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    บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานศึกษา เปนกระแสหลักที ่
สงผลกระทบตอการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยเริ่มจากสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของตนเองในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะตองมีการประกัน
คุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง อันจะเปนการสราง
ความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 10) 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญท่ีจะสงเสริมและผลักดัน 
ใหกระบวนการทํางานในทุกระดับ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของดําเนินไปใหสอดรับกันเปน
ระบบเพ่ือบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, 
หนา 25) ที่วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไดบัญญัติไวในมาตรา 47   
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินภายนอก 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามภารกิจ  
โดยมุงพัฒนาองคกรเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการถายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม เปนหลักประกันที่
ประชาชนสามารถพ่ึงพาได มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สกอ.)ที่ไดกําหนดไววา 



 2

 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมท้ังภารกิจดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2541, หนา 1) 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการบริหาร 
การเงิน การคลัง การพัสดุและการบัญชี ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย การบริหารระบบการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะเปนระบบบริหารจัดการระบบรวมศูนยไวที่สวนกลาง โดยมี
กองคลังเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบกํากับดูแลและติดตามรายรับ
และรายจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสนองตอทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย กองคลังดําเนินงานภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึง
หัวใจของการดําเนินการคือ การท่ีบุคลากรทุกคนจะตองมีสวนรวม  มีการจัดทําอยาง
เปนระบบ  ตรวจสอบคุณภาพภายในโดยคณะผูตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขจุดออนชี้
จุดเดนของตนเองและดําเนินการจัดทํา Self Assessment Report-SAR และดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขจนถึงระดับที่พึงพอใจ  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน  ซึ่งเปนเอกสารสําคัญที่จะใชในการประกันคุณภาพจากภายนอกและจาก
เหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยมา
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองคกรภายใตการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองคลังใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา   

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                       2. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอบเขตของการวิจัย   

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีขอบเขต
ของการวิจัย ดังน้ี 
                     ประชากร  ไดแก  บุคลากรในสังกัดกองคลัง   สาํนักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   จํานวน  143   คน   ( ฐานขอมูลบุคลากร  กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  ณ  ส.ค. 56 ) ประกอบดวย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  
ลูกจางงบรายได  ลกูจางชั่วคราวรายป 

ตัวแปร  คือ  การศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
                                -   ตัวแปรตน  ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  
ประสบการณในการทํางาน 

        -   ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงโดย  จําแนกเปน 5 ดาน คือ  ดานการบริหารจัดการ  ดานการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ ดานการจัดความรูและสารสนเทศ 
และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
                      ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
    
 
 
 
                                                                                    
นิยามศัพทเฉพาะ (เชิงปฏิบัติการ)  

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของศัพทที่ใชดังตอไปนี้     
1.มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หมายถึง  มหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันการศึกษา 

วิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียน
ที่มหาวิทยาลัยจัดให  วัตถุประสงคในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนทํา
การวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยแบงสวน
ราชการออกเปน สํานักงานอธิการบดี  คณะ สถาบัน/ศูนย   สํานัก 
                        2. บุคลากรกองคลัง  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจางประจํา    ลูกจางงบรายได  ลกูจางชั่วคราวรายป   ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสายงานของ
กองคลัง   ไดแก งานการเงิน   งานงบประมาณ   งานบัญชี   งานพัสดุ   งานธุรการและ 
 

ขอมูลพ้ืนฐานดานบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประเภทตําแหนง 
4. ประสบการณในการทํางาน 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1. ดานการบริหารจัดการ 
2. ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
3. ดานการใหความสําคัญกับ 
    ผูเกี่ยวของ 
4. ดานการจัดความรูและสารสนเทศ
5. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ  3  มิติ   โดยมีผูบังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ผูอํานวยการกองคลัง  รองลงมาคือ
หัวหนางานและหัวหนาหนวยตามลําดับ    
                         3. ความคิดเห็น หมายถึง แนวความคิดความรูสึกที่สามารถแสดงออก
ดวยคําพูดท่ีสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติที่ซอนอยูภายในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปน
ความจริงและสามารถพิสูจนได  หรอื  หมายถึง   การประเมินผลการรับรูทีพ่อใจหรือไม
พอใจของบุคคลซ่ึงเปนความรูสึกดานอารมณและเปนแนวโนมการปฏิบติัที่มีตอความคิด
หรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
                        4. การประกันคุณภาพการศึกษา  (QUALITY ASSURANCE)  หมายถึง  
การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมี
การควบคุมคุณภาพ  (QUALITY CONTROL)  การตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY 
AUDITING)  และการประเมินคุณภาพ  (QUALITY ASSESSMENT)  จนทําใหเกิด
ความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต  ผลผลิต
และผลลัพธของการจัดการศึกษา  ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
                        5. การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ  และประเมนิการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่กาํหนดเพื่อเปนหลักประกนัแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
ไดมั่นใจวาสถาบันนั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                     

6. คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามปณิธาน 
และภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษา
ของประเทศตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน 
                        7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาน่ันเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
                        8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี 
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สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  9. ระบบและกลไก  หมายถึง  ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ  ที่มี
ความสัมพันธ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบโดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ   
มาตรการแนวปฏิบัติ และปจจัยตางๆ  เปนกลไกใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
                      10. การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การมีระบบและกลไกใน 
แตละองคประกอบคุณภาพเพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีบงชี้
คุณภาพท่ีกําหนด 
                        11. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการศึกษา
วิเคราะหวาสถาบันมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติตลอดจนมีผลการ
ปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 
                        12. การประเมินคุณภาพการศึกษา   หมายถึง   กระบวนการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวาสงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี ้
                        13. องคประกอบคุณภาพ   หมายถงึ   ปจจัยหลกัในการดําเนินงานของ
สถาบันที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา                        

14. ดัชนบีงชี้คุณภาพ   หมายถึง   ตัวบงชี้วาการดําเนินงานในแตละ 
องคประกอบคุณภาพเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                        2. ทําใหทราบปญหา  อุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   
                   3. เพ่ือผูบริหารจะไดนําขอมูลที่ได จากการวิจัยไปใชในการปรบัปรุง
พัฒนาองคกรภายใตการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยคณะผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยสรุป
สาระสําคัญท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร (organization development) 
2. ความหมายการพัฒนาองคการ 
3. ความสําเร็จในการพัฒนาองคการ 
4. แนวคิดกลยุทธในการพัฒนาองคการ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร 
6. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
9. ความหมายของการประเมิน 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร (Organization Development) 
(พิพัชร ศรีเมอืง, 2543) 
 เบคฮาด (Beckhard , 1987) ใหความหมายการพัฒนาองคกร  คือ  ความพยายาม
เปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ัวท้ังองคการ โดยเริ่มจากฝายบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมความมี
ประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตขององคการ โดยการสอดแทรกส่ิงท่ีไดมีความรู
ทางดานพฤติกรรมศาสตร 
 เบนนิส (Bennis, 1969) ใหความหมายการพัฒนาองคกร  คือ  การตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและเปนยุทธศาสตร  ทางการศึกษาที่สลับซับซอนที่มุงใหเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม  และโครงสรางขององคการ เพ่ือวาองคการจะสามารถ 
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ปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและสิง่ทาทายตาง ๆ ตลอดถึงการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคการเอง 
 ฟอรดิซ  และ  เวล (Fordyce & Well, 1971)   ใหความหมายการพัฒนาองคกร 
เปนวิธีการท่ีมุงนําเอาพลังความสามารถของมนุษยไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งขององคการ 
 เฟรนซ  และ  เบล (French & Bell, 1973)   ใหความหมายการพัฒนาองคกร เปน
เรื่องการใชความเพียรพยายามในระยะยาวที่จะปรับปรุงกระบวนการแกปญหา และการ
ฟนฟูตนเองขององคการ โดยจะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของทีมงานบน
รากฐานแหงความรวมมือรวมใจกัน ทัง้น้ีโดยอาศัยความชวยเหลือของที่ปรึกษา และใช
ทฤษฎีประกอบกับเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตรประยุกตเปนหลัก รวมทั้งใชการวิจัย
การปฏิบัติการเปนแมแบบ 
 เบิรก  และ  สมิท (Burke & Schmidt)  ใหความหมายการพัฒนาองคกรเปนการ
ใชเทคนิคและความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร  การพัฒนาองคการคือกระบวนการเพิ่ม
ความมีประสิทธิภาพขององคการดวยการประสานความตองการสวนบุคคลในเรื่องของ
ความกาวหนาและการพัฒนากับเปาหมายขององคการ   เปนความพยายามท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ัวท้ังองคการในระยะเวลาหน่ึงและความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ียอมจะมีความเกี่ยวพันกับภารกิจขององคการ 
 แม็กซโกรว  (Mcgrow) ใหความหมายการพัฒนาองคกรเปนกระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะขององคการอยางมีแผนไวลวงหนาโดยตระหนักถึงภาวะแวดลอมของ
องคการอยูเสมอท้ังน้ีเพ่ือใหไดมาและธํารงไวซึ่งผลงานสูงสุดท้ังในดานประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และความมีสุขภาพสมบูรณขององคการ 
 (อรุณ  รกัธรรม, 2541) ใหความหมาย การพัฒนาองคการ คือ 

1. การพัฒนาองคการเปนการพยายามเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน 
- วิเคราะหปญหาขององคการอยางเปนระบบ 
- วางแผนยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงองคการ 
- ใชทรัพยากรทุกอยางเพ่ือใหความพยายามนี้สําเร็จ 

2. การพัฒนาองคการเปนการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคการเปนเรื่องของ 
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การเปลี่ยนแปลงทั้งองคการ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระบบการใหคาตอบแทน
หรือแนวยุทธศาสตรทางดานการจัดการโดยสวนรวม 
 3.  การพัฒนาองคการตองเริ่มจากฝายจัดการระดับสูงผูบังคับบัญชาระดับสูง
จะตองยอมทุมเทตนใหแกการเปลี่ยนแปลงจะตองรูถึงเปาหมายและความรับผิดชอบใน
การท่ีจะบรรลุเปาหมายของโครงการพัฒนาอยางแทจริงและจะตองสนับสนุนวิธีที่จะ
บรรลุเปาหมายอยางจริงจังอีกดวยการพัฒนาองคการมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององคการและความเจริญงอกงามขององคการ 
 

ความหมายการพัฒนาองคการ (Organization Development)  
 

ความพยายามที่จะอธิบายความหมายของการพัฒนาองคการ หรือที่เรียกกนัสั้น ๆ 
วา  O.D. มีมานานแลวแตนักวิชาการจํานวนไมนอยยังมีความเห็นแตกตางกันไป ปจจุบัน
ไดมีผูแสดงความคิดเห็นกันไวหลายแงหลายมุมแตกตางกันออกไปแลวแตวาแตละคน
จะมุงเนนไปในทางใด เพ่ือประโยชนในการพิจารณาความหมายของการพัฒนาองคการ
ในแงของการศึกษา จึงขอนําเอาความหมายของนักวิชาการบางทานมาแสดงไว ณ ที่นี้ 
บุคคลผูซึ่งมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในทางดานการพัฒนาองคการ ไดใหความเห็นวา
ความหมายของการพัฒนาองคการ   หมายถึง   การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนและเปนเครื่องมือในการศึกษาองคการ เพ่ือมุงท่ีจะใหการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความเชื่อถือ  ทัศนคติ  คานิยมและโครงสราง  ในอันที่ใหองคการสามารถปรับตัวใหเขา
กับวิทยาการใหม ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (อรุณ รักธรรม, 
ม.ป.ป.) 
 นักวิชาการอีกผูหนึ่งไดสรุปความหมายการพัฒนาองคการวา 

1. แนวคิดหรือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน 
2. ในระบบทุกระบบที่ประกอบข้ึนเปนองคการ 
3. โดยอาศัยผลของความรูที่ไดรับมาจากศาสตรทางดานพฤติกรรม 

(หรือพฤติกรรมศาสตร) เขามาสอดแทรกอยางมีแผนในระบบ และกระบวนการตาง ๆ
ขององคการ 
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 4.  เพ่ือวัตถุประสงคในการดํารงคงไวซึ่งดุลยภาพของระบบทุกระบบเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ  ประสิทธผิล  ตลอดจนความเจริญเติบโตและเพ่ือความสามารถในการ
ปรับตัวขององคการ ใหเขากันไดกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(มนูญ  วงศนารี, ม.ป.ป.) 
 สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษฎ (2542,หนา 116)  อธิบายวา การ
พัฒนาองคการหมายถึง  ความพยายามอยางเปนข้ันตอนตอเน่ืองกัน ในการปรับปรุง
สมรรถภาพขององคการ  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท้ังส่ิงแวดลอมภายในและส่ิงแวดลอม
ภายนอก พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการขจัดปญหาภายในองคการใหหมดไป การ
พัฒนาองคการ  หมายถึง  การยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยใหการศึกษาอยางถูกตอง 
เพ่ือเปลี่ยนความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม  และโครงสรางขององคการใหสามารถปรับเขา
กับเทคโนโลยีใหม ๆ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามปกติ 
 พนอพันธุ  จาตุรงคกุล (2544)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนาองคการ หมายถึง 
ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแบบแผน   มีการวิเคราะหปญหา   วางแผน 
กลยุทธ  การใชทรัพยากรเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย  หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมทั้ง
องคการ  เริ่มจากระดับผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคการ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคการ 
 เพ็ญศรี  พิทกัษธรรม  มชัฌิมาภิโร (2544)  กลาววา  การพัฒนาองคการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ  โดยเนนการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวบุคคลท้ังองคการ  ไดแก  เจตคติ  
คานิยม  ความเชื่อ  อารมณ  ความรูสึก  และอ่ืน ๆ  ซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคการ 
 จากความหมายของการพัฒนาองคการดังท่ีกลาวขางตน พอสรุปไดวา  การ
พัฒนาองคการ  เปนกระบวนการในการพัฒนาองคการอยางเปนระบบและมีแบบแผน 
เพ่ือเปลี่ยนความเชื่อ   ทัศนคติ  คานิยม และโครงสรางขององคการ  ใหองคการสามารถ
ปรับตัวใหเขากับวิทยาการใหม ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ 
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ความสําเร็จในการพัฒนาองคการ 
 

 การพัฒนาองคการจะสําเร็จได  ถามีการวางแผนและการใชความรูทางพฤติกรรม
ศาสตรเขาชวย  เชน  เรื่องการจูงใจ  เรื่องอํานาจ  การส่ือสาร  ความเขาใจในเรื่อง
วัฒนธรรมองคการ  การแกปญหา  การกําหนดเปาหมาย  ความสัมพันธระหวางบุคคล  
กลุม  การขจัดความขัดแยงตาง ๆ ความสําเร็จในการพัฒนาองคการ ประกอบดวย 
(ชวลิต ประภวานนท, 2541,  หนา 336-341) 

