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บทที ่1 
บทนํา 

  
ความเปนมาและสภาพปญหา 
 ปจจุบันมีสถานศึกษาเกิดขึ้นมากมายท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหมีการแขงขันกันสูง สถานศึกษา
แตละแหงจําเปนตองรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงทําใหตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใชเปนกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน อันจะเปนการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
ตอไปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ซึ่งนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา คือ ไดกําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 47) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินวาเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 
1994 : 45) การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกับการดําเนินการที่สําคัญ 2 เรื่องดังนี้  

1. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปจะกําหนดโดยองคคณะ
บุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณ (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 
: 45) ในระบบการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหกระทรวง



การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูกําหนดมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผู พิจารณาเสนอตามลําดับสายงาน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 34) 
  2. กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดําเนินการจัดการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 48) และใหมี 
การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุก 5 ป โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 : มาตรา 49) (ชุดฝกอบรมครู : ประมวลสาระ ผศ.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ, นายสุชาติ กิจ
พิทักษ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา เนื่องจากปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูตลอดเวลา การ
ที่จะกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไดนั้น ปจจัยที่สําคัญคือ “คุณภาพของคน” การพัฒนา
คุณภาพของคนจะเก่ียวของโดยตรงกับระบบการศึกษา ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบไดแก 
“สถานศึกษา” จะตองเปนผูจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวตนไดรับการพัฒนา 
สถานศึกษาจะตองมี “การประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใหไดคนท่ีมีคุณภาพมารับใชสังคมและประเทศชาติ โดยทางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไดใหคณะและสํานักเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง หรือพัฒนาระบบของตนที่สามารถ
ตรวจสอบได และในวันที่ 24 มกราคม  
พ.ศ.2543 ศาสตราจารยประจํา รังสรรค แสงสุข อธิการบดีไดแถลงนโยบายคุณภาพไวดังนี้ 
“รามคําแหงมุงมั่นสังคมและประเทศชาติ” การประกาศนโยบายดังกลาวไดรับความรวมมือจากบุคลากรที่
เก่ียวของในงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและไดทําการพัฒนาปรับปรุง หนวยงานของตนจนไดรับการ
รับรองประกาศคุณภาพอยางเปนทางการ (ISO 9002) จากผูตรวจสอบภายนอกรวม 3 หนวยงาน 
คือสํานักหอสมุดกลาง ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสถาบันคอมพิวเตอรและสํานักบริการและ
ทดสอบประเมินผล ในขณะเดียวกันคณะวิชาตาง ๆ ไดดําเนินการประกันคุณภาพดวยระบบ QA โดย
อางอิงองคประกอบท้ัง 9 ของสกอ. เพื่อใหสอดคลองกับตัวบงชี้ของผูตรวจสอบภายนอก (สมศ.) (คูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา) 

 กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีเปนศูนยกลางงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย การสงเสริมวิจัยและตํารา การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ปริญญาตรีสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว ภายใตการประกัน
คุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง



การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะนําผลการวิจัยมาปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพขององคกรตอไป สําหรับการประกันคุณภาพของกองบริการการศึกษาน้ัน ไดเร่ิมดําเนินการ
มาตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากตารางสรุปผลการประเมินตนเองตั้งแตป
การศึกษา 2546 – 2555 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2546 – 2555 

ตารางที ่1   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2546 

องคประกอบที่ คาเฉลี่ย SAR 

1. ปรัชญา ปนิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 3.875 

2. การเรียนการสอน - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 

4. การวิจัยและงานสรางสรรค - 

5. การบริการวิชาการแกสังคม - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 

7. การบริหารจัดการ 3.10 

8. การเงินและงบประมาณ 3.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3.125 

คะแนนเฉลี่ย 3.275 

ตารางที ่2   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2547 

องคประกอบที่ คาเฉลี่ย SAR 

1. ปรัชญา ปนิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4.00 

2. การเรียนการสอน - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 

4. การวิจัยและงานสรางสรรค - 

5. การบริการวิชาการแกสังคม - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 

7. การบริหารจัดการ 4.05 



8. การเงินและงบประมาณ 4.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 

 

ตารางที ่3   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2548 

องคประกอบที่ คาเฉลี่ย SAR 

1. ปรัชญา ปนิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4.00 

2. การเรียนการสอน - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 

4. การวิจัยและงานสรางสรรค - 

5. การบริการวิชาการแกสังคม - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 

7. การบริหารจัดการ 4.00 

8. การเงินและงบประมาณ 4.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

ตารางที ่4   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549 

องคประกอบที่ คาเฉลี่ย SAR 

1. ปรัชญา ปนิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4.84 

2. การเรียนการสอน - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 

4. การวิจัยและงานสรางสรรค - 

5. การบริการวิชาการแกสังคม - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.50 

7. การบริหารจัดการ 4.00 

8. การเงินและงบประมาณ 4.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 



คะแนนเฉลี่ย 4.47 

ตารางที ่5   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 

องคประกอบที่ ผลการประเมิน 

1. องคประกอบที่ 1 3.00 

2. องคประกอบที่ 2 3.00 

3. องคประกอบที่ 3 - 

4. องคประกอบที่ 4 3.00 

5. องคประกอบที่ 5 - 

6. องคประกอบที่ 6 3.00 

7. องคประกอบที่ 7 2.86 

8. องคประกอบที่ 8 2.50 

9. องคประกอบที่ 9 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 2.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่6   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551 



ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ตามเกณฑ 

สกอ.  

(3คะแนน) 

ตามเกณฑ  

ม.ร. 

(3คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปะสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

3.00 5.00 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน - - 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - - 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค - - 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - - 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 5.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 3.00 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.00 5.00 

องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) - - 

องคประกอบที่ 11 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน - 5.00 

องคประกอบที่ 12 งานวจิัยสถาบัน - 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.00 5.00 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่7   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552 

ผลการประเมิน 

องคประกอบ ตามเกณฑ 

สกอ.  

ตามเกณฑ  

ม.ร. 



(3คะแนน) (3คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปะสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

3.00 3.00 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน - - 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - - 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค - - 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - - 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 3.00 3.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.00 3.00 

องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 3.00 - 

องคประกอบที่ 11 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.00 - 

องคประกอบที่ 12 งานวจิัยสถาบัน - - 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.00 3.00 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่8   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ตามเกณฑ 

สกอ.  

(5คะแนน) 

ตามเกณฑ  

ม.ร. 

(5คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปะสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

5.00 5.00 



องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - - 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย - - 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - - 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 10 ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ - - 

องคประกอบที่ 11 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง - 5.00 

องคประกอบที่ 12 การชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคม - - 

องคประกอบที่ 13 นโยบายสถานศึกษา 3D - - 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 

 

 

 

 

ตารางที ่9   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 

ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ตามเกณฑ 

สกอ.  

(5คะแนน) 

ตามเกณฑ  

ม.ร. 

