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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
 องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 

หลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

   กลุมประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาไดแก บุคลากรกองคลัง 
จํานวน 143  คน โดยการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษา  5  ดาน   ไดแก    ดานการบริหารจัดการ   ดานการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร   ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  ดานการจัดความรู
และสารสนเทศ   และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล   วิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง 
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows คํานวณหาคาสถิติที่ 
ตองการ  คือ คารอยละ  คาความถี่   คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ 

 การศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมความ 
 คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  
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 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้ง 5 ดาน ความคิดเห็นของบุคลากรอยู 

ในระดับ  “เห็นดวย”   ( X  = 3.96,  S.D. = 0.51)    เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง 
ทุกดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอย 
ไดแก   ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ( X  = 4.03 ) รองลงมาดานการบริหารจัดการ 
( X  = 3.98)    ดานการใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของและดานการจัดความรูและ
สารสนเทศ  ( X  = 3.95)   และดานมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ( X  = 3.87)   ตามลําดับ  
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กิตติกรรมประกาศ 

  
  รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

รองอธิการบดีฝายการคลัง  ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนางานทุกทาน ที่รบัเปนที่
ปรึกษาโครงการวิจัยทั้งเปนผูใหความรูและแนะนําคณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง 
 ขอขอบคุณบุคลากร กองคลังทุกทานท่ีไดตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยหวังวา 
งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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