
รายงานผลด าเนนิงาน 

การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน           
และธรรมาภบิาล อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



 
 

1 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

 

 
บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ประจ าปี 2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งในการด าเนินการส ารวจครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานบุครากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์ท างานในมา 
วิทยาลัย 

2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบริหารงานและลักษณะของผู้บริหาร  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ในด้าน 
ต่อไปนี้ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ด้านการบริหารงาน 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคล 4) ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 6) ด้านการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุก ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน สายวิชาและสายสนับสนุน 
ประกอบด้วย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 15 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8. ส านักงานอธิการบดี 
9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

12. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
13. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
14. บัณฑิตวิทยาลัย 
15. คณะพยาบาลศาสตร์ 

 โดยมีจ านวนบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1 คณะครุศาสตร์ 54 24 78 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 72 8 80 

3 คณะวิทยาการจัดการ 43 10 53 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 16 60 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 36 9 45 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 38 35 73 

7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 7 7 
8 ส านักงานอธิการบดี - 76 76 

9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 28 28 

10 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - 8 8 

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 3 3 
12 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา - 4 4 

13 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ - 4 4 
14 บัณฑิตวิทยาลัย - 7 7 

15 คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหมด 536 
 

 จากการส ารวจความคิดส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาล
อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้สรุปผลการตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
จ านวนทั้งหมด สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  
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รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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ตารางท่ี 1  สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี /คณบดี /ผู้อ านวยการ

ส านัก /สถาบันหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยงาน 

ด้านที่ 1  
ด้านวิสัยทัศน์และ

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

ด้านที่ 2  
ด้านการ

บริหารงาน 

ด้านที่ 3  
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านที่ 4  
ด้านภาวะ

ผู้น าและการ
ท างานเป็น

ทีม 

ด้านที่ 5  
ด้านการ

สื่อสารและ
การสร้าง
เครือข่าย 

ด้านที่ 6  
ด้าน

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
 

ด้านที่ 7  
ด้านการ
บริหาร 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มาก (4.01)  มาก (4.02) มาก (3.98) มาก (4.03) มาก (4.06) มาก (4.23) มาก 4.06) 4.06 0.83 ระดับมาก 

2. คณะครศุาสตร ์ มากที่สุด  (4.65) มากที่สุด  
(4.59) 

มากที่สุด   
(4.56) 

มากที่สุด  
(4.61) 

มากที่สุด  
(4.53) 

มากที่สุด  
(4.76) 

มากที่สุด  
4.61) 

4.61 0.60 ระดับมาก
ที่สุด 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มาก (3.89) มาก (3.74) มาก (4.02) มาก (4.00) มาก (3.82) มาก (4.21) มาก (4.03) 3.96 0.84 ระดับมาก 
4. คณะวิทยาการจัดการ มาก (3.98) มาก (4.06) มาก (3.81) มาก (4.14) มาก (3.94) มาก (4.30) มาก (4.15) 4.05 0.69 ระดับมาก 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาก (4.38) มาก (4.38) มาก (4.37) มาก (4.45) มาก (4.45) มากที่สุด  

(4.56) 
มาก (4.45) 4.43 0.70 ระดับมาก 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาก (4.32) มาก (4.37) มาก (4.39) มาก (4.31) มาก (4.29) มาก (4.31) มาก (4.27) 4.32 0.68 ระดับมาก 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด 

มาก (3.98) มาก (4.11) มาก (4.01) มาก (4.14) มาก (4.09) มาก (4.27) มาก (4.20) 4.11 0.73 ระดับมาก 

8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาก (4.20) มาก (4.26) มาก (4.23) มาก (4.06) มาก (4.11) มาก (4.11) มาก (4.21) 4.17 0.42 ระดับมาก 
9. ส านักงานอธิการบด ี มาก (3.65) มาก (3.73) มาก (3.62) มาก (3.68) มาก (3.59) มาก (3.80) มาก (3.77) 3.69 0.86 ระดับมาก 
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หน่วยงาน 

ด้านที่ 1  
ด้านวิสัยทัศน์และ

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

ด้านที่ 2  
ด้านการ

บริหารงาน 

ด้านที่ 3  
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านที่ 4  
ด้านภาวะ

ผู้น าและการ
ท างานเป็น

ทีม 

ด้านที่ 5  
ด้านการ

สื่อสารและ
การสร้าง
เครือข่าย 

ด้านที่ 6  
ด้าน

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
 

ด้านที่ 7  
ด้านการ
บริหาร 

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มาก (4.14) มาก (4.24) มาก (4.10) มาก (4.21) มาก (4.14) มาก (4.29) มาก (4.20) 4.19 0.82 ระดับมาก 