(5คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปะสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - - 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย - 5.00 



องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - - 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3D  - - 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่10   ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ตามเกณฑ 

สกอ.  

(5คะแนน) 

ตามเกณฑ  

ม.ร. 

(5คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุปะสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - - 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยสถาบัน - 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - - 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - 



องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3D  - - 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 

 
 กอนที่จะมีการทําประกันคุณภาพการศึกษา ปญหาที่พบคือ กองบริการการศึกษาไมมีแผนปฏิบัติ
ราชการ ไมมีการติดตามผลการดําเนินงาน ไมมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องตาง ๆ ไมมีการมอบหมาย
งานเปนลายลักษณอักษร ขาดการวางแผนกําลังคน ฯลฯ หลังจากมีการประกันคุณภาพการศึกษาในป 
พ.ศ. 2546 กองบริการการศึกษาตองพัฒนาการทํางานข้ึนตามลําดับในแตละองคประกอบตามเกณฑที่
กําหนด ตองมีแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามผลการดําเนินงานในแตละองคประกอบวาดําเนินการได
ตามเปาหมายที่วางไวหรือไม มีคณะกรรมการเปนผูกําหนดแผนปฏิบัติราชการ และติดตามการดําเนินงาน
ตามพันธกิจที่เก่ียวของกับกองบริการการศึกษา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ใหผูบริหารระดับสูงทราบ การเงินและงบประมาณก็ตองรายงานใหหนวยตรวจสอบภายในทราบ
เชนเดียวกัน สรุปจากผลการตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ปที่ผานมา กองบริการ
การศึกษาไดนําผลการประเมินจากคณะกรรมการผูตรวจประเมินมาพัฒนาตามขอเสนอแนะ โดยกองบริการ
การศึกษาตองทํางานใหเปนระบบมากข้ึน มีการติดตามผลการดําเนินงาน มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย รวมถึงตองรายงานผลและจัดทําเอกสารประกอบใหกับสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบจากภายนอกนอกเหนือจากองคประกอบที่กองบริการการศึกษาทําอยู 
เชน องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัว
บงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต การส้ินเปลืองน้ันเปนการส้ินเปลืองกระดาษ เนื่องจากตอง
ทําสําเนาหลายชุดเพื่อรองรับการตรวจประกัน และมีพื้นที่ไมพอกับการเก็บเอกสารสําหรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ในดานของปญหาน้ัน ก็จะเปนเรื่องของระบบสารสนเทศบางระบบไมมีการพัฒนา
เทาที่ควร 
 
วตัถุประสงคของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ขอบเขตการวจิยั 



 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 23 คน (ฐานขอมูลบุคลากร กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ณ ส.ค. 56) 
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ, ระดับการศึกษา, ประเภท
ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยจําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร, ดาน
การใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ, ดานการจัดการความรูและสารสนเทศและดานการมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 
 
นยิามศพัทเฉพาะ 
 1. บุคลากรกองบริการการศึกษา หมายถึง ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจางประจํา, 
ลูกจางงบรายไดและลูกจางชั่วคราวรายป จํานวนท้ังส้ิน 23 คน 
  2. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับตามระบบการศึกษาปจจุบันของบุคลากร
กองบริการการศึกษา แบงเปน 3 ชวงคือ ต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรีและปริญญาโท 
 3. ประเภทตําแหนง หมายถึง ระดับตําแหนงของบุคลากรกองบริการการศึกษา แบงเปน 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางงบรายไดและลูกจางชั่วคราวรายป 
 4. การพัฒนาองคกร หมายถึง กระบวนการหรือความพยายามในการที่จะพัฒนาองคกรหรือทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในองคการอยางมีระบบ แบบแผนท้ังส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร โดยใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรเขามาชวย เชน การ
จูงใจ อํานาจ การสื่อสาร ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร การแกปญหา การกําหนดเปาหมาย
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมหรือการขจัดความขัดแยง 
 5. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มากนอยเพียงไรจะกําหนดโดยองคคณะบุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณในระบบการศึกษาไทย 
เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให
เปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 6. คณุภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามปณิธานและภารกิจของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจ
เฉพาะในการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน 



 7. การประเมนิคณุภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและรับรองวาสถาบัน 
การศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่วางไว 

 
 

 

 

 
บทที ่๒ 

แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วของ 

 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา ของกอง

บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการอางอิงและเปนขอมูลในการวิจัย ซึ่งเรียงลําดับเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร (Organization Development) 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคกร (Organization Development)  

(พิพัชร ศรีเมือง, 2543) 
เบคฮาด (Beckhard, 1987) ใหความหมายการพัฒนาองคกรคือ ความพยายาม 

เปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ัวท้ังองคการ โดยเริ่มจากฝายบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพ และ
ความเจริญเติบโตขององคการ โดยการสอดแทรกส่ิงที่ไดมีความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร 

เบนนิส (Bennis, 1969) ใหความหมายการพัฒนาองคกร คือ การตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงและเปนยุทธศาสตรทางการศึกษาที่สลับซับซอน ที่มุงใหเปลี่ยนแปลงคงวามเชื่อ ทัศนคติ 
คานิยม และโครงสรางขององคการ เพื่อวาองคการจะสามารถปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
และส่ิงทาทายตาง ๆ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองคการเอง 

ฟอรดิซ และ เวล (Fordyce & Well, 1971) ใหความหมายการพัฒนาองคกร เปน 
วิธีการที่มุงนํา เอาพลังความสามารถของมนุษยไปใช เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงขององคการ 

เฟรนซ และ เบล (French & Bell, 1973) ใหความหมายการพัฒนาองคกร เปน 
เรื่องการใชความเพียรพยายามในระยะยาวที่จะปรับปรุงกระบวนการแกปญหา และการฟนฟูตนเองของ
องคการ โดยจะดําเนินการในสวนที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของทีมงานบนรากฐานแหงความรวมมือรวมใจกัน 
ทั้งนี้โดยอาศัยความชวยเหลือของที่ปรึกษา และใชทฤษฎีประกอบกับเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร
ประยุกตเปนหลัก รวมท้ังใชการวิจัยการปฏิบัติการเปนแมแบบ 

 
 



 
 