1. ความแตกตางระหวางการพัฒนาองคการและการฝกอบรม  (The differences 
Between organization development and training)   การฝกอบรม (training)  เปนการ
พัฒนาความรู   ความชํานาญ   ทัศนคติ     ลกัษณะนิสัยและหนาท่ีการทํางาน  โดยการ
ฝกอบรมเนนที่ตัวบุคคลมากกวาองคการ  สวนการพัฒนาองคการจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาทั้งตัวบุคคล  กลุมองคการ  โครงสรางองคการ  ระบบการทํางานและอ่ืน ๆ 
ซึ่งจะมีผลกระทบตอบุคคลท้ังองคการ  จึงมีความหมายท่ีกวางกวาฝกอบรม 
 2.   ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองคการ   (The  nature  of  organizational 
development)  การพัฒนาองคการน้ันจะมีลักษณะตาง ๆ หลายประการ  เชน  การพัฒนา
จะมุงเนนไปท่ีวัฒนธรรมองคการ  (organization  cultural)  คานิยม (value)  และทัศนคติ
ของบุคคลภายในองคการโดยการพัฒนาจะตองทําเปนระบบ  เชน  ระบบโครงสรางใหม 
ซึ่งตองทําแผนแมแบบในการปฏิบัติการพัฒนาจะตองเริ่มกระทําอยางตอเน่ืองมีการ
สอดแทรก (intervention) เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 3.  คุณคาของการพัฒนาองคการ (organization development values)  การพัฒนา
องคการมีคุณคาตอมนุษยและการเจริญเติบโตขององคการ ขบวนการ การมีสวนรวม  
และความตองการท่ีเปนธรรมยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ การพัฒนา
องคการตองการความสําคัญตอความรวมมือ (collaboration)  แนวความคิด (concepts) 
โดยองคการจะตองมีการแยกถึงประโยชนที่เกิดข้ึนในความพยายามพัฒนาองคการ
ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 
 1. ความคาดหวังสําหรับบุคคล   (respect for people)  เพ่ือระมัดระวังตอการ
กระทําเพ่ือไมใหเกิดความผิดหวัง 
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 2. ตองมั่นใจและไดรับการสนับสนุน  (trust and support)  ประสิทธิภาพของ
องคการและความแข็งแรงจะตองมีลักษณะที่ทําใหมั่นใจ และมีบรรยากาศในการ
สนับสนุนการพัฒนาองคการ 
 3.  อํานาจที่เทาเทียมกัน  (power  equalization)  ประสิทธิภาพขององคการและ
ความแข็งแรงจะตองมีลักษณะที่ทําใหมั่นใจและมีบรรยากาศในการสนับสนุนการพัฒนา
องคการ 
 4.  การเผชิญหนา  (confrontation)  ปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคการจะตองไดรับ
การเผชิญหนาโดยมีการติดตอเพ่ือรวมแกปญหาไมหลีกเลี่ยงหรือสะสมปญหา 
 5.  การมีสวนรวม  (participation)  พนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
องคการจะตองมีสวนรวมในการรับรูผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยรวมตัดสินใจในการ
แกปญหาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติ 
 4.  การพัฒนาอยางเปนระบบ  (organization development system) จะตองมี 
การสรางแผนแมบทในการเปลี่ยนแปลง  มีการประเมินสถานการณขององคการ เพ่ือ
วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคขององคการ  เพ่ือที่จะนําจุดแข็งของ
องคการมาผลักดันการพัฒนาองคการโดยมีกลไกการควบคุมทิศทางที่แนนอน การ
พัฒนาองคการจะตองพิจารณาวาองคการมีการรวมแกปญหา  รวมรับผิดชอบ  เนนที่
เปาหมายองคการ พนักงานจะมีความซื่อสัตยตอองคการและลักษณะโครงสรางองคการ
จะเปนแบบกวาง โดยอาศัยการใหคําแนะนํามากกวาการส่ังการโดยการบงัคับบัญชา 
ดังน้ันพนักงานจึงมีจิตสํานึกในความสําเร็จของงานมากกวาตัวบุคคล 
 

แนวคิดกลยุทธในการพัฒนาองคการ 
 ไดมีนักทฤษฎีองคการ ใหความหมาย  กลยุทธในการพัฒนาองคการไว
หลากหลาย ดังน้ี 
 เดวิด ซี.ดี.โรเจอร  (David C.D.Rogers, 1973,  p.10  อางถึงใน  ธงชัย  สันติวงษ, 
2532, หนา 36)  ใหนิยามไววา  กลยุทธ  หมายถึงวิธีหรือแบบแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ
กับการแบงสันทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด  เพ่ือใหเกิดผลดีที่เปนขอไดเปรียบ และสามารถ 
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บรรลถุึงวัตถุประสงคอันใดอันหนึ่งหรือหลาย ๆ วัตถุประสงคพรอมกันโดยใหมีความ
เสี่ยงนอยที่สุด ณ ระดับท่ียอมรับได 
 ธงชัย  สันติวงษ(2532, หนา 4)  อธบิายวา  กลยทุธ  หมายถึง  แผนงานที่ซึ่งมี
ความพรอมสมบูรณครอบคลุมครบถวนทุกดาน  และประสานสอดคลองเขากันได ที่จะ
ชวยใหองคการมีขอไดเปรียบทางกลยุทธที่จะเผชิญกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2541, หนา 15)  อธิบายวา  กลยุทธ  เปนรูปแบบ
ของการกระทําซ่ึงผูจัดการใช  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ กลยทุธที่เปนจริง
ของบริษัทท่ีวางแผนไวและโตตอบตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ 
 ทศพร  ศริิสมัพันธ (2543, หนา 1)  ไดใหความหมายวา  กลยทุธ  หรือ  Strategy 
เปนศาสตรที่มีมานานมากแลวต้ังแตเริ่มมีการคาขายหรือการทําศึกสงคราม  คําวากลยุทธ  
หรือ  “Strategy”  นั้น  มาจากภาษากรีกสองคํารวมกัน  คือ  “stratos”  ซึ่งหมายถึง  
“กองทัพ”  และ  “legei”  ซึ่งหมายถึง  “การนําหรือผูนํา”   ดังน้ัน   “Strategy”  มีที่มาจาก  
“Strategia”  ในภาษากรีก  ซึ่งหมายความวา  generalship  ในชวงศตวรรษที่ 19  คําวา  
กลยุทธมักจะถูกนํามาใชในการจัดการ ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และการทหาร เพ่ือใช
สนับสนุนในดานการบริหารนโยบายของประเทศ  ซึ่งตอมาก็ไดมีการนํากลยุทธมา
ประยุกตใชกบักระบวนการในการบรหิารจัดการองคการธุรกิจภายใตสภาวการณที่ไม
แนนอน หรอืความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะหและกําหนดนโยบาย
ดานการบริหารในทุกระดับชั้นมากข้ึน 

จากแนวคิดกลยุทธในการพัฒนาองคการดังท่ีกลาวขางตน พอสรุปไดวา   
กลยุทธ  คือ การกําหนดวิสัยทัศน  ทิศทาง  ภารกิจ  และวัตถุประสงคองคการอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหองคการมีทิศทางเปาหมายชัดเจนสามารถดําเนินงานตามภารกิจและบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 

แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
 Steers, R.M. & Porter, L. M. (1979: 364)  กลาวถึง  ความสําคัญของบรรยากาศ
องคกรวาเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคกร วิเคราะหการทํางานของบุคคล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  ซึ่งจะไมถูกตองสมบูรณหากไมพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมองคกร (Internal Environment) ซึ่งเขาเรียกวาบรรยากาศองคกรที่มีสวน
กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของคน 
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 บรรยากาศขององคกรที่ดีจะสงผลใหบุคคลมีการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน สิ่งท่ีจะสรางให
เกิดบรรยากาศท่ีดีเหมาะแกการทํางาน ไดแก การมีผูบังคับบัญชาที่ดี  การท่ีสมาชิกใน
องคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดี รวมทั้งการท่ีองคกรมีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  ทางสังคม  และทางจิตใจที่ดีเพียงพอที่จะเสริมสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีดีได 
 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันการศึกษาและนักวิชาการไดนิยามความหมายของการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไวในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอดังน้ี 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541, หนา 2) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาวา 
หมายถึง การควบคุมคุณภาพ โดยมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุมทุก
ข้ันตอน การตรวจสอบคุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยตัวเองตามเกณฑที่
ตนกําหนดข้ึน และการตรวจสอบจากภายนอก เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอกตามเกณฑที่กําหนดข้ึน แลวตัดสินตามเกณฑ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543, หนา 11) ไดกําหนดความหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรม 
หรือการปฏบิัติการในภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมกีารควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพจนทําใหเกิดความม่ันใจใน 
คุณภาพและมาตรฐานของปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธ
ของการจัดการศึกษา ประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2544, หนา 2) ใหนิยามไววาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการ
ตามระบบและแผนท่ีวางไวแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สมคิด  พรมจุย และสุพักตร พิบูลย  (2544, หนา 4)  ใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กิจกรรมหรอืแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพ 
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การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
 จุฑา  เทียนไทย และจินตนา  ชาญชยัศิลป (2544, หนา 5) ใหความหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่เมื่อไดดําเนินการ
ไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงไวซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 
อยางตอเนื่อง อันเปนการปกปองผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนสังคมโดย
สวนรวม ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่ริเริ่มข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษา
เองหรือหนวยงานภายนอกก็ได 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 17) ได
นิยามการประกันคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ ตามดัชนีบงชี้ที่
กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษา
นั้น ๆ สามารถใหผลผลติทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กุลทรัพย   อุณหะจิรังรักษ (2549, หนา12)  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาไววาเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติการในภารกิจหลักที่ดําเนินการอยางเปน 
ระบบตามแผนท่ีกําหนดไวของหนวยงานผูรับผิดชอบดานการศึกษา โดยมีระบบและ
กลไกควบคุมตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตาม 
ดัชนีบงชี้ที่กาํหนด ซึ่งเปนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพจาก
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนหลักประกนัแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวา
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 จากความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาดังท่ีกลาวขางตน จึงพอสรุปไดวา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบตามแผนท่ีกําหนดไวของหนวยงานผูรับผิดชอบดาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกโดยมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพเพื่อเปนหลักประกันแกผูมี
สวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาน้ัน ๆ สามารถใหผลผลิตทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ 
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หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักการและนโยบายตามกฎหมาย 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 15-16) 
ไดรวบรวมวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดให
สถานศึกษาทุกระดับดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีขอกําหนดวาดวย
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวดท่ี 6 ดังน้ี 
 มาตรา 47   ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ 
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งใน
ทุกหาป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน
ตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของ 
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สถานศึกษารวมท้ังผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
นั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํา
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไข   
หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 19-25) 
ไดกลาวถึงหลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไววา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงได
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหคณะและสํานักเลือกระบบประกันคุณภาพ
ของตนเอง หรือพัฒนาระบบของตนท่ีสามารถตรวจสอบได และในวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย ประจํา รังสรรค แสงสุข ไดแถลงนโยบายคุณภาพไวดังน้ี  
“รามคําแหงมุนมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริการอยางตอเนื่องเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือรับใชสังคมและประเทศชาติ”   จากนโยบายคุณภาพดังกลาว
นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังน้ี 
 1. เพ่ือบริหารและดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในคณะและ
สํานักใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสูการรับรองคุณภาพ  
 2. เพ่ือประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสํานักใหมีการ 
บริหารและดําเนินการไปในทิศทางขององคกรแหงการเรียนรูอันเปนการสราง 
วัฒนธรรมองคกร 
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 3. เพ่ือประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 4. เพ่ือเผยแพรขาวสารและการดําเนินการใหแกประชาชนทัว่ไปเพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5. เพ่ือเผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาไปสูสังคมนานาชาติ 
กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา (2544, หนา 5-10) กําหนด
กระบวนการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

