานนอย 
  คะแนน 1 หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานนอยที่สุด 
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ตอนที่ 3  เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมและวเิคราะหขอมูลของ กองคลัง กองกลาง  กองอาคารสถานที ่ กองกจิการนักศึกษา  

กองงานวิทยาเขตบางนา  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา และกองการเจาหนาที ่ ซ่ึงไดดําเนนิการวิจัย
การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรแตละกอง  เปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อการศกึษาวิจยัการมีสวน
รวมในการบริหารงานของบคุลากร สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. คารอยละ (Percentage)  กรณีแสดงจํานวนหรือปริมาณ  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม  โดยแยกตามเพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  ประเภทตาํแหนง  และประสบการณในการ
ทํางาน 
 2. คาเฉลี่ย (Mean : X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.)  กรณีแสดง
ความคิดเหน็ในการบริหารงานของบุคลากร   สํานักงานอธิการบด ี  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
โดยเกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ย   มีดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00     หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49     หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานมาก 
  คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49     หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49     หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานนอย 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานนอยที่สุด 
 3. การวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ใชสูตรการหาคาการมีสวนรวม =  ∑ xini   

                                               ∑ ni 
   

Xi = คาเฉลี่ยกิจกรรมที่  i  
    ni = จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของกิจกรรม i 
   i = 1 ถึง  p 
   P = กิจกรรมทั้งหมด 
 
 



                                                                บทท่ี  4 
                              ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีลําดับการนําเสนอ  ดังนี ้
ตอนที่ 1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ระดบัการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง   จาํแนกตามรายดาน   ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค   ดานการเพิ่มคุณคางาน  ดาน
คุณภาพชวีิตในการทํางาน และดานระบบบริหารงานการประกันคุณภาพ 
 
ตอนที่ 1  ขอมลูสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง  1 
แสดงจํานวน และคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  อาย ุ ระดับ
การศึกษา  ประเภทตาํแหนง  ประสบการณในการทํางาน 
 
                          ขอมูลสวนตัว                                       จํานวน                                                    รอยละ 
 
เพศ 
       ชาย                                                                                                     387                                       42.43 
     หญิง                                                                                                  525                                                        57.57 
                             รวม                                                              912                                   100.00 
 
 
                          ขอมูลสวนตัว                                       จํานวน                                                    รอยละ 
 
อายุ 
      25  ป   หรือนอยกวา                                                                         52                                       5.70 
      26 – 30 ป                                                                                            79                                       8.66 
      31 – 40 ป                                                                                          155                                     17.00 
      41 – 50 ป                                                                                          206                                     22.59 
       51 ป หรือมากกวา                                                                          420                                                       46.05 
                             รวม                                                              912                                   100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนตามประเภท   
เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทาํงาน 
 
                          ขอมูลสวนตัว                                       จํานวน                                                    รอยละ 
 
ระดับการศึกษา 
      มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืต่ํากวา                                             318                                     34.87 
      อนุปริญญาหรือเทียบเทา                                                              132                                     14.47 
      ปริญญาตร ี                                                                                        262                                     28.73 
      สูงกวาปรญิญาตรี                                                                            200                                                        21.93 
                             รวม                                                              912                                    100.00 
 
 
                          ขอมูลสวนตัว                                       จํานวน                                                    รอยละ 
 
ประเภทตําแหนง 
      ขาราชการ                                                                                          171                                      18.75 
      พนักงานมหาวิทยาลัย                                                                      74                                       8.11 
      ลูกจางประจํา                                                                                    153                                     16.78 
      ลูกจางงบรายได                                                                               269                                     29.50 
      ลูกจางปฏบิัติงานชั่วคราวรายป                                                  245                                     26.86 
                             รวม                                                              912                                    100.00 
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                          ขอมูลสวนตัว                                       จํานวน                                                    รอยละ 
 
ประสบการณในการทํางาน 
         5 ป หรือนอยกวา                                                                        141                                       15.46 
         6 – 10 ป                                                                                        163                                       17.87 
         11 – 15 ป                                                                                        78                                                             8.55 
         มากกวา 15 ป                                                                                530                                                          58.11 
                             รวม                                                              912                                       100.00 
 
  