 
เบิรก และ สมิท (Burke & Schmidt) ใหความหมายการพัฒนาองคกร เปนการใช 

เทคนิคและความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร การพัฒนาองคการคือ กระบวนการเพ่ิมความมีประสิทธิภาพ
ขององคการ ดวยการประสานความตองการสวนบุคคล ในเรื่องของความกาวหนา และการพัฒนากับ
เปาหมายขององคการ เปนความพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ัวท้ังองคการในระยะเวลาหน่ึง 
และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ยอมจะมีความเก่ียวพัน กับภารกิจขององคการ   
  แม็กซโกรว (Mcgrow) ใหความหมายการพัฒนาองคกร เปนกระบวนการในการ 
พัฒนาสมรรถนะขององคการอยางมีแผนไวลวงหนา โดยตระหนักถึงภาวะแวดลอมขององคการอยูเสมอ 
ทั้งนี้เพ่ือใหไดมาและธํารงไวซึ่งผลงานสูงสุด ทั้งในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความมีสุขภาพ
สมบูรณขององคการ 
  (อรุณ รักธรรม, 2541) ใหความหมายการพัฒนาองคการ คือ 
       1. การพัฒนาองคการเปนการพยายามเปลี่ยนแปลงอยามีแผน 
        - วิเคราะหปญหาขององคการอยางเปนระบบ 
        - วางแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงองคการ 
        - ใชทรัพยากรทุกอยางเพื่อใหความพยายามนี้สําเร็จ 
       2. การพัฒนาองคการ เปนการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคการ เปนเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงท้ังองคการ เชนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ระบบการใหคาตอบแทน หรือแนว
ยุทธศาสตรทางดานการจัดการโดยสวนรวม  
       3. การพัฒนาองคการ ตองเร่ิมจากฝายจัดการระดับสูง ผูบังคับบัญชาระดับสูง
จะตองยอมทุมเทตนใหแกการเปลี่ยนแปลง จะตองรูถึงเปาหมายและความรับผิดชอบ ในการที่จะบรรลุ
เปาหมายของโครงการพัฒนาอยางแทจริง และจะตองสนับสนุนวิธีที่จะบรรลุเปาหมายอยางจริงจังอีกดวย 
การพัฒนาองคการมีจุดมุงหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการและความเจริญงอกงามขององคการ 
  ความหมายการพัฒนาองคการ 
           ความพยายามที่จะอธิบายความหมายของการพัฒนาองคการ (Organization 
Development) หรือที่เรียกกันส้ัน ๆ วา O.D. มีมานานแลว แคนักวิชาการจํานวนไมนอยยังมี
ความเห็นแตกตางกันไป ปจจุบันไดมีผูแสดงความคิดเห็นกันไวหลายแงมุมแตกตางกันออกไปแลวแตวาแต
ละคนจะมุงเนนไปในทางใด เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคการ ในแงของการศึกษาจึงขอนําเอา
ความหมายของนักวิชาการบางทานมาแสดงไว ณ ที่นี้ 
  บุคคลผูซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในทางดานพัฒนาองคการ ไดใหความเห็นวา 
ความหมายของการพัฒนาองคการหมายถึง การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปนเครื่องมือใน
การศึกษาองคการ เพื่อมุงที่จะใหการเปลี่ยนแปลงทางดานความเชื่อถือ, ทัศนคติ, คานิยมและโครงสราง 
ในอันที่จะทําใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับวิทยาการใหม ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว (อรุณ รักธรรม, ม.ป.ป.) 
   



  นักวิชาการอีกผูหนึ่งไดสรุปความหมายการพัฒนาองคการวา 
       1. แนวคิดความพยายามในการเปลี่ยนอยางมีแผน 
       2. ในระบบทุกระบบที่ประกอบข้ึนเปนองคการ 
       3. โดยอาศัยผลของความรูที่ไดรับมาจากศาสตรทางดานพฤติกรรม  
(หรือพฤติกรรมศาสตร) เขามาสอดแทรกอยางมีแผนในระบบ และกระบวนการตาง ๆ ขององคการ 
       4. เพื่อวัตถุประสงคในการดํารงไวซึ่งดุลยภาพของทุกระบบ เพื่อเ พ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนความเจริญเติบโตและเพื่อความสามารถในการปรับตัวขององคการให
เขากันไดกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป (มนูญ วงศนารี, ม.ป.ป.) 
  นัก ร.ป.ศ. ดีเดนอีกทานหนึ่ง ไดใหความหมายดังนี้ 
  การพัฒนาองคการเปนแนวทางพฤติกรรมศาสตร ที่มุงจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
องคการ โดยพิจารณาปรับปรุงตนเอง ปรัชญาทางการพัฒนาองคการมีดังนี้  
       1. พนักงานมีความสามารถที่จะวินิจฉัยปญหาของตนเอง 
       2. พนักงานมีความสามารถที่จะเสนอแนะวิธีแกปญหาขององคการ 
       3. ขอเสนอแนะในการแกปญหาขององคการเกิดจากบรรยากาศการบริหารที่
เหมาะสม 
       4. การปฏิรูปการบริหารจะราบรื่นยิ่งข้ึนหากยอมใหพนักงานเขามามีสวนรวมใน
การวิเคราะหปญหา 
       5. วิธีแกปญหา การเส่ือมสลาย (entropy) ก็คือการปรับปรุงตนเองอยาง
ตอเนื่อง (ติน ปชญพฤทธ์ิ, 2538) 
  วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ 
  การพัฒนาองคการน้ันควรมุงเพ่ือพัฒนาการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
วัตถุประสงคของกลุมยอยและกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมยอยนั้น 
หากมีความขัดแยงกันระหวางกลุม หรือขัดแยงกับวัตถุประสงคขององคการเอง จะเปนหนทางสูความ
ลมเหลวขององคการโดยสวนรวมได ดังน้ันการพัฒนาองคการจึงควรมุงความสนใจไปที่การวางเปาหมาย 
และการวางแผนในการสรางวัตถุประสงคขององคการอยางมีระบบ ทั้งนี้ตองหมายรวมถึงการมีสวนรวม
ของผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเขามามีบทบาทและหนาที่ ในการกระตุนใหองคการสามารถสราง
วัตถุประสงคขึ้นท้ัง 3 ประเภท 
       1. วัตถุประสงคของสมาชิกทุกคนในองคการ 
       2. วัตถุประสงคของทีมงาน 
       3. วัตถุประสงคขององคการ 
  วัตถุประสงคอยางกวาง ๆ ของการพฒันาองคการโดยทัว่ ๆ ไปแลว จะคลายคลงึกนั ซึง่
พอสรุปไดดังนี้ 
       1. เพื่อสรางเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
       2. เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วและอยูรอด เมื่อตองประสบกับ
ปญหาและการเปลี่ยนแปลง 



       3. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานอยางมีแผนและสงเสริมการมีสวนรวมใน
วัตถุประสงคขององคการรวมกัน 
       4. เพื่อมุงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขวัฒนธรรมที่ลาสมัย ไรสาระ ขัดตอความ
เจริญขององคการ 
       5. ควรมุงสงเสริมหลักการทํางานที่เนนหลักการมากกวาตัวบุคคล ควรเนนท้ัง
ปริมาณงานและความรูสึกของคนไปพรอม ๆ กัน 
       6. สงเสริมการกระจายการตัดสินใจไปจากสวนกลางใหมากที่สุด มุงใหการ
ตัดสินใจเกิดขึ้นในจุดที่มีขอมูลพรอมที่จะทําการตัดสินใจใหเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
       7. มุงสงเสริมใหสมาชิกขององคกรทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบตอ
ตําแหนงและหนาที่ 
       8. มุงดําเนินการสรางสรรคใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไมเดินสวนทางกับ
วัตถุปะสงคขององคการ คือมุงประสานเปาหมายของบุคคลกับเปาหมายขององคการเขาดวยกัน 
  ประโยชนของการพัฒนาองคการ 
  การพัฒนาองคการนํามาซึ่งการเพ่ิมผลผลิตใหแกองคการ การปฏิบัติงานภายในองคการ
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดอัตราการวางงาน การลาปวย ลากิจ ลดความขัดแยงในองคการ ทําให
บุคลากรในองคการมีความพึงพอใจสูง   
   