11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มาก (4.15) มาก (4.30) มาก (4.13) มาก (4.13) มาก (3.95) มาก (4.30) มาก (4.23) 4.17 0.60 ระดับมาก 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา มาก (4.15) มาก (4.20) มาก (4.05) มาก (4.18) มาก (4.23) มาก (4.25) มากที่สุด  

(4.64) 
4.24 0.67 ระดับมาก 

13. ส านักประกันคณุภาพการศึกษา มากที่สุด  (4.60) มากที่สุด  
(4.60) 

มาก (4.15) มากที่สุด 
(4.70) 

มาก (4.35) มากที่สุด  
(4.75) 

มากที่สุด  
(4.73) 

4.55 0.66 ระดับมาก
ที่สุด 

14. ส านักบริการวิชาการและจดัหารายได ้ มาก (4.20) มาก (4.25) มาก (4.30) มาก (4.30) มาก (4.25) มาก (4.25) มาก (4.25) 4.26 0.71 ระดับมาก 
15. บัณฑิตวิทยาลยั มาก (3.87) มาก (3.93) มาก (3.90) มาก (3.90) มาก (3.93) มาก (4.07) มาก (3.98) 3.94 0.70 ระดับมาก 
16. คณะพยาบาลศาสตร ์ มาก (3.52) ปานกลาง 

(3.48) 
ปานกลาง 

(3.08) 
ปานกลาง 

(3.04) 
ปานกลาง 

(2.84) 
ปานกลาง 

(3.24) 
ปานกลาง 

(2.96) 
3.17 1.53 ระดับปาน

กลาง 
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4.43 4.32 

4.11 4.17 
3.69 

4.19 4.17 4.24 
4.55 

4.26 
3.94 

3.17 

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดีและหัวหน้า
หน่วยงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการและจดัหารายได้ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร (อธิการบดี) 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี  ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในหมาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)           
ค่า ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                   N= 361 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  160 44.32 
    หญิง  201 55.68 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 28 7.76 
    สายวิชาการ 154 42.66 

    สายสนับสนุน  179 49.58 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    40 11.08 
      3 – 5 ปี 62 17.17 
     5 – 10 ปี 139 38.50 
     มากกว่า 10 ปี 120 33.24 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 361 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201
คน คิดเป็นร้อยละ 55.68 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายสนับสนุน จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.58 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวน
เท่ากับ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 

 



 
 

7 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

ข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน (อธิการบดี) 
 

คณะครุศาสตร์ 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คื อ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) ค่า  
ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

                                                                                                   N=35 
ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  

เพศ    

    ชาย  12 34.30 
    หญิง  23 64.71 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 4 11.43 
    สายวิชาการ 18 51.43 

    สายสนับสนุน  13 37.14 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    4 11.43 
      3 – 5 ปี 5 14.29 
     5 – 10 ปี 13 37.14 
     มากกว่า 10 ปี 13 37.14 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 35 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ จ านวน 18 คน 



 
 

8 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คิดเป็นร้อยละ 51.43 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี 
และมากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากับ  13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14  

  
ตารางที่ 4  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
ครุศาสตร์   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.81 0.87 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.82 0.83 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.77 0.87 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.78 0.88 มาก 6 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.87 0.84 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.03 0.80 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.84 0.90 มาก 3 

รวม 3.84 0.86 มาก   

  จากตารางที่  4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ           
ธรรมาภิบาลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.84 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.03) 
รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 3.87) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( X = 3.77) 

 
 
 

  
 
  



 
 

9 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

                                                                                                  N= 52 
ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  

เพศ    

    ชาย  25 48.08 
    หญิง  27 51.92 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 6 11.54 
    สายวิชาการ 40 76.92 

    สายสนับสนุน  6 11.54 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    7 13.46 
      3 – 5 ปี 8 15.39 
     5 – 10 ปี 20 38.46 
     มากกว่า 10 ปี 17 32.69 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 52 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
วิชาการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92  และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ  20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 
 
 



 
 

10 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 6  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.63 1.00 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 3.74 1.03 มาก 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.65 1.04 มาก 5 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.74 1.09 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.70 1.09 มาก 4 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.02 1.02 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.74 1.03 มาก 2 

รวม 3.75 1.05 มาก   

  จากตารางที่  6 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ          
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.75 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.02) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 3.74) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์( X = 3.63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

11 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                     N=35 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  11 31.43 
    หญิง  24 68.57 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 7 20.00 
    สายวิชาการ 16 45.71 