จากตาราง  1  พบวา  บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 912  คน  เปนเพศหญิง  จํานวน  525 คน  คิดเปนรอยละ  57.57   เปนเพศชาย  จํานวน  387  คน 
คิดเปนรอยละ  42.43  อายุของผูตอบแบบสอบถาม  อายุ  51 ป  หรือมากกวา  จํานวน 420  คน คิดเปน
รอยละ 46.05  รองลงมาอายุ  41– 50 ป  จํานวน  206  คน  คิดเปนรอยละ  22.59   อายุ 31 – 40  ป 
จํานวน  155  คน  คิดเปนรอยละ  17.00  อายุ 26 – 30  ป  จํานวน 79  คน  คิดเปนรอยละ 8.66 และอายุ 
25 ป หรือมากกวา จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  5.70   ระดับการศกึษาสวนใหญมวีุฒิมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือต่ํากวา  จํานวน  318  คน  คิดเปนรอยละ 34.87  รองลงมาปริญญาตรี  จํานวน  262  คน  คิดเปน
รอยละ  28.73  สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน  200 คน   คิดเปนรอยละ  21.93  และอนุปริญญาหรือเทียบเทา  
จํานวน  132  คน  คิดเปนรอยละ  14.47   สําหรับประเภทตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ
เปนลูกจางงบรายได   จํานวน  269 คน   คิดเปนรอยละ  29.50  รองลงมาเปนลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว
รายป  จํานวน  245  คน  คิดเปนรอยละ  26.86  เปนขาราชการ  จํานวน  171 คน  คิดเปนรอยละ  17.75  
เปนลูกจางประจํา  จํานวน  153 คน  คิดเปนรอยละ  16.78  และพนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน  74  คน   
คิดเปนรอยละ  8.11 บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา  15  ป   จํานวน  530  คน  
คิดเปนรอยละ  58.11  รองลงมา  6 - 10 ป  จํานวน  163 คน  คิดเปนรอยละ  17.87   5  ป หรือนอยกวา  
จํานวน  141  คน   คิดเปนรอยละ  15.46  และ 11 – 15  ป  จํานวน 78  คน คิดเปนรอยละ 8.55  ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  
                มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  โดยการหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตาราง 2 
แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  จําแนกเปนรายขอ 
 
ขอ                  คําถาม                                กค.                   กก.                    กอ.                   กน.                  วข.                   กผ.                 กบศ.                   กจ. 
                                                              X      SD          X      SD           X      SD            X      SD          X      SD          X      SD          X      SD            X      SD 
ดานการบริหารงานโดยยึด 
วัตถุประสงค 
1.  มีสวนรวมในการกําหนด 
     เปาหมายของหนวยงาน               3.09     0.9    3.20  0.95    3.44   0.85    3.04   0.93    3.09   0.92       3.21    0.86       3.56   0.73       3.29    0.82 
2. ไดรับโอกาสในการตัดสินใจ 
    ปญหารวมกับผูบังคับบัญชา/ 
    เพื่อนรวมงาน                                 3.22     0.81     3.12    0.88      3.36    0.83        3.07   0.92        2.98   0.96        3.54    0.76      3.69    0.70      3.33    0.67 
3. มีสวนรวมในการกําหนด 
    ขอบเขตของงานและการ 
    ประเมินผลการปฏิบัติ              3.07    0.85    3.04    0.87    3.33   0.85     3.01    0.86     2.92   0.91     3.25    0.79    3.35    0.65     3.20   0.70 
                         ผลรวม                       3.13    0.77      3.12    0.90      3.38    0.84       3.04    0.79       3.00    0.83       3.33    0.70      3.54    0.63       3.27     0.63 

 
 
 จากตาราง  2  พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง    ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค   โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   (x = 3.20)   เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับดังนี้  มีสวนรวมในการในการกําหนด
เปาหมายของหนวยงาน  (x=3.23)   ไดรับโอกาสในการตัดสินใจปญหารวมกับผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน   
( x = 3.23)  และมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ( x = 3.14)  
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ตาราง  3 
แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการเพิม่คุณคางาน  จาํแนกเปนรายขอ 
 
ขอ                  คําถาม                                กค.                   กก.                    กอ.                   กน.                    วข.                  กผ.                 กบศ.                 กจ. 
                                                              X      SD          X      SD           X      SD            X      SD            X      SD           X     SD         X      SD            X      SD 
ดานการเพิ่มคณุคางาน 
1.  งานที่รับผิดชอบมีความ 
    หลากหลายและเพิ่มขึ้น           3.60    0.73    3.47   0.80     3.71     0.76     3.49    0.75     3.67    0.84     3.93    0.82    3.78    0.42     4.00    0.67 
2.  มีอิสระในการทํางานที่ได 
     รับมอบหมาย                    3.66    0.75    3.51   0.88     3.69     0.63     3.53    0.69     3.37    0.93     3.79    0.73    3.95    0.47     3.76   0.71 
3.  งานที่รับผิดชอบตองใชทักษะ 
    และมีความสําคญัตอหนวยงาน   3.84    0.65     3.70   0.86     3.77    0.69     3.56    0.74     3.63    0.77     4.07    0.62    3.78    0.42     3.87    0.87 
                  ผลรวม                 3.70     0.55      3.64    0.85       3.72    0.69       3.53     0.58       3.56     0.69       3.93    0.50      3.84    0.36       3.87     0.60 