  1.2 ความสําคัญของการพัฒนาองคกร 
  สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพ พิศาลบุตร (2545 : 48) กลาววา การพัฒนาองคกร
เปนส่ิงที่จําเปนสําหรับองคกรในปจจุบัน ผลของการพัฒนาองคกรนําไปสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก การรวมมือ การตัดสินใจ 
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ดังน้ันการพัฒนาองคกรจึงมีความสําคัญดังนี้       1 .  ก า ร
พัฒนาองคกรเปนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององคกรอยางมีแบบแผน ซึ่งการทําตองตระหนัก
ถึงภาวะแวดลอมขององคกรตลอดเวลา 
       2. การพัฒนาสมรรถนะขององคกร จะเนนเชิงกระบวนการของกลุมและขององคกร
เปนที่ตั้ง โดยกระบวนการนี้จะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรไดใชศักยภาพหรือสติปญญาความสามารถ
อยางเต็มที่ 
       3. เนนทีมงานที่เปนเปาหมาย เพื่อประโยชนในการเรียนรูถึงพฤติกรรมขององคกร
เปนสวนรวม 
       4. เนนความรวมมือรวมใจในการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทีมงาน 
       5. เนนการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองคกรท้ังระบบใหญและระบบยอย 
       6. ใชการวิจัยการปฏิบัติการเปนแมแบบ 
       7. ใชปรึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงมาชวยใหคําปรึกษา 
       8. ส่ิงที่สําคัญในการพัฒนาองคกรคือ การใชเครื่องมือทางการพัฒนาองคกรเขา
มาสอดแทรกอยางตอเนื่อง 
       9. กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง 



       10. มุงหวังที่จะไดผลงานที่สูงสุดขององคกร ทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และความมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงขององคกร 
  ทั้งนี้สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร (2543 : 48) ยังไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการพัฒนาองคกร ไวดังนี้คือ  
       1. เพื่อกระตุนใหมีการคิดและพิจารณาใหมีการแกปญหารวมกันมากกวาการ
หลีกเลี่ยง และสรางบรรยากาศในการแกไขปญหาขององคกรแบบเปดเผยทั้งองคกร 
       2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูบริหารใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น 
       3. เพื่อสราง และยกระดับความไววางใจและสงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิก 
จนถึงการจัดระบบการติดตอส่ือสารที่ดี 
       4. เพื่อเพ่ิมความรับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติ ที่นําไปสูการพัฒนา
ตนเอง 
       5. เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกกําหนดทิศทางการทํางานและการควบคุมตนเองใน
การปฏิบัติงาน 
       6. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึน โดยสงเสริมใหมีการคิดคนหา
เทคนิคกลยุทธตาง ๆ มาปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง 
       7. เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานที่ลาสมัย และเปนตัวอยางความเจริญของ
องคกรใหเปนแรงผลักดัน หรือเสริมสรางวิธีแกปญหาที่ดี 
       8. เพื่อสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังดานกระบวนการและดานผลผลิต 
       9. เพื่อประสานจุดมุงหมายสวนบุคคล (Individual Purpose) และจุดมุงหมาย
ขององคกร (Organization Purpose) เขาดวยกัน สงเสริมใหทุกคนมีความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อความสําเร็จขององคกร  
       10. เพื่อสงเสริมขวัญและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
       11. เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกในองคกรมีความรูสึกเปนเจาของในวัตถุประสงคของ
องคกรรวมกัน 
       12. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคกรใหทันสมัย ใหองคกรที่สามารถ
ยืดหยุนปรับใหเหมาะสมกับสภาพงานในทุกลักษณะ 
 
  1.3 ความหมายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality  
Assurance) 
  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal QualitAssurance) 
(คูมือประกันคุณภาพการศึกษา. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, วิทยาลัยนครราชสีมา) 
หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา
จากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัด ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 
       1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่
เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลตอคุณภาพ  



การควบคุมดังกลาวเนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล 
กองวิชา กรมนักเรียน กองการปกครอง และสถาบัน 
       2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึงการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถาบันการศึกษาไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปน
การตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม ไดใชระบบท่ี
พัฒนาเพียงใด และมีข้ันตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
คุณภาพ 
       3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคา
ระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย 
คุณภาพของการสอนเปนตน โดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self 
Study) การประเมินทางวิชาการจากภายนอก (External Peer Review) และการใชตัวบงชี้วัด
พฤติกรรม (Performance Indicators) 
        

1.4 ความหมายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (Enternal  
Quality Assurance) 

ความหมายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (Enternal Quality  
Assurance) (คูมือประกันคุณภาพการศึกษา. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, วิทยาลัย
นครราชสีมา) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาประกอบดวย 
       1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
       2. การประเมินคุณภาพ 
       3. การใหการรับรอง 

 
1.5 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา  
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา (คูมือประกันคุณภาพการศึกษา. การ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, วิทยาลัยนครราชสีมา) 
       1. วัตถุประสงคทั่วไป 
        1.1 เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตาง 
ๆ  
        1.2 กระตุนเตือนใหสถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
        1 .3 เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 



        1.4 เพื่อรายงานสภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาตอสาธารณะชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
       2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
        2.1 เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
กําหนด และสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
        2.2 เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็น จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนาของ
สถาบันการศึกษา เงื่อนไขของความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา 
        2.3 เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
        2.4 เพื่อสงเสริมใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง 
        2.5 เพื่อรายงานผลการประเ มินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชน 
 

1.6 ความสมัพนัธระหวางการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก  
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก (คูมือประกัน 

คุณภาพการศึกษา. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, วิทยาลัยนครราชสีมา) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาน่ันเอง หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาน้ัน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือมี
การวางระบบงานที่มีระบบกลไกชัดเจน มีการดําเนินงานรวมท้ังมกีารพัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ 
สวนการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานภายนอก
หรือผูประเมินภายนอก เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาใหดียิ่งขึน้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะเนนการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาดานตาง ๆ ของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการ
ประกันคุณภาพภายนอกจะเนนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตาง ๆ ของผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ (Outcome) ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกัน
คุณภาพภายนอกโดยตรง 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตาง ๆ ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถาบัน ซึ่งในการประเมินตองคํานึงถึง
ปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดนสถาบันการศึกษาจะตอง
มีการจัดทํารายงานประจําป เตรียมเอกสารขอมูลในดานตาง ๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และรายงาน
การประเมินตนเองอยางนอย ๓ ปการศึกษา โดยสามารถจัดทําในรูปแบบ CD – Rom หรือ E – 
SAR (Electronic Self Assessment Report) เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ตอไป 