    สายสนับสนุน  12 34.29 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 6 17.15 
     5 – 10 ปี 16 45.71 
     มากกว่า 10 ปี 13 37.14 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 35 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง          
5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ  16 คน คิดเป็นร้อย 45.71 
 
 



 
 

12 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 8  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ    

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.82 0.76 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.79 0.78 มาก 6 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.73 0.79 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.87 0.83 มาก 2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.86 0.80 มาก 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.03 0.80 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.84 0.85 มาก 4 

รวม 3.85 0.81 มาก   

  จากตารางที่  8 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร งานและ           
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.85 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.02) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 3.74) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์( X = 3.82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

13 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                     N=44 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  19 43.18 
    หญิง  25 56.82 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 4 9.09 
    สายวิชาการ 27 61.36 

    สายสนับสนุน  13 29.55 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    3 6.82 
      3 – 5 ปี 6 13.64 
     5 – 10 ปี 12 27.27 
     มากกว่า 10 ปี 23 52.27 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 44 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82 มีสถานภาพส่ วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
วิชาการ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36  และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากับ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 
 
 



 
 

14 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 10  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.20 0.71 มาก 7 
2. ด้านการบริหารงาน 4.26 0.70 มาก 5 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.21 0.73 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.32 0.67 มาก 2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.28 0.70 มาก 4 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.50 0.58 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.31 0.72 มาก 3 

รวม 4.30 0.70 มาก  

  จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.30 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.50) 
รองลงมาเป็น ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ( X = 4.32) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

15 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                      N=36 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  26 72.22 
    หญิง  10 27.78 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 2 5.56 
    สายวิชาการ 29 80.55 

    สายสนับสนุน  5 13.89 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 15 41.67 
     5 – 10 ปี 18 50.00 
     มากกว่า 10 ปี 3 8.33 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 36 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
วิชาการ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.55 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ  18 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

  



 
 

16 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 12  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.34 0.57 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงาน 4.23 0.48 มาก 7 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.27 0.58 มาก 5 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.24 0.50 มาก 6 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.33 0.53 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.32 0.50 มาก 3 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.28 0.48 มาก 4 

รวม 4.29 0.52 มาก  

  จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.29 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
( X = 4.34) รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.33) และ ด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านการบริหารงาน ( X = 4.23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

17 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(ศูนย์แม่สอด) 
                                                                                                      N=41 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  22 53.66 
    หญิง  19 46.34 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 2 4.88 
    สายวิชาการ 20 48.78 

    สายสนับสนุน  19 46.34 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    7 17.07 
      3 – 5 ปี 5 12.20 
     5 – 10 ปี 17 41.46 
     มากกว่า 10 ปี 12 29.27 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) ที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 41 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.78 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  5 – 10 ปี 
จ านวนเท่ากับ  17 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 
 

 



 
 

18 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด)   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.29 0.60 มาก 4 
2. ด้านการบริหารงาน 4.20 0.67 มาก 7 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.21 0.75 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.31 0.67 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.32 0.62 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.44 0.58 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.28 0.61 มาก 5 

รวม 4.29 0.65 มาก  

  จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.29 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.44) 
รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.32) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงาน  ( X = 4.20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

19 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมี ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                       N=7 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  2 28.57 
    หญิง  5 71.43 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  7 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 1 14.28 
     5 – 10 ปี 3 42.86 
     มากกว่า 10 ปี 3 42.86 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 7 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
สนับสนุน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปีและมากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากับ  3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 



 
 

20 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.23 0.42 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 4.23 0.54 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.17 0.61 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.34 0.63 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.49 0.50 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.60 0.49 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.23 0.54 มาก 5 

รวม 4.33 0.56 มาก  

  จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.33 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.60) 
รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.49) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( X = 4.17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

21 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานอธิการบดี 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                     N=53 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  26 49.06 
    หญิง  27 50.94 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  53 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    6 11.32 
      3 – 5 ปี 10 18.87 
     5 – 10 ปี 18 33.96 
     มากกว่า 10 ปี 19 35.85 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 53 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายสนับสนุน 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงมากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากับ  19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85 
 

 



 
 

22 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดี     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.74 0.81 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 3.84 0.76 มาก 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.75 0.85 มาก 5 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.70 0.88 มาก 7 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.77 0.83 มาก 4 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.04 0.82 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.84 0.86 มาก 3 

รวม 3.81 0.84 มาก  

  จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ          
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.81 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.04) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 3.84) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม ( X = 3.70) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