 
 
 จากตาราง 3  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัย
รามคําแหง   ดานการเพิ่มคณุคางาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.68)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา  
การมีสวนรวมทุกขออยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับดังนี ้ งานที่รับผิดชอบตองใชทักษะและมีความสําคัญตอ
หนวยงาน  (x = 3.75)  งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลายและเพิ่มขึ้น  (x = 3.66) และมีอิสระในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย  (x = 3.61)   
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ตาราง 4 
แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานคณุภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกเปนรายขอ 
ขอ                  คําถาม                                กค.                   กก.                   กอ.                 กน.                   วข.                   กผ.                  กบศ.                   กจ. 
                                                              X      SD          X      SD           X     SD           X      SD           X      SD           X      SD          X      SD             X      SD 
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1.หนวยงานเปดโอกาสใหได 
   พัฒนาความรูความสามารถ         3.57   0.84      3.39   0.92        0.62   0.80        3.55   0.81        3.39    1.09      3.95     0.81       4.26   0.62      3.67    0.88 
2.มีโอกาสสรางสัมพันธภาพ 
   กับเพื่อนรวมงานและมีเสรีภาพ 
  ในการแสดงความคิดเห็นตองาน 
   ที่รับผิดชอบ                        3.64   0.69    3.64   0.73      3.69   0.76        3.56    0.83       3.40    0.94       4.07     0.70      3.78   0.52       3.73     0.81 
3.มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
   ในที่ทํางานที่ดี                      3.30   0.91      3.58   0.89        3.64    0.80     3.34   0.91     3.17   1.03     3.67   0.83      3.61   0.58      3.71   0.99 
                ผลรวม                       3.51   0.67      3.54    0.85       3.65    0.79       3.48     0.75       3.32   0.87       3.89     0.63      3.88   0.43        3.70     0.79 

 
 
 จากตาราง  4  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัย
รามคําแหง   ดานคุณภาพชีวติในการทํางาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x = 3.56)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   
พบวา   สวนใหญอยูในระดบัปานกลาง   เรียงตามลําดับดังนี้   มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ดี 
(x=3.46) และหนวยงานเปดโอกาสใหไดพฒันาความรู ความสามารถ (x=2.67) และมโีอกาสรางสัมพันธภาพ
กับเพื่อนรวมงาน และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ตองานที่รับผิดชอบ   อยูในระดับมาก   (x = 3.64) 
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ตาราง 5 
แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานระบบบริหารการประกันคณุภาพ จาํแนกเปนรายขอ 
ขอ                  คําถาม                                กค.                  กก.                    กอ.                   กน.                    วข.                  กผ.                  กบศ.                   กจ. 
                                                              X      SD          X      SD          X      SD            X      SD            X     SD           X      SD          X      SD           X       SD 
ดานระบบบริหาร 
การประกันคุณภาพ 
1.หนวยงานเปดโอกาสใหมี 
  สวนรวมในการกําหนดนโยบาย  
  การประกันคุณภาพการศึกษา          3.32   0.82     3.31   0.96       3.34    0.84        3.01    0.92        3.19    0.99        3.54    0.98      3.56    0.66       3.33   1.04 
2.มีสวนชวยใหระบบการประกัน 
   การศึกษาของหนวยงานมีผล 
   การดําเนินงานที่ดี                           3.38    0.72     3.41   0.96      3.47     0.84       3.22    0.83        3.36     0.96       3.58     0.94      3.69    0.63       3.47    0.87 
3.ระบบการประกันคุณภาพการ 
   ศึกษาทําใหบุคลากรในหนวย 
   งานทํางานอยางมคีุณภาพ          3.53   0.81   3.55   0.98     3.53     0.79        3.21    0.88        3.44    1.04       3.70   0.87    3.48   0.59      3.44   0.84 
                 ผลรวม                     3.41    0.69     3.42   0.97     3.45     0.82         3.15    0.77        3.33    0.88        3.61    0.86      3.58    0.50       3.41    0.79 

 
 
 จากตาราง 5 พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  โดยภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  (x = 3.39)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับ
ปานกลาง   เรียงตามลําดับดงันี้  ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาทําใหบุคลากรในหนวยงานทํางานอยางมี
คุณภาพ   (x = 3.47)   มีสวนชวยใหระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของหนวยงานมีผลการดําเนินงานที่ดี   
(x = 3.41)  และหนวยงานเปดโอกาสใหมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  (x = 
3.28) 
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ตาราง 6 
แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม  จําแนกเปนรายดาน 
 