 
  1.7 ความสาํคญัและประโยชนของการประกันคณุภาพการศึกษา  
  ความสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา (คูมือประกัน 
คุณภาพการศึกษา. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, วิทยาลัยนครราชสีมา) 
       1. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐาน 
สากล 
       2. การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       3. การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการ
ผลิตผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการเกิดประโยชนสูงสุด และ
ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 
       4. ผูเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ผูจางงาน และสาธารณชน มีขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ 
       5. สถาบันการศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตองและ
เปนระบบในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา 
 

ประวตัคิวามเปนมาของกองบริการการศึกษา 
 กองบริการการศึกษาไดแยกจากกองแผนงานโดยดําเนินการขออนุมัติโครงการจัดตั้ง กองบริการ
การศึกษาไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534)  และ
ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติการจัดตั้งกองบริการการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ทม 0202/2445   ลง
วันที่ 14  สิงหาคม 2533 และลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 
2534 ปจจุบัน กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งอยูที่อาคารวิทย
บริการและบริหาร ชั้น 5 โดยแบงงานภายในเปน 4 งาน คือ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 3. งานสงเสริมวิจัยและตํารา 
 4. งานธุรการ 
  1. วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองบริการการศึกษา 
       1.1. เพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยและทําหนาที่เปนหนวยเลขานุการของฝายวิชาการ 
  
 1.2. เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการบริหารและพัฒนางานวิชาการของ 
มหาวิทยาลัย 
       1.3. เพื่อเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางติดตอและประสานงานวิชาการกับหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาความรวมมือประสานงานกับ หนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 



 1.4. เพ่ือเปนแหลงขอมูล ขอสนเทศ เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาวิชาการเปนหนวย
อํานวยการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 1.5. เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการในดานตาง ๆ เชน การศึกษาวิจัย
ชั้นสูง การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาตําราและส่ือการสอนรวมท้ังการบริหารโครงการทาง
วิชาการที่มหาวิทยาลัยริเร่ิมขึ้น อน่ึง  กองบริการการศึกษากอตั้งมาต้ังแตป พ.ศ. 2534 ภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายมีการปรับเปลี่ยนไปจากเมื่อแรกกอตั้ง ดังน้ัน วัตถุประสงคของกองบริการการศึกษาใน
ปจจุบันจึงแตกตางไปจากเดิม โดยไดปรับใหสอดคลองกับภาระหนาที่ใหม ดังนี้ 
        1. เพื่อเปนศูนยกลางงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การพัฒนา 
หลักสูตร การพัฒนาอาจารย การสงเสริมวิจัยและตํารา การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี
สวนภูมิภาค 
         2. เพื่อเปนศูนยกลางการจัดการอบรม การสอน สงเสริมและสนับสนุน
การ 
วิจัยตามนโยบาย และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
  3. เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดการสนับสนุนสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
ของอาจารย และการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหบริการทางวิชาการ  
        4. เพื่อเปนศูนยกลางการสนับสนุนการจัดทําเอกสารคําสอน เอกสาร 
ประกอบการสอนตาง ๆ ของคณาจารย ตลอดจนอุปกรณการศึกษาอื่นของมหาวิทยาลัย 
        5. เพื่อจัดทําโครงการและดําเนินการกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และปลูกฝงใหบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย 
  2. บทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 
       กองบริการการศึกษา  มีภารกิจหลักในการดําเนินงานเพื่อสงเสริม และพัฒนา 
งานวิชาการใหมีคุณภาพ เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
       2.1 ตรวจสอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกอนการ 
เสนอขออนุมัติ ทปม. และสภามหาวิทยาลัย  
       2.2 รับผิดชอบดําเนินการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแจง ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษาตอไป 
       2.3 มีหนาที่เผยแพรความรูดานการเรียนการสอนใหกับคณาจารยในรูปของการจัด
ประชุมการสัมมนาและฝกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรู และประสบการณในเทคนิค การสอน การเขียนตํารา 
การเขียนขอสอบ และการผลิตสื่อการสอน 
       2.4 รับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ การ  
จัดการเรียนการสอนทางไกลการจัดการเรียนการสอนสวนภูมิภาคในระดับปริญญาตรี และ 
การพัฒนาส่ือการสอนทางการศึกษา 



       2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดสรรทุนโครงการ
เครือขาย เชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโท 
- เอก และจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ  
       2.6 ปฏิบัติงานรวมกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
  3. นโยบายของกองบริการการศึกษา 
       ดานการจัดการการศึกษา   
        1. เปนหนวยงานกลางงานดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนเปนแหลงขอมูลกลางดานหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
        2. เปนหนวยงานในการสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพูนความรู
ความสามารถท้ังในดานการเพ่ิมคุณวุฒิ เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานดาน การสอน การเขียนตํารา 
การวัดและประเมินผล 
        3. เปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
        4. เปนศูนยกลางการสนับสนุนการจัดทําเอกสารตําราและส่ือการสอนของ
คณาจารย 
       ดานการบริหารจัดการ 
        1. พัฒนาการบริหารการจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพทันสมัยตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
        2. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
        3. พัฒนาระบบงบประมาณเขาสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
อันดีงาม ของชาติใหดํารงอยู โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษาตาม
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และพันธกิจ ดังนี้ 
        ปรัชญา มุงบริการวิชาการ สูมาตรฐานสากล 

  ปณิธาน ประทับใจ ถูกตอง ทันสมัย 
        วิสัยทัศน แหลงบริการวิชาการ เพื่อเปนฐานการพัฒนา 

   พันธกิจ มุงมั่นบริการวิชาการ สรางเสริมการศึกษาเพ่ือมวลชน โดย 
        1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ไดมาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล โปรงใสและตรวจสอบได  
        2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  3. พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในดานการสอน 
  4. พัฒนาตําราและสื่อการสอนใหมีคุณภาพ 