23 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพ ศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                     N=25 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  10 40.00 
    หญิง  15 60.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  25 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    2 8.00 
      3 – 5 ปี 2 8.00 
     5 – 10 ปี 12 48.00 
     มากกว่า 10 ปี 9 36.00 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 25 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร
สายสนับสนุน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
 



 
 

24 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี    

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.21 0.88 มาก 2 
2. ด้านการบริหารงาน 4.11 0.85 มาก 7 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.12 0.88 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.16 0.84 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.19 0.86 มาก 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.22 0.86 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 0.83 มาก 5 

รวม 4.17 0.86 มาก  

  จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเ ฉลี่ยรวม 4.17 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.22) 
รองลงมาเป็น ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.21) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารงาน( X = 4.11) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

25 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภ าพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่  21 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                      N=8 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  1 12.50 
    หญิง  7 87.50 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  8 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    1 12.50 
      3 – 5 ปี 4 50.00 
     5 – 10 ปี 2 25.00 
     มากกว่า 10 ปี 1 12.50 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายสนับสนุน จ านวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3 – 5 ปี 
จ านวนเท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  



 
 

26 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 22 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 3.98 0.52 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.93 0.57 มาก 7 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.98 0.61 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.00 0.63 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.23 0.47 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.35 0.48 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.19 0.49 มาก 3 

รวม 4.09 0.56 มาก  

  จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.09 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.35) 
รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.23) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงาน ( X = 3.93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 23 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                       N=8 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  4 50.00 
    หญิง  4 50.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  8 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    5 62.50 
      3 – 5 ปี 0 0.00 
     5 – 10 ปี 1 12.50 
     มากกว่า 10 ปี 2 25.00 

 
จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายและเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายสนับสนุน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงต่ ากว่า 3 ปี จ านวนเท่ากับ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 
  



 
 

28 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.23 0.65 มาก 7 
2. ด้านการบริหารงาน 4.28 0.74 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.25 0.80 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.40 0.58 มาก 2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.28 0.87 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.53 0.55 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.39 0.56 มาก 3 

รวม 4.33 0.68 มาก  

  จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.33 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.53) 
รองลงมาเป็น ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ( X = 4.40) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 24 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                      N=4 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  1 25.00 
    หญิง  3 75.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  4 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 1 25.00 
     5 – 10 ปี 2 50.00 
     มากกว่า 10 ปี 1 25.00 

 
จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 4 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
สนับสนุน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

 



 
 

30 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา    

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.30 0.64 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 4.35 0.65 มาก 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.10 0.77 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.30 0.56 มาก 5 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.35 0.73 มาก 4 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.70 0.46 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.63 0.48 มากที่สุด 2 

รวม 4.39 0.64 มาก  

  จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ          
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.39 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.70) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 4.63) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ( X = 4.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

31 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 26 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                       N=4 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  1 25.00 
    หญิง  3 75.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  4 100.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 0 0.00 
     5 – 10 ปี 1 25.00 
     มากกว่า 10 ปี 3 75.00 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักบริการวิชาการและ

จัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 4 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
สนับสนุน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี จ านวนเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 



 
 

32 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.25 0.83 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 4.30 0.83 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.25 0.83 มาก 5 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.40 0.66 มาก 2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.50 0.50 มากที่สุด 1 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.25 0.83 มาก 5 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.35 0.73 มาก 3 

รวม 4.33 0.75 มาก  

  จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.33 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่ อสารและการสร้างเครือข่าย      
( X = 4.50) รองลงมาเป็น ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ( X = 4.40) และ ด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ( X = 4.25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

33 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 28 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
                                                                                                       N=4 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  0 0.00 
    หญิง  4 100.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 2 50.00 
    สายวิชาการ 0 0.00 

    สายสนับสนุน  2 50.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 
      3 – 5 ปี 0 0.00 
     5 – 10 ปี 3 75.00 
     มากกว่า 10 ปี 1 25.00 

 
จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 4 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรผู้บริหาร (รองหัวหน้า
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) และสายสนับสนุน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และด้าน
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวนเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.00 
 



 
 

34 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 29 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.55 0.50 มากที่สุด 2 
2. ด้านการบริหารงาน 4.50 0.59 มากที่สุด 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.45 0.59 มาก 5 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.40 0.66 มาก 6 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.30 0.78 มาก 7 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.60 0.49 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.50 0.59 มากที่สุด 4 

รวม 4.47 0.61 มาก  

  จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.47 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.60) 
รองลงมาเป็น ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.55) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 30 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
                                                                                                       N=5 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ    