ขอ                  คําถาม                                กค.                   กก.                    กอ.                   กน.                    วข.                  กผ.                  กบศ.                   กจ. 
                                                              X      SD          X      SD           X      SD            X      SD            X      SD          X      SD          X      SD           X       SD 
ดานการบริหารงานโดยยึด 
วัตถุประสงค                                     3.13    0.77       3.12   0.90        3.38    0.84        3.04    0.79      3.00    0.83        3.33    0.70       3.54   0.63       3.27    0.63 
ดานการเพิ่มคุณคางาน                      3.70    0.55       3.64   0.85        3.72    0.69        3.53    0.58      3.56    0.69        3.93    0.50       3.84   0.36       3.87    0.60 
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน         3.51    0.67       3.54   0.85        3.65    0.79        3.48    0.75      3.32    0.87        3.89    0.63       3.88   0.43       3.70    0.79 
ดานระบบบริหารการประกัน 
คุณภาพ                                             3.41    0.69       3.42   0.97        3.45    0.82        3.15    0.77      3.33    0.88       3.61     0.86      3.58    0.50       3.41    0.79 
                 ผลรวม                    3.43    0.55       3.43   0.89        3.55    0.64        3.30    0.62      3.30    0.70        3.69    0.53       3.71   0.41       3.56    0.57 

 
  
 จากตาราง 6  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัย
รามคําแหง  โดยภาพรวมทกุดานอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.46)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
 ดานการเพิ่มคณุคางานอยูในระดับมาก (x =3.68) โดยบคุลากรของทุกกองมีสวนรวมในการ
บริหารงานอยูในระดบัมาก   เรียงตามลําดบัดังนี้   กองแผนงาน   (x = 3.93)   กองการเจาหนาที่  (x = 3.87)   
กองบริการการศึกษา (x = 3.84)  กองอาคารสถานที่  (x = 3.72)  กองคลัง  (x = 3.70)  กองกลาง  (x =3.64) 
กองงานวิทยาเขตบางนา (x = 3.56)  และกองกิจการนกัศกึษา (x = 3.53) 
 ดานคุณภาพชวีิตในการทํางาน   บุคลากรกองตางๆ  สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีสวนรวมในการ
บริหารงาน อยูในระดับมาก (x =3.56) เรียงตามลําดับดังนี้   กองแผนงาน  (x = 3.89)  กองบริการการศึกษา   
(x = 3.88)  กองการเจาหนาที ่ (x = 3.70)  กองอาคารสถานที่  (x = 3.65)   กองกลาง  (x = 3.54)   กองคลัง  
(x = 3.51)  กองกิจการนกัศึกษา  (x =3.48)  และกองงานวทิยาเขตบางนา  (x = 3.32) 
 ดานระบบบรหิารการประกนัคุณภาพ  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x = 3.39) เรียงตามลําดับ
ดังนี้   กองแผนงาน (x = 3.61)  กองบริการการศึกษา  (x = 3.58)   กองอาคารสถานที่  (x = 3.45)   กองกลาง  
(x = 3.42)  กองคลังและกองการเจาหนาที่  (x =3.41)   กองงานวิทยาเขตบางนา  (x = 3.33)  และกองกิจการ
นักศึกษา (x = 3.15) 
 ดานการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.20) เรียงตามลําดบั
ดังนี้    กองบรกิารการศึกษา  (x =3.54)   กองอาคารสถานที่  (x = 3.38)  กองแผนงาน  (x = 3.33)   กองการ
เจาหนาที่  (x =3.27)  กองคลัง (x = 3.13)  กองกลาง (x = 3.12) กองกิจการนักศึกษา (x = 3.04) และกองงาน 
วิทยาเขตบางนา  (x =3.00 ) 

 
 



บทท่ี 5 
        สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  
การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพือ่นําผลการวิจยัที่ไดเปนแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานของบคุลากร 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้  คือขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา  
ลูกจางงบรายได  ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป ของสํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยรามคําแหง จํานวน 
912 คน  จากจาํนวนบุคลากรทั้งหมด  1,201 คน  คิดเปนรอยละ  76   

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจยั  คือแบบสอบถามที่กองตางๆ  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  แจกแกประชากรและกลุมตัวอยาง  ซ่ึงคําถามแบงเปน  3  ตอน 

 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร  
                              สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 
การวิเคราะหขอมูล  โดยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลของกองตางๆ  เปนขอมูลพื้นฐานในการ

ศึกษาวจิัยการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยรามคําแหง  โดย
การหาคารอยละ  (percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( x =3.46 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการเพิ่มคณุคางาน อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.68 ) ดานคณุภาพชวีิตในการทํางาน อยูในระดบัมาก ( x = 3.56 )  ดานระบบริหารการ
ประกันคณุภาพ อยูในภาพระดับปานกลาง  ( x = 3.39 )  และดานการบริหารงานโดยยึดวตัถุประสงค อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.20 ) 

 
ขอเสนอแนะ 
 
1. เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย และเปาหมายของหนวยงานมากขึ้น 
2. กําหนดขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน และคํานึงถึงประสบการณ ทักษะตางๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรู ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ดานประกนัคุณภาพการศกึษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมในการกําหนดนโยบาย 
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จากตาราง 2 
ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ดานการบริหารงานโดยยดึวัตถุประสงค  
 
กอง                                                      คาเฉลี่ย (x i)                                 จํานวนคน (ni)                           x ini 
กองคลัง                                          3.13                                 152                       476 
กองกลาง                                                      3.12                                                 74                                   231 
กองอาคารสถานที่                                        3.38                                               280                                   946 
กองกิจการนักศึกษา                                     3.04                                               136                                   413 
กองงานวิทยาเขตบางนา                              3.00                                               144                                   432 
กองแผนงาน                                                3.33                                                  57                                  190 
กองบริการการศึกษา                                    3.54                                                 23                                     81 
กองการเจาหนาที่                                         3.27                                                 46                                   150 
                                  ผลรวม                 -                                   912                     2,919 
 
จากสูตร  การมีสวนรวม  =        ∑ x ini   
                ∑     ni 
     

= 2,919 
   912 

 
      = 3.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากตาราง 2 
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ดานการบริหารงานโดยยดึวัตถุประสงค 
     
 
ขอ                      คําถาม                       กค.            กก             กอ            กจ             วข             กผ            กบศ           กจ    การมีสวนรวม 
                                                            xini           xini            xini           xini           xini           xini            xini           xini         ∑ xini   
                                                                                                  ∑ni 
     ดานการบริหารงาน 
    โดยยึดวัตถุประสงค 
1. มีสวนรวมในการกําหนด     
     เปาหมายของหนวยงาน                  470           237            963             413          445           183           82            151               3.23 
2. ไดรับโอกาสในการตัดสินใจ 
    ปญหารวมกับผูบังคับบัญชา/ 
    เพื่อนรวมงาน                                  489           231            941             418           429           202             85            153         3.23 
3. มีสวนรวมในการกําหนด 
    ขอบเขตของงานและการ 
    ประเมินผลการปฏิบัติ              467        225            932              409           420          185             77            147               3.14 
 

 
รายละเอียด  : 
                                                                                                                                          คาเฉลี่ย  ( xi  ) 
              กอง                                          จํานวนคน  (ni)                                           
                                                                                                          ขอ 1                                  ขอ 2                                ขอ 3 
กองคลัง                                                       152                                3.09                                   3.22                                 3.07 
กองกลาง                                                       74                                3.20                                   3.12                                 3.04 
กองอาคารสถานที่                                       280                                3.44                                   3.36                                 3.33 
กองกิจการนักศึกษา                                    136                                3.04                                   3.07                                  3.01 
กองงานวิทยาเขตบางนา                             144                                3.09                                    2.98                                 2.92 
กองแผนงาน                                                 57                                3.21                                    3.54                                 3.25 
กองบริการการศึกษา                                     23                                3.56                                   3.69                                 3.35 
กองการเจาหนาที่                                          46                                3.29                                   3.33                                 3.20 
 
 
∑ni     =     912 
 
 



จากตาราง 3 
ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ดานการเพิ่มคุณคางาน 
 
กอง                                                      คาเฉลี่ย (x i)                                 จํานวนคน (ni)                           x ini 
กองคลัง                                      3.70                                                 152                                      562 
กองกลาง                                                  3.64                                                   74                                      269 
กองอาคารสถานที่                                    3.72                                                 280                                   1,042 
กองกิจการนักศึกษา                                  3.53                                                136                                      480      
กองงานวิทยาเขตบางนา                           3.56                                                144                                      513      
กองแผนงาน                                             3.93                                                  57                                      224 
กองบริการการศึกษา                                 3.84                                                 23                                         88     
กองการเจาหนาที่                                      3.87                                                 46                                       178 
                                  ผลรวม                 -                                912                        3,356 
 