  5. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  6. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
  4. โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
  กองบริการการศึกษา ไดมุงเนนภาระหนาที่ที่จะตองดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 งาน ไดแก 
       4.1. งานธุรการ 
       มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ใหบริการดานธุรการ กับหนวยงานในสังกัด
กองบริการการศึกษา ประกอบดวย งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่ งานการเงินงบประมาณ  การ
บัญชีและพัสดุ การพิมพและผลิตเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ  ภายในกอง 
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังที่ 4 วาระที่ 4.4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 
อนุมัติในหลักการใหแบงสวนราชการเพ่ิมเติมและตามมติ ทปม.วาระที่ 3.2 คร้ังที่ 38/2549 เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2549 ใหกองบริการการศึกษาปรับปรุงและเพ่ิมเติมหนวยงานธุรการ เปน 6 หนวย คือ 
            1. หนวยสารบรรณและการเจาหนาที่ 
            2. หนวยงานพิมพและผลิตเอกสาร 
            3. หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ 
            4. หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
            5. หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน 
            6. หนวยประเมินคุณภาพงาน 
       4.2. งานพัฒนาหลักสูตร และการสอน 
       งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีฐานะเปนหนวยมาตรฐานกลางดานหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรและประสานงานเพ่ือรักษามาตรฐาน 
ทางวิชาการของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนเปนแหลงขอมูลกลางดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย งาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน แบงออกเปน 2 หนวย คือ 
       1. หนวยมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสวนกลาง
และสาขาวิทยบริการ ทําหนาที่ ตรวจสอบหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.และของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณาจารยในการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
       2. หนวยประสานงานดานเอกสารหลักสูตร ทําหนาที่ ติดตามขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินงานของทุกหลักสูตรสาขาวิชาท้ังระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  วา
ขณะนี้กําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนใดเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง  4 . 3 
งานพัฒนาอาจารย 

มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
โดยมุงเสริมสรางใหอาจารยมีทักษะและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ เพ่ิมพูนความรูความสามารถของอาจารยใน
ดานทักษะการสอน การเขียนตํารา การวัดและประเมินผลการสอน  การผลิตและการใชโสตทัศนูปกรณ
ในการเรียนการสอนระบบเปด รวมถึงประสานงาน 



การจัดการสอนทางไกลแกนักศึกษา สาขาวิทยบริการสวนภูมิภาคตลอดจนใหบริการวิชาการดานอื่น ๆ 
เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน งานพัฒนาอาจารย แบงออกเปน 4 
หนวย คือ 
  1. หนวยวิเคราะหและประเมินผลขอมูลที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน และประเมินผลใน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   
 2. หนวยบริการดานการสอนการพัฒนาและฝกอบรม เปนศูนยรวบรวมเอกสารทางวิชาการและผล
การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน เผยแพรขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนาอาจารย
และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เชน วารสารรามคําแหง จัดประชุมสัมมนาและฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณในดานเทคนิคการสอน การเขียนขอสอบ  การผลิตส่ือการสอน การบรรยายผานส่ือการ
เรียนการสอนทางไกล  
    3. หนวยประสานงานการสอนทางไกล    
    4. หนวยวารสารรามคําแหง 
 4.4. งานสงเสริมการวิจัยและตํารา 
  มีหนาที่รับผิดชอบติดตอประสานงานตรวจสอบ ติดตามผลคุณภาพตํารา   
รางวัลพัฒนาตํารา และรางวัลตําราดีเดน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับส่ือการ
เรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพตําราและส่ือการสอน เพื่อนําผลมาประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงส่ือและรูปแบบการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนการสอนสวนภูมิภาคระดับ
ปริญญาตรี 
  อน่ึง ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กอรปกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหกองบริการการศึกษาดําเนินการ
เก่ียวกับการเรียนการสอนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ดังน้ันงานสงเสริมการวิจัยและตํารา จึงแบงออกเปน 
2 หนวย คือ 
       1. หนวยพัฒนาส่ือการสอน   
       2. หนวยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สวนภูมิภาค    
 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  เจริญสุข ภาวศิริพงษ (2542) ไดศึกษาการพัฒนาแนวคิดองคกรเอ้ือการเรียนรู โดย
ศึกษาแนวคิด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ององคกรเอื้อการเรียนรูที่เนนการสรางปจจัยและสภาพแวดลอม 
เพื่อใหสมาชิกขององคกรเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา การกําหนดวิสัยทัศน 
การศึกษาใหรูสภาพแวดลอมขององคกร การกําหนดนโยบายและกลยุทธขององคกร การฝกอบรม การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหม การปรับปรุงกระบวนการทํางาน การสรางบรรยากาศในองคการเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู และการประเมินผล เปนวิธีการที่ใชเพ่ือพัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกร และ
วิเคราะหปจจัยที่ทําใหธนาคารไทยพาณิชยประสบความสําเร็จในการพัฒนาองคกรเอื้อการเรียนรู คือ 
ความรวมมือและความเขาใจเรื่ององคกรเรื่องการเรียนรู การติดตอส่ือสารในองคกร ความสามารถในการ
เลือกแนวทางและกิจกรรมที่เหมาะสมกับองคกร และนําเสนอเนื้อหาของการเรียนรูในองคการในรูปแบบ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ที่บันทึกในแผนซีดีรอมและโฮมเพจ อยูในระบบเครือขาย



คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต เพ่ือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่ององคกรเอื้อการเรียนรู สําหรับผูสนใจศึกษาเพื่อเติม
ดวยตนเอง 
  ก่ิงกาญ เพชรศรี (2542) ไดศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยใชกรอบแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูของ Maquardt (1996) 
พบวาพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพมีความคิดเห็นวา ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
ขององคกร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อจําแนกในแตละองคประกอบสามารถจัดเรียงลําดับ
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูขององคกร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อ
จําแนกในแตละองคประกอบสาสมารถจัดเรียงลําดับศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการ คะแนนอยูใน
ระดับมากอันดับสาม คือ ดวยการเพ่ิมอํานาจแกบุคคล คะแนนอยูในระดับปานกลาง อันดับส่ี คือดานการ
จัดการความรู คะแนนอยูในระดับปานกลาง และอ้ันดับสุดทาย คือดานการใชเทคโนโลยี และพบวา
ลักษณะสวนจําแนกตามระดับตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในองคการประกอบดานการใช
เทคโนโลยีแตกตางกัน 
  คมสันต ณ รังสี (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญญาและแนวทางการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรูโรงเรียนบอไรวิทยาคม อําเภอบอไร จังหวัดตราด โดยใชกรอบวินัย 5 ประการ 
ประกอบดวย การเปนบุคคลใฝเรียนรู การมีรูปแบบจําลองทางความคิด การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม และกรคิดอยางเปนระบบ ผูใหขอมูลหลักไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  คน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 2 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คน และผูแทนครูปฏิบัติการ
สอนจํานวน 17 คน รวม 28 คน การรวบรวมขอมูลใชการสวิเคราะหเอกสาร และจากการสัมภาษณผล
การวิจับพบวา ปญหาหลักไดแก ดานการเปนบุคคลใฝเรียนรู ครูมีภาระงานความรับผิดชอบมากเกินไป 
ขาดแหลงเรียนรูสําหรับครูโดยเฉพาะ ดานการมีรูปแบบจําลองทางความคิด ครูบางคนยังยึดกรอบความคิด
ความเชื่อเดิม ๆ ไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน การนําเสนอความคิดเห็น
หรืออภิปรายไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและความแตกตางระหวางวัยทําใหเกิดความปดก้ันทาง
ความคิด ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม การที่มีภาระงานมากเกินไปทําใหการเรียนรูรวมกันนอยลง ดาน
การคิดอยางเปนระบบ บุคลากรบางสวนยังไมเกิดการคิดหรือมองภาพรวมขององคกร ยังยึดเฉพาะกับงาน
ที่ทําหรือไดรับมอบหมาย แนวทางการพัฒนาที่วิเคราะหไดคือ ลดภาระงานพิเศษใหนอยลง จัดหาแหลง
เรียนรู ส่ือ อุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกครูโดยเฉพาะ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
เปดรับการเปลี่ยนแปลงและส่ิงใหม ๆ เปดโอกาสดานการแสดงออกทางความคิดอยางเสรีมากข้ึน สราง
แรงจูงใจในการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเพ่ิมมากขึ้น สงเสริมการทํางานขามสาย
งาน สงเสริมกิจกรรมรวมคิด รวมทํา เพื่อเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันขององคกร 
  สันติ วชิรางกุณ (2545) ไดศึกษา เรื่องการพัฒนาองคกรภายใตกรอบมาตรฐาน 
ISO 14001 ศึกษากรณี บริษัท, เซนเทคโนโลยี่ส เน็ตเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือศึกษาถึงผล
การนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชในการพัฒนาองคกร ทั้งดานบริหารการเงิน 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุค
ปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการพัฒนาองคกร เพื่อนําไปสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป นั้นอยูในระดับมากคิดเปน