    ชาย  0 0.00 
    หญิง  5 100.00 
สถานภาพ   
    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 0 0.00 
    สายวิชาการ 3 60.00 

    สายสนับสนุน  2 40.00 
ประสบการท างานในมหาวิทยาลัย   
     ต่ ากว่า 3 ป ี    4 80.00 
      3 – 5 ปี 0 0.00 
     5 – 10 ปี 1 20.00 
     มากกว่า 10 ปี 0 0.00 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 5 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และด้านประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ ากว่า 3 
ปี จ านวนเท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

 



 
 

36 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 31 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์    

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.64 0.48 มากที่สุด 5 
2. ด้านการบริหารงาน 4.76 0.43 มากที่สุด 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.96 0.20 มากที่สุด 1 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.96 0.20 มากที่สุด 1 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.88 0.32 มากที่สุด 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.88 0.32 มากที่สุด 3 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.90 0.30 มากที่สุด 2 

รวม 4.85 0.35 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 31 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.85 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านภาวะ
ผู้น าและการท างานเป็นทีม ( X = 4.96) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      
( X = 4.90) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

37 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณบดีคณะครุศาสตร ์

ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

ข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน (คณบดี หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ) 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 32 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                        N=33 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   9  27.27  

    หญิง   24  72.73  

สถานภาพ      

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  3  9.09  

    สายวิชาการ  18  54.55  

    สายสนับสนุน   12  36.36  

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย      

      ต่ ากว่า 3 ป ี    5  15.16 

      3 – 5 ปี 4 12.12 

     5 – 10 ปี 12 36.36 

     มากกว่า 10 ปี 12 36.36 



 
 

38 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
จากตารางที่ 32 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 33 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีค่าความถี่
เท่ากับ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ ค่าความถี่เท่ากับ 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  5 – 10  
ปี และมากกว่า 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
 

ตารางท่ี 33  แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.65 0.55 มากที่สุด 2 
2. ด้านการบริหารงาน 4.59 0.57 มากที่สุด 5 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.56 0.61 มากที่สุด 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.61 0.57 มากที่สุด 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.53 0.62 มากที่สุด 7 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.76 0.51 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.61 0.56 มากที่สุด 3 

รวม 4.61 0.60 มากที่สุด   

   จากตารางที่ 33 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.61 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 
4.76) รองลงมาเป็น ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 4.65) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ 
ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X = 4.53) 
 

 

 

 

 



 
 

39 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 34 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

                                                                                                           N=52 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   22 42.31 

    หญิง   30 57.69 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  1 1.92 

    สายวิชาการ  45 86.54 

    สายสนับสนุน   6 11.54 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    6 11.54 

      3 – 5 ปี 10 19.22 

     5 – 10 ปี 18 34.62 

     มากกว่า 10 ปี 18 34.62 

 
จากตารางที่ 34 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 52 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ 
ค่าความถ่ีเท่ากับ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง  5 – 10  ปี และมากกว่า 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 



 
 

40 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 35  แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.89 0.85 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.74 0.86 มาก 7 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.02 0.88 มาก 3 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.00 0.83 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.82 0.90 มาก 6 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.21 0.77 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.03 0.79 มาก 2 

รวม 3.96 0.84 มาก  

จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี
คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.96 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.21) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 
4.03) และ ด้านทีน่้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน  ( X = 3.74)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 36 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                      N=33 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   9 27.27 

    หญิง   24 72.73 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  4 12.12 

    สายวิชาการ  18 54.55 

    สายสนับสนุน   11 33.33 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 

      3 – 5 ปี 6 18.18 

     5 – 10 ปี 16 48.49 

     มากกว่า 10 ปี 11 33.33 
 

จากตารางที่ 36 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 33 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ 
ค่าความถ่ีเท่ากับ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง  5 – 10  ปี ค่าความถี่เท่ากับ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.49 



 
 

42 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 37 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.98 0.66 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 4.06 0.68 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.81 0.74 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.14 0.70 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.94 0.75 มาก 6 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.30 0.63 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 0.63 มาก 2 

รวม 4.05 0.69 มาก  

  จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
4.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X
= 4.30) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 4.15) และ ด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านการบริหารงานบุคคล  ( X = 3.81) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 38 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                           N=42 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   19 45.24 

    หญิง   23 54.76 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  3 7.14 

    สายวิชาการ  24 57.15 

    สายสนับสนุน   15 35.71 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    3 7.14 

      3 – 5 ปี 7 16.67 

     5 – 10 ปี 11 26.19 

     มากกว่า 10 ปี 21 50.00 

 
จากตารางที่ 38 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 42 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสาย
วิชาการ ค่าความถี่เท่ากับ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 