 
จากสูตร  การมีสวนรวม  =        ∑ x ini   
                ∑     ni 
     

=             3,356 
      912 
=   3.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากตาราง  3 
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ดานการเพิ่มคณุคางาน 

 
 
ขอ                      คําถาม                       กค.            กก             กอ            กจ             วข             กผ            กบศ           กจ    การมีสวนรวม 
                                                            xini           xini            xini           xini           xini           xini            xini           xini         ∑ xini   
                                                                                                  ∑ni 

ดานการเพิ่มคุณคางาน 
1. งานที่รับผิดชอบมีความ 
    หลากหลายและเพิ่มขึ้น            547       257           1,039       475        528         224              87            184            3.66 
2. มีอิสระในการทํางานที่ได 
    รับมอบหมาย                      556           260           1,033           480           485             216              91            173            3.61 
3. งานที่รับผิดชอบตองใชทักษะ 
   และมีความสําคัญตอหนวยงาน     584            274          1,056       484             523        232         87             178       3.75 
 
 
รายละเอียด  :  
                                                                                                                                          คาเฉลี่ย  ( xi  ) 
              กอง                                          จํานวนคน  (ni)                                           
                                                                                                          ขอ 1                                  ขอ 2                                 ขอ 3 
กองคลัง                                                      152                                  3.60                                  3.66                                  3.84 
กองกลาง                                                      74                                  3.47                                   3.51                                 3.70 
กองอาคารสถานที่                                      280                                  3.71                                   3.69                                 3.77        
กองกิจการนักศึกษา                                    136                                  3.49                                  3.53                                  3.56              
กองงานวิทยาเขตบางนา                             144                                  3.67                                   3.37                                 3.63 
กองแผนงาน                                                 57                                  3.93                                   3.79                                 4.07            
กองบริการการศึกษา                                     23                                  3.78                                  3.95                                  3.78       
กองการเจาหนาที่                                          46                                  4.00                                   3.76                                 3.87             
 
 
∑ni     =     912 
 
 
 
 



 

จากตาราง 4 
ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ดานคุณภาพชีวติในการทํางาน 
 
กอง                                                       คาเฉลี่ย (x i)                           จํานวนคน (ni)                             x ini 
กองคลัง                                        3.51                                          152                                         534 
กองกลาง                                                   3.54                                             74                                        262 
กองอาคารสถานที่                                     3.65                                            280                                     1,022 
กองกิจการนักศึกษา                                   3.48                                           136                                        473        
กองงานวิทยาเขตบางนา                            3.32                                           144                                        478        
กองแผนงาน                                              3.89                                             57                                        222 
กองบริการการศึกษา                                   3.88                                           23                                          89 
กองการเจาหนาที่                                        3.70                                            46                                        170 
                                  ผลรวม                 -                             912                          3,250 
 
 
จากสูตร  การมีสวนรวม  =        ∑ x ini   
                ∑     ni 
     

=             3,250 
     912 
=   3.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากตาราง 4 
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ดานคณุภาพชวีิตในการทํางาน 

 
 
ขอ                      คําถาม                       กค.            กก             กอ            กน             วข             กผ            กบศ           กจ    การมีสวนรวม 
                                                            xini           xini            xini           xini           xini           xini            xini           xini         ∑ xini   
                                                                                                  ∑ni 

ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1.หนวยงานเปดโอกาสใหได 
  พัฒนาความรูความสามารถ         543           251             174       483             488            225       98              169             2.67     
2.มีโอกาสสรางสัมพันธภาพ 
   กับเพื่อนรวมงานและมีเสรีภาพ 
 ในการแสดงความคิดเห็นตองาน 
 ที่รับผิดชอบ                                      553            269           1,033          484            490             232           87             172            3.64         
3.มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
  ในที่ทํางานที่ดี                      502            265           1,019      454             456             209           83             171        3.46         
 
 
รายละเอียด : 
                                                                                                                                          คาเฉลี่ย  (xi  ) 
              กอง                                          จํานวนคน  (ni)                                           
                                                                                                           ขอ 1                                   ขอ 2                                      ขอ 3 
กองคลัง                                                      152                                  3.57                                   3.64                                        3.30 
กองกลาง                                                      74                                  3.39                                    3.64                                       3.58 
กองอาคารสถานที่                                      280                                 0.62                                     3.69                                       3.64 
กองกิจการนักศึกษา                                    136                                 3.55                                     3.56                                       3.34  
กองงานวิทยาเขตบางนา                             144                                 3.39                                     3.40                                       3.17               
กองแผนงาน                                                 57                                 3.95                                     4.07                                       3.67  
กองบริการการศึกษา                                     23                                 4.26                                     3.78                                       3.61            
กองการเจาหนาที่                                          46                                 3.67                                     3.73                                       3.71 
 