1. กระบวนการประกันคุณภาพ มีข้ันตอน ดังน้ี 
                  การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เปนสวนที่
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ  
ที่จะมีผลตอคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ถอืเปนข้ันของการดําเนินงานภายใน
องคกรที่เปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุมทุกข้ันตอน 
      การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการ
ของระบบคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีข้ึน ถือเปนการตรวจสอบเชิงระบบ
โดยมีจุดเนนเพ่ือพิจารณาวาสถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม มีการพัฒนาไป
มากนอยเพียงใด และมีข้ันตอนท่ีเชื่อถือไดวาการดําเนินงานของสถาบันมีคุณภาพ ทั้งน้ี
การตรวจสอบคุณภาพน้ัน หมายถึงการตรวจสอบผลการดําเนินงานควบคุมคุณภาพท้ัง
จากภายในหรือภายนอกวาเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย/คณะวิชากําหนดไวหรือไม 
      การประเมินคุณภาพ (quality assessment) เปนกระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมวาเมื่อมีการใชระบบประกันคุณภาพหรือระบบ
ควบคุมคุณภาพแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
 2.  ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกออกเปน 2 องคประกอบหลัก
ไดแก 
      การประกนัคุณภาพภายใน คือ  กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือสรางความม่ันใจ
วาแนวการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ มี 3 องคประกอบคือ 
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(1) การควบคุมคุณภาพ  (2)  การตรวจสอบคุณภาพ และ  (3)  การประเมินคุณภาพ 
      การประกนัคุณภาพภายนอก คือ  การดําเนินการตามระบบคุณภาพภายใน 
พรอมท้ังการตรวจสอบและการประเมินผลท้ังระบบ โดยหนวยงานจากภายนอกเพื่อ
ประกันวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตามภารกิจอยางมีคุณภาพ โดยมี
องคประกอบคือ (1)  การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
(2)การประเมินคุณภาพ  (3)  การใหการรับรอง 
 
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 
 การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก เชื่อมโยงกันดวยมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษานี้มีความสอดคลองกับส่ิงที่ไดกําหนด 
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ประเภทและพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี (ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา,2544, 
หนา15) 
 การประกันคุณภาพภายใน  เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย/สถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอก  เปนงานตอเนื่องและสัมพันธกับการประกัน
คุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบเบ้ืองตนจากรายงานประจําป และรายงานอ่ืน ๆ อัน
เปนผลจากการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบ 
ขอมูล เอกสาร หลักฐาน และตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา โดยผูประเมิน
ภายนอกท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหการ
รับรองเปนผูดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
/สถาบันอุดมศึกษาใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  (ดูภาพ 2 และภาพ 3 ประกอบ) 
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 ประเมินคุณภาพภายนอก                   ประกันคุณภาพ 
 
              สมศ.                            หนวยงานตนสังกัด 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ           - ทบวงมหาวิทยาลัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษา           - กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับอุดมศึกษา            - กระทรวงอื่น ๆ 
 
- ศึกษารายงานประจําปของสถานศึกษา 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล               - พัฒนาระบบและกลไกการ 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยีย่ม)                  ประกันคุณภาพภายใน 
- ใหการรับรองผูประเมิน               - เตรียมพรอมรับการประเมิน 
- จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง                ภายนอก ฯลฯ 
- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
- สนับสนุนการแกไขจดุออนท่ีพบจากการประเมิน 
 
 
    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
   - คณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย/หนวยงานเทียบเทา 
   - ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
 
   -  ดําเนนิการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 
   -  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   -  จัดทํารายงานประจําป 
   -  ใหความรวมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐานขอมูล 
       เพื่อการประเมินภายนอก 
 

ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางองคกรท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
ท่ีมา . จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (หนา 243), โดย 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฟนนี่. 
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         การประกันคุณภาพภายใน                       การประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
การดําเนินงาน               การประเมินผล        รายงาน   การตรวจเยี่ยม     รายงานผลการ        การรับรอง 
ตามภารกิจของ               การดําเนินงาน       ประจําป          ประเมิน        มาตรฐาน 
สถานศึกษา 
          
                 ขอมูลปอนกลับ 
 
 
 
 
                                                                                  ขอมูลปอนกลับ  

 
 
ภาพ 3  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
ท่ีมา.  จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (หนา 244), โดย
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฟนนี่. 
          

ความหมายของการประเมิน 
 

 Tyler (อางถึงใน สมคิด พรมจุย, 2546, หนา 43) ไดใหความหมายของการ
ประเมินไววา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรรมท่ีกําหนดแลว โดยมีความเชื่อวาจุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม และ 
จําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเพ่ือการตัดสิน
ไดวา จุดมุงหมายท่ีไดต้ังไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้น ประสบความสําเร็จ
หรือไม และมีสวนใดบางท่ีตองปรับปรุงแกไข ในทํานองเดียวกัน Stufflebeam (1971, 
 p. 39) ไดใหความหมายของคําวา “การประเมิน” ไววา หมายถึง กระบวนการของการ
ระบุหรือกําหนดขอมูลที่ตองการ รวมถึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่ 
 