 
 

44 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 39 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.38 0.72 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 4.38 0.75 มาก 6 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.37 0.69 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.45 0.70 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.45 0.63 มาก 2 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.56 0.63 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.45 0.71 มาก 4 

รวม 4.43 0.70 มาก  

  จากตารางที่ 39 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้ านคุณธรรมและ
จริยธรรม ( X = 4.56) รองลงมาเป็น ด้านการสื่อสารและ การสร้างเครือข่าย ( X = 4.45) และ ด้าน
ที่น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.37) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 40 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                    N=45 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   30 66.67 

    หญิง   15 33.33 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  1 2.22 

    สายวิชาการ  42 93.33 

    สายสนับสนุน   2 4.45 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 

      3 – 5 ปี 16 35.56 

     5 – 10 ปี 29 64.44 

     มากกว่า 10 ปี 0 0.00 

 
จากตารางที่ 40 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 45 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร 
สายวิชาการ ค่าความถ่ีเท่ากับ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และประสบการณท์ างานในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10  ปี ค่าความถี่เท่ากับ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 64.44 



 
 

46 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 41 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.32 0.65 มาก 3 
2. ด้านการบริหารงาน 4.37 0.64 มาก 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.39 0.71 มาก 1 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.31 0.62 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.29 0.70 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.31 0.68 มาก 6 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.27 0.72 มาก 7 

รวม 4.32 0.68 มาก   

  จากตารางที่ 41 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ( X = 4.39) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 4.37) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ( X = 4.27) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คื อ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 42 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) 

N=43 
ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   21 48.84 

    หญิง   22 51.16 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  4 9.30 

    สายวิชาการ  20 46.51 

    สายสนับสนุน   19 44.19 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    7 16.28 

      3 – 5 ปี 7 16.28 

     5 – 10 ปี 16 37.21 

     มากกว่า 10 ปี 13 30.23 

 
จากตารางที่ 42 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 43 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี
ค่าความถี่เท่ากับ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สายวิชาการ 
ค่าความถ่ีเท่ากับ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 5 – 10  ปี ค่าความถี่เท่ากับ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 



 
 

48 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 43 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.98 0.68 มาก 7 
2. ด้านการบริหารงาน 4.11 0.65 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.01 0.77 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.14 0.76 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.09 0.77 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.27 0.67 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.20 0.74 มาก 2 

รวม 4.11 0.73 มาก   

  จากตารางที่ 43 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
4.11 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X
= 4.27) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 4.20) และ ด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 3.98) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

49 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 44 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

N=6 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   0 0.00 

    หญิง   6 100.00 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   6 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    1 16.67 

      3 – 5 ปี 0 0.00 

     5 – 10 ปี  3 50.00 

     มากกว่า 10 ปี 2 33.33 

 
จากตารางที่ 44 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 6 คน คิดเป็นร้อย 100.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สายสนับสนุน 
ค่าความถ่ีเท่ากับ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 5 – 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 



 
 

50 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 45 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.87 0.76 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 3.93 0.63 มาก 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.90 0.79 มาก 4 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.90 0.87 มาก 5 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.93 0.63 มาก 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.07 0.63 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.98 0.59 มาก 2 

รวม 3.94 0.70 มาก   

  จากตารางที่ 45 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.32 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.39) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 4.37) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ( X = 4.27) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

51 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 46 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

N=7 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   2 28.57 

    หญิง   5 71.43 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   7 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 

      3 – 5 ปี 1 14.28 

     5 – 10 ปี 3 42.86 

     มากกว่า 10 ปี 3 42.86 
 

จากตารางที่ 46 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร 
สายสนับสนุน ค่าความถี่เท่ากับ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10  ปีและมากกว่า 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 



 
 

52 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 47 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.20 0.40 มาก 4 
2. ด้านการบริหารงาน 4.26 0.44 มาก 1 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.23 0.42 มาก 2 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.06 0.23 มาก 7 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.11 0.32 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.11 0.62 มาก 6 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.21 0.41 มาก 3 

รวม 4.17 0.42 มาก   

  จากตารางที่ 47 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ       ธรร
มาภิบาลของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.17 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ( X = 4.26) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.23) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าและ
การท างานเป็นทีม ( X = 4.06) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 48 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

N=25 
  ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   10 40.00 

    หญิง   15 60.00 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  1 4.00 

    สายวิชาการ  1 4.00 

    สายสนับสนุน   23 92.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    1 4.00 