 
∑ni     =     912 
 
 



 

จากตาราง 5 
ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ 
 
กอง                                                       คาเฉลี่ย (x i)                               จํานวนคน (ni)                           x ini 
กองคลัง                                         3.41                                             152                                      518 
กองกลาง                                                     3.42                                               74                                      253 
กองอาคารสถานที่                                       3.45                                             280                                      966 
กองกิจการนักศึกษา                                    3.15                                             136                                      428       
กองงานวิทยาเขตบางนา                             3.33                                             144                                      480 
กองแผนงาน                                                3.61                                              57                                      206 
กองบริการการศึกษา                                    3.58                                             23                                        82 
กองการเจาหนาที่                                         3.41                                             46                                       157    
                                  ผลรวม                 -                               912                        3,090 
 
 
จากสูตร  การมีสวนรวม  =        ∑ x ini   
                ∑     ni 
     

=             3,090 
      912 
=   3.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากตาราง 5 
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ดานระบบบรหิารการประกันคุณภาพ 

 
 
ขอ                      คําถาม                        กค.            กก             กอ            กน             วข             กผ            กบศ           กจ   การมีสวนรวม 
                                                             xini           xini            xini           xini           xini           xini            xini           xini         ∑ xini   
                                                                                                  ∑ni 
ดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ   
1.หนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวม 
   ในการกําหนดนโยบายการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา                    505       245            935            409           459        202            82             153        3.28 
2.มีสวนชวยใหระบบการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
   มีผลการดําเนินงานที่ดี                       514          252            972            438           484             204           85              160            3.41 
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ทําใหบุคลากรในหนวยงานทํางาน 
   อยางมีคุณภาพ                       537           263            988            437           495              211          80               158       3.47 
 
 
รายละเอียด : 
                                                                                                                                          คาเฉลี่ย  (xi  ) 
              กอง                                          จํานวนคน  (ni)                                           
                                                                                                            ขอ 1                                   ขอ 2                                       ขอ 3 
กองคลัง                                                      152                                   3.32                                    3.38                                        3.53 
กองกลาง                                                      74                                   3.31                                     3.41                                       3.55 
กองอาคารสถานที่                                      280                                   3.34                                     3.47                                       3.53   
กองกิจการนักศึกษา                                    136                                   3.01                                     3.22                                       3.21    
กองงานวิทยาเขตบางนา                             144                                   3.19                                     3.36                                       3.44 
กองแผนงาน                                                 57                                   3.54                                     3.58                                        3.70            
กองบริการการศึกษา                                     23                                   3.56                                     3.69                                       3.48      
กองการเจาหนาที่                                          46                                   3.33                                     3.47                                       3.44 
 
 
∑ni     =     912 

 



จากตาราง 6 
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
โดยภาพรวม  รวมทุกดาน 
 
           กอง                                       คาเฉลี่ย ( xi )                                        จํานวนคน  (ni)                                               xini 
กองคลัง                                                3.43                                                        152                                                           521   
กองกลาง                                              3.43                                                          74                                                           254 
กองอาคารสถานที่                                3.55                                                        280                                                           994 
กองกิจการนักศึกษา                             3.30                                                         136                                                           449 
กองงานวิทยาเขตบางนา                       3.30                                                        144                                                           475 
กองแผนงาน                                         3.69                                                          57                                                           210 
กองบริการการศึกษา                             3.71                                                         23                                                             85 
กองการเจาหนาที่                                  3.56                                                          46                                                           164 
                         ผลรวม                            -                                                           912                                                        3,152 
 

 จากสูตร  การมีสวนรวม  =        ∑ x ini   
                 ∑     ni 
     

=             3,152 
         912 

=    3.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  โดยภาพรวม จาํแนกเปนรายดาน  
 
 
                     รายดาน                                   กค.           กก            กอ           กน           วข             กผ           กบศ         กจ   การมีสวนรวม 
                                                                    xini           xini          xini          xini          xini            xini          xini         xini            ∑ xini   
                                                                                                  ∑ni 
ดานการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค   476       231           946       413           432        190             81          150        3.20 
ดานการเพิ่มคุณคางาน                               562           269        1,042           480           513             224            88          178            3.68        
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน                  534       262        1,022            473          478             222             89          170            3.56 
ดานระบบบริหารการประกันคุณภาพ     518           253           966            428          480             206             82          157           3.39 
  