 22

 
จะเก็บมาแลวนั้น มาจัดทําใหเกิดเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนเพ่ือนําเสนอสําหรับใช
เปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ี  ดิเรก  ศรีสุโข (2544, หนา87)  
ไดกลาวถึงการประเมินโครงการวา ตองทําอยางเปนกระบวนการติดตอกัน และจัดการ
ประสานสอดคลองกับแผนงานที่ระบุไวตามแผน ดังน้ี 
 1. สิ่งท่ีตองประเมิน 
 2. วิธีการประเมิน 
 3. ตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีประเมิน 
 4. กําหนดเวลาการประเมิน 
 5. กําหนดเวลาการรายงานผลตามข้ันตอน ซึ่งควรระบุไวในแผนดวย 
 6. สรางเครื่องมือสําหรับใชในการประเมิน 
 7. การดําเนินการประเมินแตละข้ันตอน 
 8. การรายงานการประเมินโครงการตามกําหนดเวลา 
 9. การเขียนรายงานการประเมินทั้งโครงการ 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สันติ  วชิรางกุณ (2545)  ไดศึกษา เรื่องการพัฒนาองคกรภายใตกรอบมาตรฐาน 
ISO14001 ศึกษากรณี บรษัิท, เซนเทคโนโลยี่ส เนต็เวิรค (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือศึกษา
ถึงผลการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชในการพัฒนาองคการท้ังดาน
การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ภายใตสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยในการพัฒนา
องคกรเพื่อนําไปสูมาตรฐาน  ISO 14001  ซึ่งประกอบดวย การบริหารการเงิน  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไปนั้นอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 65.70 และ
เมื่อพิจารณาเปนกรณีการบริหารการเงิน ไมวาจะเปนการนํางบประมาณท่ีไดไปใชใน
การจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001  เพ่ือชวยเสริมภาพพจนขององคกร หรือการจัดสรร
งบประมาณบางสวนในการจัดการส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนในบริเวณขางเคียงในกรณี 
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การบริหารงานบุคคล  พบวาพนักงานสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา
บุคลากร โดยการฝกอบรมท้ังทางดานวิชาการและดานเทคนิคอยางตอเน่ือง ทั้งใน 
ระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเปนระบบ  
สวนกรณีของการบริหารท่ัวไป  พบวาพนักงานสวนใหญเห็นดวยกับความมุงม่ันของ
ผูบริหารกับแผนการนําเอาระบบ  ISO 9002  และ   ISO 14001 มาปฏิบัติเพ่ือสราง
ศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดและตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับ
ความคิดเห็นของผูบริหารพบวาควรมีการปรับโครงสรางองคกรใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
และความคลองตัวมากข้ึน  ใหความสําคัญกับตนทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร และมีการ
เปลี่ยนทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดใหเปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดโดยเร็วและดี
ที่สุด 

ณัฐชนก   อิศรีทอง (2544)  ไดศึกษา เรื่อง  กลยุทธการพัฒนองคการสูความ 
เปนเลิศของคณะสาธารณสุขศาสตร  ผลการศึกษา พบวา  ดานการบริหารงาน โดยมีการ
บริหารแบบมีสวนรวมจุดแข็งของกลยุทธ คือ    บคุลากรมีสวนรวมในการจัดทําและ
กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของงานโดยดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ  ภาควิชาสามารถบริหารงบประมาณ  พัฒนาหลักสูตรของภาควิชา
อยางอิสระ บุคลากรทุกฝายของคณะฯไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จุดออนของกลยุทธ
คือ   บุคลากรไมไดรับการมีสวนรวมในการบริหารงานโดยเฉพาะดานการกําหนด
นโยบาย ขอจํากัดของกลยุทธ คือ  กฎ  ระเบียบของระบบราชการไมเอ้ือตอการบริหาร
แบบมีสวนรวม  โอกาสของกลยุทธ  คือ  คณะฯ ไดนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามา
ใชอยางจริงจังทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ชุมชนสามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของคณะฯ ได   ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการยกระดับมาตรฐานการศึกษา จุดแข็งของกลยุทธ คือ คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหตอบสนองความตองการของพ้ืนที่ภาคตะวันออกอยางตอเนื่องทําใหนิสิต
สามารถทํางานในพ้ืนที่ไดคิดเปน รอยเปอรเซ็นต  จุดออนของกลยุทธ  คือ กระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรยังไมเปดโอกาสใหชุมชนผูใชบัณฑิตไดสวนรวมในการให
ขอเสนอแนะ ในการสรางพัฒนาหลักสูตรใหม ผูบริหารยังขาดความรู  ประสบการณ 
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เฉพาะเรื่องในสาขาน้ัน ๆ ทําใหมาตรการ  รูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตรไมสามารถ
บรรลกุลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรได  ขอจํากัดของกลยุทธ คือ  งบประมาณท่ีไดรับมี
จํากัด ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกคณะฯ ที่จะมาชวยในการพัฒนา
หลักสูตรทําใหเปนไปคอนขางลาชา คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีกอใหเกิดวุฒิ
ภาวะทางปญญา อารมณ และความคิดสรางสรรค   ดานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
ดานพัฒนาองคความรู ดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมโดยเนนการมีสวนรวมขององคการ
ปกครองทองถิ่น  จุดแข็งของกลยุทธ คือ คณะฯ ต้ังอยูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  มีพืช
สมุนไพรที่เอ้ือตอการสรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  การวิจัยดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม  จุดออนของกลยุทธ คือ การสรางองคความรูมุงเนนเฉพาะดานเทาน้ันไมได
คํานึงถึงชุมชนอยางแทจริง    ขาดการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงประชาชนขาดความรู 
ความเขาใจและการมีสวนรวม   ขอจํากัดของกลยุทธ คือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะ
ดาน ขาดการทํางานเปนทีม  ประชาชนในทองถิน่ไมสนใจท่ีจะศึกษาหรือยอมรับใน 
เรื่องดังกลาวโอกาสของกลยุทธ คือ เปนระยะเริ่มตนของคณะฯ มีโอกาสดําเนินการเปน 
ไปไดสูง 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี     
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ    ระดับการศึกษา   ประเภทตําแหนง
ประสบการณในการทํางาน และนําผลงานวิจัยเสนอตอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนโดยคณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
 
ประชากร 
                  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  บคุลากรท่ีสังกัดในกองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 143 คน (ฐานขอมูลบุคลากร กองคลัง 
 ณ ส.ค. 56) 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
แบงออกเปน  2  สวน  คือ 

    สวนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  แบบ  Check List 
    สวนที่  2  เปนแบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 

หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง เปนคําถามปลายปด (Close – Ended Questionnaires) ชนิดมาตราสวน                                  
ประเมินคา 5 ระดับโดยดดัแปลงจากมาตราสวนประเมินคาตามวิธีของลิเคิรท (Likert 
Scale) โดยมหีลักเกณฑการใหคะแนน (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ 2544 : 116) ดังน้ี 
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คะแนน  5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง 
คะแนน  4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น  เห็นดวย 
คะแนน  3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมแนใจ 
คะแนน  2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมเห็นดวย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

เกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ย (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ 2540, 134)  
คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง เห็นดวย 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง ไมแนใจ 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง ไมเห็นดวย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรกองคลัง สํานักงาน 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในชวงวันที่  9 - 14  เดือนสิงหาคม 2556 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                   ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแจงแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา  ตรวจเลือก
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ  มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                   

 สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการ 

แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  
2.   ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสถิติใช
คาเฉลี่ย (Mean : X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)                                        

3.  ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของบุคลากรผูเขียนเสนอแนะ/ไมเขียน 
ตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะผูวิจัย
ไดเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยซ่ึงเปนบุคลากร กองคลัง จํานวน 141 
ชุด จากจํานวนบุคลากรกองคลัง 143 ชุด คิดเปนรอยละ 98.60 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS FW (Statistic Package for Science for 
Window) และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี  
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมาย แบงเปน 2 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 
ประเภทตําแหนง ประสบการณในการทํางาน  ในตาราง 1 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   นําเสนอในตาราง 2 - 7  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลผูเขียน/ไมเขียนขอเสนอแนะความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  นาํเสนอ 
ในตาราง 8 
 
ตอนท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  ประสบการณใน
การทํางาน  
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ตาราง 1 
จํานวนและคารอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง ประสบการณในการทํางาน 
 
   สถานภาพ            จํานวน             รอยละ 
 
1.  เพศ 
 ชาย        22    15.6  
 หญิง      119    84.4 
 
   รวม    141   100.0 
 
2.  ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากวาปริญญาตรี     36    25.5 
 ปริญญาตร ี      62    44.0 
 สูงกวาปริญญาตรี     43    30.5 
  
   รวม    141   100.0 
   
3.  ประเภทตําแหนง 
 ขาราชการ      34    24.1 
 พนักงานมหาวิทยาลัย     31    22.0 
 ลูกจางประจํา       6      4.3 
 ลูกจางงบรายได     43    30.5 
 ลูกจางชั่วคราวรายป     27    19.1  
  
   รวม    141   100.0 
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ตาราง  1 (ตอ) 
จํานวนและคารอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
 
   สถานภาพ            จํานวน             รอยละ 
 
4.  ประสบการณในการทํางาน 
 5 ป หรือนอยกวา     12     8.5  
 6 – 10 ป                 21    14.9 
 11 – 15 ป      24    17.0 
 มากกวา 15 ป      84    59.6 
  
     รวม    141   100.0 
 

จากตาราง  1  พบวาสถานภาพสวนตัวของบุคลากรกองคลังซ่ึงเปนผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน  119  คน คิดเปนรอยละ 84.4 และเปน 
เพศชาย  22 คน  คิดเปนรอยละ 15.6 

ระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาตรี มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ  
44.0 จบสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 30.5 และจบตํ่ากวาปริญญาตรี  
มีจํานวน  36 คน  คิดเปนรอยละ 25.5 
 ประเภทตําแหนงสวนใหญบุคลากรเปนลูกจางงบรายได  มีจํานวน  43 คน  
คิดเปนรอยละ  30.5  รองลงมาเปนขาราชการ  มีจํานวน  34 คน คิดเปนรอยละ 24.1   
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  มีจํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 22.0   ลูกจางปฏิบัติงาน
ชั่วคราวรายป  มีจํานวน  27  คน คิดเปนรอยละ 19.1 และลูกจางประจํา มีจํานวน 6 คน  
คิดเปนรอยละ 4.3 
 ประสบการณในการทํางานสวนใหญบุคลากรมีประสบการณทํางานมากกวา  
15 ป  มีจํานวน  84  คน คิดเปนรอยละ 59.6  รองลงมามีประสบการณทํางาน  11-15 ป  
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มีจํานวน  24 คน คิดเปนรอยละ 17.0  มีประสบการณทํางาน 6-10 ป มีจํานวน  21 คน 
คิดเปนรอยละ 14.9 และมีประสบการณทํางาน 5 ปหรือนอยกวา มีจํานวน 12 คน  
คิดเปนรอยละ 8.5   ตามลาํดับ 
  
ตอนท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง    
5  ดานประกอบดวย  ดานการบริหารจัดการ  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ดานการ
ใหความสําคัญกับผูท่ีเกี่ยวของ  ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  และดานมุงเนน
ทรัพยากรบคุคล 
 
ตารางท่ี 2 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยภาพรวมและรายดาน 5 ดาน 
 
        การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                            ระดับความคิดเห็น 
                 คุณภาพการศึกษา    X      (S.D.)  แปลความ 
 
1. ดานการบริหารจัดการ    3.98       0.50    เห็นดวย 
2. ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสาตร   4.03       0.51    เห็นดวย 
3. ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  3.95       0.55    เห็นดวย 
4. ดานการจัดความรูและสารสนเทศ   3.95           0.54    เห็นดวย 
5. ดานมุงเนนทรัพยากรบุคคล    3.87       0.77    เห็นดวย 
   

รวม     3.96       0.51    เห็นดวย 
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จากตาราง 2  พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้ง 
5 ดาน ความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับ  “เห็นดวย”   ( X  = 3.96,  S.D. = 0.51)    
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองคลังทุกดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย เรียงจาก
คะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก   ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ( X  = 4.03 )  
รองลงมาดานการบริหารจัดการ ( X  = 3.98)    ดานการใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของ
และดานการจัดความรูและสารสนเทศ   ( X  = 3.95)  และดานมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
( X  = 3.87)  ตามลําดับ โดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไม
เห็นดวย”  และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง 3 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) .ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการบริหารจัดการโดยภาพรวมและรายขอ 
  
      การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                               ระดับความคิดเห็น 
                 คุณภาพการศึกษา       X      (S.D.) แปลความ 
 
1. ผูบริหารไดชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน  4.16       0.59   เห็นดวย 
    พันธกิจ เปาประสงคระยะส้ันระยะยาวชัดเจน 
2  หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  4.14         0.50   เห็นดวย 
    สอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางที่ 
    มหาวิทยาลัยกําหนด    
3. มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่ดี  3.93       0.69   เห็นดวย 
    ใหกับบุคลากร     
4. มีการสรางบรรยากาศภายในองคกรเปน  3.81       0.69   เห็นดวย 
     แรงจูงใจในการปฏิบติังานไดตามเปาหมาย 
     ที่กําหนด 
5. มีกระบวนการภายในองคกรทําใหเกิดการ  3.87       0.65   เห็นดวย   
     พัฒนาการบริหารจัดการท่ัวทั้งองคกร 
 
   รวม    3.98       0.50    เห็นดวย 
 

จากตาราง 3   พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยูในระดับ    “เห็นดวย”  
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( X  = 3.98, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  ผูบริหารได
ชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ   เปาประสงคระยะส้ันระยะยาวชัดเจน ( X  = 4.16)    
รองลงมาหนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  ( X  = 4.14)  มรีะบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่ดีใหกับบุคลากร  
( X  = 3.93)  มกีระบวนการภายในองคกรทําใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวทั้ง
องคกร  ( X  = 3.87)   และมีการสรางบรรยากาศภายในองคกรเปนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  ( X  = 3.81)  ตามลําดับโดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย 
“เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง  4 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรโดยภาพรวมและรายขอ 
 
   การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                                    ระดับความคิดเห็น 
          คุณภาพการศึกษา      X      (S.D.) แปลความ 
 
1. มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ  4.01       0.57    เห็นดวย  
    วางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใตสภาพแวดลอม 
     ตางๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ 
2.  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน  4.14       0.56   เห็นดวย 
     ปฏิบัติราชการประจําปครอบคลุมพันธกิจ 
      ของหนวยงาน 
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากร 4.00      0.63    เห็นดวย 
     บุคคลครอบคลุมแผนบริหารกําลังคนโดยมี 
     การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
4.  มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  3.95      0.68    เห็นดวย 
     ที่ชัดเจน      
5. การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงครอบคลุม   4.04      0.63    เห็นดวย   
    พันธกิจของหนวยงาน 
 
                รวม    4.03       0.51   เห็นดวย   
  

จากตาราง 4   พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับ  “เห็นดวย”   ( X  = 4.03, 
S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป   และแผนปฏิบัติราชการประจําปครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( X  = 4.14)  
รองลงมา การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( X  = 4.04)    
มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใตสภาพแวดลอม
ตางๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ  ( X  = 4.01)   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมแผนบริหารกําลังคนโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
( X  = 4.00)  และ มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  ( X  = 3.95)  
ตามลําดับโดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  
“ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง  5 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของ โดยภาพรวมและรายขอ 
 
 
    การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                                ระดับความคิดเห็น 
              คุณภาพการศึกษา            X      (S.D.) แปลความ 
 
1. มีการจัดกจิกรรมมุงเนนการตอบสนองตอ  3.96       0.64   เห็นดวย 
    ความตองการของผูเกี่ยวของ 
2. มีการรวบรวม / จัดการขอรองเรียน / ขอ  3.86       0.70  เห็นดวย   
    เสนอแนะ / ขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล 
    เพ่ือปรับปรุงแกไข 
3. มีการจัดกจิกรรมรวมกนัระหวางหนวยงาน  4.04       0.65    เห็นดวย 
4. เปดโอกาสใหประชาชน ผูเกี่ยวของเขามามี  3.91       0.68    เห็นดวย       
    สวนรวมรบัรู เรียนรู ทาํความเขาใจ รวมแสดง 
    ทัศนะหรอืความคิดเห็น 
    (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน) 
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของโดย 3.97       0.69   เห็นดวย       
    นําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการ 
    ดําเนินงานของหนวยงาน 
    
        รวม     3.95           0.55   เห็นดวย       
   

จากตาราง 5  พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ดานการใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของ มีความคิดเห็นอยูในระดับ   “เห็นดวย”   
 ( X  = 3.95, S.D. = 0.55)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง บุคลากรมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีการจัด
กิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน  ( X  = 4.04)   รองลงมา มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของโดยนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของหนวยงาน 
( X  = 3.97)   มกีารจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูเกี่ยวของ  
( X  = 3.96)   เปดโอกาสใหประชาชน ผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมรับรู เรียนรู ทําความ
เขาใจ รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน)   
( X  = 3.91)  และมีการรวบรวม / จัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นมา
วิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไข ( X  = 3.86)  ตามลําดับ โดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย  
“เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตารางท่ี 6 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการจัดความรูและสารสนเทศโดยภาพรวมและรายขอ 
 
 
       การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                             ระดับความคิดเห็น 
                คุณภาพการศึกษา              X      (S.D.) แปลความ 
 
1. มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอด 3.98       0.60   เห็นดวย 
    และเก็บรกัษาไวในหนวยงานและเครือขาย 
2. มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยน  3.92       0.72   เห็นดวย 
     เรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวทั้งหนวยงาน 
3. มีฐานขอมูลที่ชวยสนบัสนุนการบริหารจัดการ  4.00       0.58   เห็นดวย   
4. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล   3.99       0.68   เห็นดวย   
    สารสนเทศของหนวยงาน 
5. มีระบบรกัษาความปลอดภัยของฐานขอมูล   3.88       0.66   เห็นดวย   
    สารสนเทศ 
       
        รวม     3.95       0.54   เห็นดวย       
   

จากตาราง 6  พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  มีความคิดเห็นอยูในระดับ  “เห็นดวย”  ( X  = 3.95, 
S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง บุคลากร มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  
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ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุน
การบริหารจัดการ  ( X  = 4.00)   รองลงมา มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน   ( X  = 3.99)    มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอด
และเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย   ( X  = 3.98)   มกีารแบงปนความรูใหเกิด
การแลกเปลีย่นเรียนรูอยางรวดเร็วทั่วทั้งหนวยงาน   ( X  = 3.92)   และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ   ( X  = 3.88)  ตามลําดับโดยไมมีขอใดมี
คาเฉลี่ย  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตารางท่ี 7 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวมและรายขอ 
 
 
      การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน                               ระดับความคิดเห็น 
                 คุณภาพการศึกษา      X      (S.D.) แปลความ 
 
1. มีการสรางแรงจูงใจ ไปสูความพึงพอใจ  3.91       0.80   เห็นดวย 
    ในการทํางาน 
2. มีการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือตอ 3.84       0.77   เห็นดวย 
     ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน   3.82       0.88   เห็นดวย   
     ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
4. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่อง   3.86       0.85   เห็นดวย   
    สวัสดิการและการบริการท่ีสอดคลองกับ 
    ความตองการของบุคลากร 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ   3.89       0.89   เห็นดวย   
    บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเปนธรรม 
       
        รวม     3.87       0.77   เห็นดวย       
   

จากตาราง 7   พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีความคิดเห็นอยูในระดับ  “เห็นดวย”  ( X  = 3.87, 
S.D. = 0.77)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง บุคลากร มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  
ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีการสรางแรงจูงใจ ไปสู
ความพึงพอใจในการทํางาน ( X  = 3.91)    รองลงมา มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเปนธรรม  ( X  = 3.89)    มีการจัดระบบ
สนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร ( X  = 3.86)   มีการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือตอผลสัมฤทธิข์องงาน 
( X  = 3.84)    และมีการปรบัปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  ( X  = 3.82)   ตามลําดับโดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  
 “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตอนท่ี 3     ผลการวิเคราะหขอมูลผูเขียน/ไมเขียนขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
 
ตาราง 8 
จํานวนและคารอยละผลการเขียนขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
   ขอเสนอแนะ            จํานวน             รอยละ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ตอบขอเสนอแนะ                                            1     0.7 
 2. ไมตอบขอเสนอแนะ              140                          99.3 
   รวม    141             100.0 
 

จากตาราง 8   พบวา  บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   มีผูที่ตอบขอเสนอแนะ  จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ 0.7  ไมตอบ
ขอเสนอแนะ  จํานวน 140 คน   คิดเปนรอยละ  99.3 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research)   มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นของบุคลากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก บุคลากรท่ีสังกัดในกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 143 คน 
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม จํานวน  
143 ชุด และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาไดจํานวน 141 ชุด คิดเปน 
รอยละ 98.60  ของแบบสอบถามท่ีแจกไปท้ังหมด และนําขอมูลที่ไดรับมาดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS FW (Statistic Package for 
Science for Window) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (percentage)   จําแนกตามเพศ    ระดับการศึกษา  
ประเภทตําแหนง    ประสบการณในการทํางาน   วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง  โดยหาคาเฉลี่ย ( X )  
และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปผลการ 
วิจัยไดดังน้ี 
 1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนบุคลากรกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาสวนใหญเปน เพศหญิง  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   ตําแหนงลูกจางงบรายได  มีประสบการณทํางาน มากกวา 15 ป  
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน บุคลากร 
มีความคิดเห็นอยูในระดับ   “เห็นดวย”  ( X  = 3.96 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ไดแก    ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร   ( X  = 4.03)  รองลงมาดานการบริหารจัดการ 
( X  = 3.98)   ดานการใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของและดานการจัดความรูและ
สารสนเทศ   ( X  = 3.95)   และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล   ( X  = 3.87)  ตามลําดับ  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ   ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง ทั้ง 5  ดาน จากลําดับคาคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 
ปรากฏผลดังน้ี  

ดานการบริหารจัดการ 
 ลําดับท่ี 1 ผูบริหารไดชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ   เปาประสงค
ระยะส้ันระยะยาวชัดเจน ( X  = 4.16)    
 ลําดับท่ี 2 หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับนโยบาย 
กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ( X  = 4.14)   
 ลําดับท่ี 3 มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจท่ีดีใหกับบุคลากร 
  ( X  = 3.93)   
 ลําดับท่ี 4 มีกระบวนการภายในองคกรทําใหเกิดการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ัวท้ังองคกร  ( X  = 3.87)   
 ลําดับท่ี 5 มีการสรางบรรยากาศภายในองคกรเปนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด  ( X  = 3.81)   ตามลําดับ 

ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
ลําดับท่ี 1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป   และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( X  = 4.14)  
ลําดับท่ี 2 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

( X  = 4.04)    
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ลําดับท่ี 3 มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ภายใตสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือบรรลวิุสัยทัศนที่ตองการ  ( X  = 4.01) 
 ลําดับท่ี 4 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม
แผนบริหารกําลังคนโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช( X  = 4.00) 
 ลําดับท่ี 5 มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  
 ( X  = 3.95)  ตามลําดับ 

ดานการใหความสําคัญกับผูท่ีเกี่ยวของ 
ลําดับท่ี 1 มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน  ( X  = 4.04)    

 ลําดับท่ี 2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของโดยนําผลไปปรับปรงุ
การใหบริการและการดําเนินงานของหนวยงาน ( X  = 3.97)    
 ลําดับท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของ
ผูเกี่ยวของ ( X  = 3.96)   
 ลําดับท่ี 4 เปดโอกาสใหประชาชน ผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมรับรู เรียนรู 
ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน)  
( X  = 3.91) 
 ลําดับท่ี 5 มีการรวบรวม / จัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นมา
วิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไข ( X  = 3.86)  ตามลําดับ 
 ดานการจัดความรูและสารสนเทศ 
 ลําดับท่ี 1 มีฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ  ( X  = 4.00)    
 ลําดับท่ี 2 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน   ( X  = 3.99)     

ลําดับท่ี 3 มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอดและเก็บรักษาไวใน
หนวยงานและเครือขาย   ( X  = 3.98) 

ลําดับท่ี 4 มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางรวดเร็วทั่ว
ทั้งหนวยงาน   ( X  = 3.92)   
 ลําดับท่ี 5 มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ   
 ( X  = 3.88)  ตามลําดับ 
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ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล    
ลําดับท่ี 1 มีการสรางแรงจูงใจ ไปสูความพึงพอใจในการทํางาน  

( X  = 3.91)      
 ลําดับท่ี 2 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเปนธรรม ( X  = 3.89)     

ลําดับท่ี 3 มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและการ
บริการท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ( X  = 3.86)    