      3 – 5 ปี 1 4.00 

     5 – 10 ปี 11 44.00 

     มากกว่า 10 ปี 12 48.00 
 

จากตารางที่ 48 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 25 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีค่าความถ่ีเท่ากับ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มสีถานภาพส่วนใหญ่เป็น
บุคลกร สายสนับสนุน ค่าความถี่เท่ากับ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 และประสบการณ์ท างานใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 



 
 

54 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 49 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.14 0.81 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 4.24 0.81 มาก 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.10 0.81 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.21 0.80 มาก 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.14 0.84 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.29 0.83 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.20 0.81 มาก 4 

รวม 4.19 0.82 มาก   

  จากตารางที่ 49 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.19 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 
4.29) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 4.24) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ( X = 4.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 50 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

N=5  
ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   1 12.50 

    หญิง   7 87.50 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  1 12.50 

    สายสนับสนุน   7 87.50 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    1 12.50 

      3 – 5 ปี 4 50.00 

     5 – 10 ปี 2 25.00 

     มากกว่า 10 ปี 1 12.50 

 
จากตารางที่ 50 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 7 คน คิดเป็นร้อย 87.50 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สายสนับสนุน 
ค่าความถี่เท่ากับ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 3 – 5 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 



 
 

56 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 51 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

รายการประเมิน  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ  

ล าดับ  

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.15 0.57 มาก 4 
2. ด้านการบริหารงาน 4.30 0.60 มาก 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.13 0.64 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.13 0.60 มาก 5 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.95 0.77 มาก 7 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.30 0.46 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.23 0.50 มาก 3 

รวม 4.17 0.60 มาก   

  จากตารางที่ 51 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ         
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.17 เมื่อพิจารณา
ตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.30) รองลงมา
เป็น ด้านการบริหารงาน  ( X = 4.30) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและการสร้าง
เครือข่าย ( X = 3.95) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

57 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภ าพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 52 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

N=4 
ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   1 25.00 

    หญิง   3 75.00 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   4 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 

      3 – 5 ปี 1 25.00 

     5 – 10 ปี  2 50.00 

     มากกว่า 10 ปี 1 25.00 

 
จากตารางที่ 52 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อย 75.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สาย
สนับสนุน ค่าความถี่เท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 



 
 

58 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 53 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.60 0.49 มากที่สุด 4 
2. ด้านการบริหารงาน 4.60 0.49 มากที่สุด 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.15 0.91 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.70 0.46 มากที่สุด 3 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.35 1.01 มาก 5 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.75 0.43 มากที่สุด 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.73 0.45 มากที่สุด 2 

รวม 4.55 0.66 มากที่สุด   

จากตารางที่ 53  พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.55 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.75) 
รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 4.73) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ( X = 4.15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 54 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

N=4  
ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   1 25.00 

    หญิง   3 75.00 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   4 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    0 0.00 

      3 – 5 ปี 0 0.00 

     5 – 10 ปี  1 25.00 

     มากกว่า 10 ปี 3 75.00 
 

จากตารางที่ 54 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อย 75.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สาย
สนับสนุน ค่าความถี่เท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า10 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 

 



 
 

60 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 55  แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.20 0.75 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 4.25 0.77 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.30 0.64 มาก 1 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.30 0.78 มาก 2 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.25 0.70 มาก 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.25 0.77 มาก 4 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.25 0.62 มาก 5 

รวม 4.26 0.71 มาก  

 จากตารางที่ 55 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.26 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.30) 
รองลงมาเป็น ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ( X = 4.30) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ( X = 4.20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 56 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรส านักอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

N=53 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ       

    ชาย   25 47.17 

    หญิง   28 52.83 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   53 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    5 9.43 

      3 – 5 ปี 10 18.87 

     5 – 10 ปี 19 35.85 

     มากกว่า 10 ปี 19 35.85 

 
จากตารางที่  56 พบว่า ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของบุคลกรส านักอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถ่ีเท่ากับ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สายสนับสนุน 
ค่าความถี่เท่ากับ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 5 – 10  ปีและมากกว่า 10 ปี ค่าความถี่เท่ากับ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85 



 
 

62 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 57 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.65 0.82 มาก 5 
2. ด้านการบริหารงาน 3.73 0.85 มาก 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.62 0.89 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.68 0.89 มาก 4 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.59 0.84 มาก 7 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3.80 0.91 มาก 1 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.77 0.83 มาก 2 

รวม 3.69 0.86 มาก   

 จากตารางที่ 57 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ       
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.69 เมื่อพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 3.80) รองลงมาเป็น ด้าน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 3.77) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและการ
สร้างเครือข่าย ( X = 3.59) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