รายละเอียด : 
                                                                                                                                          คาเฉลี่ย  (xi  ) 
              กอง                           จํานวนคน (ni)                                           
                                                                            ดานวัตถุประสงค        ดานเพิ่มคุณคางาน        ดานคุณภาพชีวิต           ดานระบบบริหาร 
                                                                                                                                                       ในการทํางาน            การประกันคุณภาพ 
กองคลัง                                        152                          3.13                              3.70                               3.51                                3.41 
กองกลาง                                        74                          3.12                              3.64                               3.54                                3.42 
กองอาคารสถานที่                        280                          3.38                              3.72                               3.65                                3.45 
กองกิจการนักศึกษา                      136                         3.04                              3.53                                3.48                               3.15 
กองงานวิทยาเขตบางนา               144                         3.00                              3.56                                3.32                                3.33 
กองแผนงาน                                   57                         3.33                              3.93                                3.89                                3.61 
กองบริการการศึกษา                      23                         3.54                              3.84                                 3.88                               3.58 
กองการเจาหนาที่                           46                         3.27                              3.87                                 3.70                               3.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

............................................................................. 

สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม                                                                                          
โปรดเขียนเครือ่งหมาย  ลงใน       ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
                                                                                                                                                 
 
1. เพศ    
                         1 ชาย                                                      2  หญิง                                           
2. อายุ 
                         1  25  ป  หรือนอยกวา                         2  26 - 30 ป                                 
                         3  31 - 40 ป                                           4  41- 50  ป  
                         5  51 ป  หรือมากกวา 
3. ระดับการศึกษา 
            1  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา 
            2  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
            3  ปริญญาตรี 
            4  สูงกวาปริญญาตรี 
4. ประเภทตําแหนง 
            1  ขาราชการ 
            2  พนักงานราชการ 
            3  ลูกจางประจํา 
            4  ลูกจางงบรายได 
            5  ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป 
            6  อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................ 
5. ประสบการณในการทํางาน 
 
                         1 5 ป  หรือนอยกวา    2  6 – 10  ป 
                         2  11 – 15 ป     4  มากกวา  15 ป



สวนที่  2  การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
 
โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานมีสวนรวมมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 

                     ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน      
2. ไดรับโอกาสในการตัดสนิใจปญหารวมกับ   
     ผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน                                  

     

3. มีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตของงานและการ  
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

4. งานที่รับผิดชอบมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น      
5. มีอิสระในการทํางานที่ไดรับมอบมาย      
6. งานที่รับผิดชอบตองใชทักษะและมีความสําคัญตอ 
    หนวยงาน 

     

7. หนวยงานเปดโอกาสใหไดพัฒนาความรู  
   ความสามารถ 

     

8. มีโอกาสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และม ี
    เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตองานที่รับชอบ 

     

9. มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในที่ทาํงานที่ด ี      
10. หนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนด 
     นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

11.มีสวนชวยใหระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
    ของหนวยงานมีผลการดําเนินงานที่ด ี

     

12.ระบบประคุณภาพการศกึษาทําใหบุคลากรใน
หนวยงานทํางานอยางมีคุณภาพ 

     

 
           ขอขอบคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน 
                       คณะผูทําวิจัยฯ 
 
 
 



ท่ีปรึกษา 
 
 ช่ือ       นางสาวสุมนา  ปรุงศักดิ ์
 ตําแหนง      หวัหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 ช่ือ        นางลําดวน   เจริญสิทธิ์ 
 ตําแหนง       นักตรวจสอบภายใน 
 
ผูวิจัย 
 1. นางสุคนธ  โตธนาคม  นักตรวจสอบภายใน 
 2. นางฉวีวรรณ  สุวรรณเทยีบ นักตรวจสอบภายใน  
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สารบัญตาราง 
 
      หนา 

ตาราง 
         1. แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม     11 
  จําแนกตามเพศ   
  แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม                  11       
              จําแนกตามอาย ุ
  แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม                 12 
                           จําแนกตามระดับการศึกษา 
  แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม                  12 
  จําแนกตามประเภทตาํแหนง 
                            แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม      13 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน     
                 2 แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมสีวนรวมในการบริหารงาน     14 

ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ดานการบริหารงานโดย                  
ยึดวตัถุประสงค จําแนกเปนรายขอ.............................................................................. 

3. แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมสีวนรวมในการบริหารงาน         15 
ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ดานการเพิ่มคุณคางาน   
จําแนกเปนรายขอ........................................................................................................ 

4. แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน     16 
ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ดานคณุภาพชีวติใน 
การทํางาน จําแนกเปนรายขอ...................................................................................... 

5. แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน     17 
ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดานระบบบริหารการ 
ประกันคณุภาพ จําแนกเปนรายขอ..............................................................................  

    6. แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการมสีวนรวมในการบริหารงาน        18 
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  รายดาน........................................................................................................................ 
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