ลําดับท่ี 4 มีการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือตอผลสัมฤทธิ์ของงาน 
( X  = 3.84)     
 ลําดับท่ี 5 มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  ( X  = 3.82)   ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผล 
 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดย
ภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับเห็นดวย   เมื่อพิจารณารายดาน  พบวาทุกดาน ไดแก  ดานการ
บริหารจัดการ  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ 
ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษากองคลัง ในระดับเห็นดวย  
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี     ดานการบริหารจัดการ  ความคิดเห็นของบุคลากรกองคลัง
โดยการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสนับสนุนพบวา   ผูบริหารกองคลังมีวิสัยทัศน 
กําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรโดยปฏิบติัตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลอง
กับนโยบาย กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งมีการสนับสนุนใหบุคลากรใน
องคกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาองคกรของ  เบคฮาด (Beckhard , 1987) ที่วา  
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การพัฒนาองคกรเปนความพยายามเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ัวทั้งองคการ โดยเริ่ม 
จากฝายบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตขององคการ 
โดยการสอดแทรกส่ิงท่ีไดมีความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร     ดานการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร   พัฒนาหนวยงานอยางเปนกระบวนการ มีการวิเคราะหและกําหนดแนว
ทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ  การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป  และแผนปฏบิัติราชการประจําป   แผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจ
ของหนวยงาน  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมแผน
บริหารกําลังคนโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช รวมทัง้มีการถายทอดแผน 
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบติัที่ชัดเจน  สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาองคกรของ  
อรุณ  รกัธรรม, 2541    ทีว่าการพัฒนาองคการเปนการพยายามเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน
วิเคราะหปญหาขององคการอยางเปนระบบ วางแผนยุทธศาสตรเพ่ือปรับปรุงองคการ  
ใชทรัพยากรทุกอยางเพ่ือใหความพยายามนี้สําเร็จ   การพัฒนาองคการเปนการพัฒนา
ระบบโดยสวนรวมทั้งองคการเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท้ังองคการ  เชน  การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระบบการใหคาตอบแทน  หรือแนวยุทธศาสตรทางดานการ
จัดการโดยสวนรวมและการพัฒนาองคการตองเริ่มจากฝายจัดการระดับสูงผูบังคับบัญชา
ระดับสูงจะตองยอมทุมเทตนใหแกการเปลี่ยนแปลงจะตองรูถึงเปาหมายและความ
รับผิดชอบในการท่ีจะบรรลุเปาหมายของโครงการพัฒนาอยางแทจริงและจะตอง
สนับสนุนวิธีที่จะบรรลุเปาหมายอยางจริงจังอีกดวย การพัฒนาองคการมีจุดมุงหมาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการและความเจริญงอกงามขององคการ    ดานการให
ความสําคัญกับผูท่ีเกี่ยวของ  กองคลังดําเนินงานภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มุงเนนกิจกรรมหรือการปฏิบัติการในภารกิจอยางเปนระบบ   เชน   การสํารวจความ 
พึงพอใจของผูเกี่ยวของโดยนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของ
หนวยงาน  เปดโอกาสใหประชาชน  ผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมรับรู  เรียนรู  ทําความ
เขาใจ  รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เว็บไซตหนวยงาน) การรวบรวมขอเสนอแนะ  
ขอคิดเห็นมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงแกไข  สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาองคกรของ 
กุลทรัพย   อุณหะจิรังรักษ (2549, หนา12)  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาวา
เปนกิจกรรมหรือการปฏบิัติการในภารกิจหลักที่ดาํเนินการอยางเปนระบบตามแผนท่ี 
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กําหนดไวของหนวยงานผูรับผิดชอบดานการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่
กําหนด ซึ่งเปนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพจากหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสามารถ
ใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  มกีารพัฒนา
ระบบใหองคความรูถูกถายทอดและเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย  การแบงปน
ความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และมีความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและ  ดานการ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินงานตามแผน มีการสราง
บรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือตอผลสัมฤทธิ์ของงาน สรางแรงจูงใจไปสูความพึงพอใจ
ในการทํางาน มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและการบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลและเปนธรรม  สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรของ 
Steers, R.M. & Porter, L. M. (1979: 364)   ท่ีกลาวถึงความสําคัญของบรรยากาศองคกร
วาเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคกร วิเคราะหการทํางานของบุคคล ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกร  ซึ่งจะไมถูกตองสมบูรณหากไมพิจารณาถึงสภาพแวดลอม
องคกร (Internal Environment) ซึ่งเขาเรียกวาบรรยากาศองคกรที่มีสวนกําหนดทัศนคติ
และพฤติกรรมการทํางานของคน    ดังน้ันบรรยากาศขององคกรที่ดีจะสงผลใหบุคคลมี
การทํางานท่ีดียิ่งข้ึน สิ่งท่ีจะสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีดีเหมาะแกการทํางาน ไดแก การมี
ผูบังคับบัญชาที่ดี  การท่ีสมาชิกในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดี รวมทั้งการ
ที่องคกรมีสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ทางสังคม  และทางจิตใจที่ดีเพียงพอที่จะ
เสริมสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีดีได 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังจะกลาวตอไป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

การวิจัยพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษากองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยภาพรวม ทั้ง 5 ดาน 
ไดแก  ดานการบริหารจัดการ   ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ดานการใหความสําคัญ
กับผูที่เกี่ยวของ   ดานการจัดความรูและสารสนเทศ และดานมุงเนนทรัพยากรบุคคล  
บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย  แสดงถึงในการดําเนินงานของ กองคลัง
ภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน  ไดดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษากําหนด และผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกรโดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพัฒนาองคกรอยูเสมอเพ่ือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนและเพ่ือใหองคกรสามารถปรบัตัวใหเขากับวิทยาการใหม ๆ  ดังแนวคิดของ 
แม็กซโกรว  (Mcgrow)    ที่ใหความหมายการพัฒนาองคกรเปนกระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะขององคการอยางมีแผนไวลวงหนาโดยตระหนักถึงภาวะแวดลอมของ
องคการอยูเสมอท้ังน้ีเพ่ือใหไดมาและธํารงไวซึ่งผลงานสูงสุดท้ังในดานประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และความมีสุขภาพสมบูรณขององคการ  ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานของ 
กองคลังมีการดําเนินงานภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากข้ึน คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากองคลังในเรื่องตอไปนี้ 
 1. การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา   กองคลังควรมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานระหวางปการศึกษา 
ปจจุบันกับรอบปที่ผานมา เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จของการนําแผนไปสูการปฏิบัติและ
สะทอนผลลัพธจากการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม  และเห็นถงึพัฒนาการในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางป และเห็นผลลัพธที ่
ดีข้ึนทุกตัวบงชี้ 
 2. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของรวมทั้งขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น
ตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองคลัง   เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหกําหนดกรอบ
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
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 3. ควรเพ่ิมจํานวนครั้งของการจัดทํากิจกรรม และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ีมีบุคลากรกองคลังทุกหนวยงานมีสวนรวมอยางเปนระบบ อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง 

 4.  การสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เอ้ือตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเนน
การสรางทัศนคติในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข   รักงานท่ีตนปฏิบัติ รกัและผูกพันตอ
องคกรที่สังกัด  ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงานในรูปแบบของการมี
กิจกรรมสัมพันธรวมกันระหวางหนวยงาน และทั่วทั้งองคกร โดยมีการถือปฏิบัติเปน
วัฒนธรรมองคกรและมีความตอเน่ือง 

 5.  ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหมีลักษณะการแบงปนความรูที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันของผูปฏิบัติจนตกผลึกความรูที่สามารถถายทอด
และจัดเก็บอยางเปนระบบมีเครือขายที่นําความรูไปใชประโยชนไดเปนรูปธรรม 
สามารถดําเนินการไดอยางครบวงจร 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสาวพจนีย  จุฬารัตน  (หัวหนาโครงการวิจัย)    
วัน  เดือน  ปเกิด  20  ธันวาคม  2503 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน   งานบัญชี   กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน  
  

1. เรื่อง   ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป 2552  

2. เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง   ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 

4. เรื่อง   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง   บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ป 2554 

6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางวาสนา   ศรีรัตน    
วัน  เดือน  ปเกิด  19   ตุลาคม  2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
                   มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน   งานการเงิน   กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน   
 

1. เรื่อง   ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป 2552  

2. เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง   ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 

4. เรื่อง   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง   บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ป 2554 

6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสาวศศิธร   โพธิ์ทอง     
วัน  เดือน  ปเกิด  13   กุมภาพันธ  2521 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป(บัญชี) 
    สถาบันราชภัฏธนบุร ี

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน   งานการเงิน   กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน   
 

1. เรื่อง   ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป 2552  

2. เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง   ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 

4. เรื่อง   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง   บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ป 2554 

6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสาวขันทอง   วงศนิล    
วัน  เดือน  ปเกิด  5   มิถุนายน  2509 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย) 
    สถาบันราชภัฏพระนคร 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน   งานการเงิน   กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน   
   

1. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

2. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสินีนาฏ   เอนกปญญากุล    
วัน  เดือน  ปเกิด  29   พฤษภาคม  2513 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยพายัพ 
    จังหวัดเชียงใหม 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน   งานพัสดุ   กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน  
    

1. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

2. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