63 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 58 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

N=8 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   3 37.50 

    หญิง   5 62.50 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  0 0.00 

    สายสนับสนุน   8 100.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    5 62.50 

      3 – 5 ปี 0 0.00 

     5 – 10 ปี  1 12.50 

     มากกว่า 10 ปี 2 25.00 

 
จากตารางที่ 58 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 5 คน คิดเป็นร้อย 62.50 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกร สายสนับสนุน 
ค่าความถ่ีเท่ากับ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง ต่ ากว่า 3 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 



 
 

64 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ตารางท่ี 59  แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.15 0.61 มาก 6 
2. ด้านการบริหารงาน 4.20 0.71 มาก 4 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.05 0.84 มาก 7 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 4.18 0.67 มาก 5 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.23 0.69 มาก 3 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.25 0.58 มาก 2 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.64 0.60 มากที่สุด 1 

รวม 4.24 0.67 มาก   

 จากตารางที่ 59 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพัฒนา มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.24 เมื่อพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X = 4.64) 
รองลงมาเป็น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( X = 4.25) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ( X = 4.05) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลกรเก่ียวกับการบริหารงานและ

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่ งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 60 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

N=5 
 

ข้อมูลทั่วไป   จ านวน (คน)   ร้อยละ   

 เพศ     

    ชาย   0 0.00 

    หญิง   5 100.00 

สถานภาพ    

    ผู้บริหาร (รองหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  0 0.00 

    สายวิชาการ  4 80.00 

    สายสนับสนุน   1 20.00 

ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย    

      ต่ ากว่า 3 ป ี    4 80.00 

      3 – 5 ปี 0 0.00 

     5 – 10 ปี  1 20.00 

     มากกว่า 10 ปี 0 0.00 

 
จากตารางที่ 60 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลกรคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 5 คน คิดเป็นร้อย 100.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นบุคลกรสายวิชาการ 
ค่าความถี่เท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงต่ ากว่า 3 ปี ค่าความถ่ีเท่ากับ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 



 
 

66 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี 61 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของหัวหน้า
หน่วยงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.52 1.36 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงาน 3.48 1.39 ปานกลาง 2 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.08 1.72 ปานกลาง 4 
4. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3.04 1.51 ปานกลาง 5 
5. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 2.84 1.51 ปานกลาง 7 
6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3.24 1.56 ปานกลาง 3 
7. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2.96 1.51 ปานกลาง 6 

รวม 3.17 1.53 มาก   
 

จากตารางที่ 61 พบว่า ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานและ        
ธรรมาภิบาลของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
3.17 เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ( X = 3.52) รองลงมาเป็น ด้านการบริหารงาน ( X = 3.48) และ ด้านที่น้อยที่สุด คือ 
ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ( X =2.84) 

  



 
 

67 
รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารงานและธรรมาภิบาลอธิการบดี คณบดี และหน่วยส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. จุดเด่นของทา่นอธิการ คือ มีความโดดเด่นด้านการควบคุมอารมณ์ ปราณี ประนอม  
และให้ความเสมอภาค ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี รอบด้านจุดที่อยากเห็น คือ ความเด็ดขาด ด้านการ
บังคับใช้มาตรการกับบุคคล หน่วยงานเป็นต้น 

2. บางคณะยังขาดแคลนทรัพยากร อ านาจ และขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
ตนเอง 

3. ต้องการให้มีการผลักดัน/พัฒนางานด้านวิชาการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน ไม่ใช่เพียงด้านภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงคุณภาพในการเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสาขาวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง 

4. เสนอเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนในวิชาการศึกษาทั่วไป ต้องการให้โปรแกรมวิชาเป็นผู้
ก าหนด (เลือก) เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าจะให้ก็ควรมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 

5. ต้องการให้มีการสื่อสารภายในองค์กร ท าความเข้าใจกับประชาคมในเรื่องต่างๆ ให้
มากกว่านี้ เช่น ด้านการเงินกองทุน ให้มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการชี้แจงกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่วยเสนอแนวคิด และมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อ
สงสัยที่พนักงานมหาวิทยาลัยสอบถาม 
 6. ต้องการให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน เพ่ือเพียงพอต่อ
การใช้จ่าย 
 7. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการท างาน และการปฏิบัติตน คิดและสร้างนวัตกรรมใหม่
เสนอ เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

8. สิ่งที่ผู้บริหารควรมี คือ ลักษณะความเป็นผู้น า มีเหตุผลที่ไม่ติดกรอบ แสดงความจริงใจ 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 
 
 
 

 