รอยละ 65.70 และเมื่อพิจารณาเปนกรณีการบริหารการเงิน ไมวาจะเปนการนํางบประมาณที่ไดไปใช
ในการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เพื่อชวยเสริมสรางภาพพจนขององคกร หรือการจัดสรร
งบประมาณบางสวนในการจัดการส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนในบริเวณขางเคียง ในกรณีการบริหารงาน
บุคคล พบวาพนักงานสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรมท้ังดาน
วิชาการและดานเทคนิคอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ สวนกรณีของการบริหารท่ัวไป พบวาพนักงานสวนใหญเห็นดวยกับความมุงมั่นของ
ผูบริหารกับแผนการนําเอาระบบ ISO 9002 และ 14001 มาปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ทางการตลาดและตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับความคิดเห็นของผูบริหารพบวาควรมีการปรับ
โรงสรางองคกรใหมีขนาดที่เหมาะสมและความคลองตัวมากข้ึน ใหความสําคัญกับตนทุนและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร และมีการ
เปลี่ยนทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดใหเปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดโดยเร็วและดีที่สุด 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่3 
วธิีดาํเนนิการวจิยั 

 



การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผูวิจัยไดดาํเนินการเกี่ยวกับประชากร เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. กรอบแนวความคิด 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
6. แผนการดําเนินการวิจยั 
7. งบประมาณ 

 
 1. กรอบแนวความคดิ 
 
 

ตวัแปรตาม 
การพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ตวัแปรอสิระ 
 

1. เพศ 
 

2. ระดับการศึกษา 
 

3. ประเภทตําแหนง 
 

4. ประสบการณในการ
ทํางาน 

 
 
 
 
 2. วิธีดาํเนนิการวจิยั 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย
ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
  
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
แบงออกเปน 3 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกเปน 5 ดาน 
คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ดานการใหความสําคัญกับผูที่เก่ียวของ ดาน



การจัดการความรูและสารสนเทศและดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนคําถามปลายเปด (Close – 
Ended Questionnaires) ชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
       คะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิ่ง    
       คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวย 
       คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไมแนใจ 
       คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวย 
       คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 4. วิธีวิเคราะหขอมลู 
  ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแจงแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ตรวจเลือกแบบสอบถามที่
สมบูรณ มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร 
 5. สถติทิีใ่ชในการวจิยั 
  1. ขอมูลปจจัยสถานภาพสวนบุคคล โดยสถิติการวิเคราะหดวยการแจง 
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  2. ขอมูลตามวัตถุประสงค ขอ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยสถิติการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean :  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 
  เกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ย (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ 2544, 134) 
ดังนี้ 
       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 ไมแนใจ 
       คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมแนใจ 
  3. ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงคขอ 2 โดยสถิติการ
วิเคราะหดวยการแจกแจงจํานวนคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage)  
 6. แผนการดําเนินการวิจัย 
       ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 2 เดือน โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

ปงบประมาณ 2556 
รายละเอียดแผนการดาํเนนิงาน 

ส.ค.2556 ก.ย.2556 
1. ศึกษาคนควาเอกสาร   
2. การสรางเครื่องมือ   
3. การเก็บรวบรามขอมูล   
4. การวิเคราะหขอมูล   
5. สรุปผล จัดทํารายงานการวิจัย   



6. จัดทํารายงานการวิจัย   
 
 7. งบประมาณ 
  ขอใชวัสดุสํานักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ) จํานวนประมาณ 500 บท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหขอมลู 

 
 จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรที่ใชในการศึกษา ซึ่งเปนบุคลากร กองบริการการศึกษา จํานวน 23 ชุด และทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ 
 สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
สวนที ่1 ขอมลูสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่11  
จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 



1. ชาย 
2. หญิง 

8 
15 

34.8 
65.2 

รวม 23 100 
  
 จากตารางที่ 11 พบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 65.2 และ
เปนเพศชาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.8  
 
ตารางที ่12 
จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
2. ระดับปริญญาตร ี
3. สูงกวาระดับปริญญาตรี 

1 
8 
14 

4.3 
34.8 
60.9 

รวม 23 100 
 จากตารางที่ 12 พบวาบุคลากรสวนใหญจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
 
ตารางที ่13  
จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามประเภทตําแหนง 

ประเภทตําแนง จํานวน รอยละ 
1. ขาราชการ 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. ลูกจางประจํา 
4. ลูกจางงบรายได 
5. ลูกจางชั่วคราวรายป 

10 
3 
1 
2 
7 

43.5 
13.0 
4.3 
8.7 
30.4 

รวม 23 100 
 
 จากตารางที่ 13 พบวาบุคลากรสวนใหญเปนขาราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 43.5 
รองลงมาเปนลูกจางชั่วคราวรายป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่14 
 จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 



1. 5 ปหรือนอยกวา 5 
2 
4 
12 

21.7 
8.7 
17.4 
52.2 

2. 6 – 10 ป 
3. 11 – 15 ป 
4. มากกกวา 15 ป 

รวม 23 100 
 
 จากตารางที่ 14 พบวาบุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมามีประสบการณในการทํางาน 5 ปหรือนอยกวา จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 21.7 และมีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.4 
ตามลําดับ 

สวนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาองคกรหลงัการประเมนิคณุภาพการศึกษาของกอง
บริการการศกึษา สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ตารางที ่15  

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการ
บริหารจัดการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 
ดานการบรหิารจดัการ 

แปลความ 

1. ผูบริหารไดชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคระยะส้ันระยะยาวชดัเจน 

2. หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
สอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่ดีใหกับ
บุคลากร 

4. มีการสรางบรรยากาศภายในองคกร เปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่
กําหนด 

4.09 
 

4.22 
 
 

3.91 
 

3.91 
 
 

3.87 
 

0.60 
 

0.52 
 
 

0.73 
 

0.79 
 
 

0.76 

เห็นดวย 
 
เห็นดวย 

 
 

เห็นดวย 
 

เห็นดวย 
 
 

เห็นดวย 5. มีกระบวนการภายในองคกร ทําใหเกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ัวท้ังองคการ  

รวม 4.00 0.55 เหน็ดวย 
  
 จากตารางที่ 15 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานการบริหารจัดการ โดยรวมคือเห็นดวย ( x=4.00) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวาบุคคลากรเห็นดวยที่หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับ



นโยบาย กรอบทิศทางที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ( x=4.22) เห็นดวยกับผูบริหารที่ไดชี้นําและกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคระยะส้ันระยะยาวชัดเจน ( x=4.09) มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่
ดีใหกับบุคลากร และมีการสรางบรรยากาศภายในองคกร เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายที่กําหนด ( x =3.91) และมีกระบวนการภายในองคกร ทําใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทั่วท้ังองคการ ( x=3.87) ตามลําดับ      
ตารางที ่16 

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 

ดานการวางแผนเชงิยทุธศาสตร 
แปลความ 

เห็นดวย 1. มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร ภายใต
สภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนที่
ตองการ 

2. การจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปคลอบคลุม 
พันธกิจของหนวยงาน 

3. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร ครอบคลุมแผนบริหาร
กําลังคน โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช 

4. มีการถายทอดแผนยทุธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

4.04 
 
 
 

4.13 
 
 

4.00 
 
 
 

3.87 
 

3.78 
 

0.56 
 
 
 

0.55 
 
 

0.67 
 
 
 

0.70 
 

0.80 

 
 
 

เห็นดวย 
 

 
เห็นดวย 

 
 
 

เห็นดวย 
 

เห็นดวย 5. การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงครอบคลุม
พันธกิจของหนวยงาน  

รวม 3.97 0.54 เหน็ดวย 
 
 จากตารางที่ 16 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยรวมคือเห็นดวย ( x=3.97) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาบุคลากรเห็นดวยกับการจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปคลอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( x=4.13) เห็นดวยที่มีการวิเคราะหและกําหนดแนว
ทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ เ พ่ือบรรลุวิ สัยทัศนที่ตองการ 
( x =4.04) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคลากร ครอบคลุมแผนบริหารกําลังคน 
โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ( x=4.00) มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่



ชัดเจน ( x=3.87) และการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ( x=3.78) 
ตามลําดับ      
 
ตารางที ่17 
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการให
ความสําคัญกับผูเกี่ยวของ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 

ดานการใหความสาํคญักบัผูเกีย่วของ 
แปลความ 

เห็นดวย 1. มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเกี่ยวของ 

2. มีการรวบรวม/จัดการขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงแกไข 

3. มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาหนวยงาน 
4. เปดโอกาสใหประชาชนผูเกี่ยวของเขามามีสวน
รับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ
หรือความคิดเห็น (เชน จากเว็บไซตของ
หนวยงาน) 

3.87 
 

3.70 
 
 

3.57 
4.04 

 
 
 

3.91 
 

0.70 
 

0.70 
 
 

0.66 
0.64 

 
 
 

0.60 
 
 

 
เห็นดวย 

 
 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
 
 

เห็นดวย 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
โดยนาํผลไปปรับปรุงการใหบริการ และการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

 
 

รวม 3.82 0.57 เหน็ดวย 
 
 จากตารางที่ 17 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ โดยรวมคือเห็นดวย ( x=
3.82) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาบุคลากรเห็นดวยกับการเปดโอกาสใหประชาชนผูเก่ียวของเขามา
มีสวนรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน) 
( x =4.04) เห็นดวยที่มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ โดยนําผลไปปรับปรุงการใหบริการ 
และการดําเนินงานของหนวยงาน ( x =3.91) มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอความตองการ
ของผูเก่ียวของ ( x=3.87) มีการรวบรวม/จัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล
เพื่อปรับปรุงแกไข ( x=3.70) และมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน ( x=3.57) ตามลําดับ      
 
ตารางที ่18 



คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการ
จัดการความรูและสารสนเทศ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 

ดานการจดัการความรูและสารสนเทศ 
แปลความ 

เห็นดวย 1. มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอด
และเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย 

2. มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังหนวยงาน 

3. มีฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ 

4.09 
 

3.96 
 

4.04 
3.91 

 
3.87 

 

0.60 
 

0.77 
 

0.67 
0.67 

 
0.69 

 
เห็นดวย 

 
เห็นดวย 
เห็นดวย 4. มีความสะดวกรวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศของหนวยงาน  
เห็นดวย 5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล

สารสนเทศ  
รวม 3.97 0.63 เหน็ดวย 

 
 จากตารางที่ 18 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานการจัดการความรูและสารสนเทศ โดยรวมคือเห็นดวย ( x=
3.97) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาบุคลากรเห็นดวยที่มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอด
และเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย ( x=4.09) เห็นดวยที่มีฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ( x=4.04) มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังหนวยงาน 
( x=3.96) มีความสะดวกรวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน ( x=3.91) และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ ( x=3.87) ตามลําดับ      
 
 
ตารางที ่19 

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 

ดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล 
แปลความ 

1. มีการสรางแรงจูงใจไปสูความพึงพอใจในการ
ทํางาน 

3.83 
 

3.78 

0.72 
 

0.80 

เห็นดวย 
 

2. มีการสรางบรรยากาศในการทํางาน ที่เอื้อ เห็นดวย 



 
3.91 

 
3.78 

 
 

3.70 
 

 
0.73 

 
0.74 

 
 

0.82 

 ตอผลสัมฤทธ์ิของงาน 
เห็นดวย 3. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
เห็นดวย 4. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่อง

สวัสดิการ และการบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 

 
 

เห็นดวย 5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิผล และเปนธรรม  

รวม 3.80 0.69 เหน็ดวย 
 
 จากตารางที่ 19 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยรวมคือเห็นดวย ( x=3.80) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาบุคลากรเห็นดวยที่มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ( x =3.91) เห็นดวยที่มีการสรางแรงจูงใจไปสูความพึงพอใจในการทํางาน 
( x=3.83) มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ และการบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร และมีการสรางบรรยากาศในการทํางาน ที่เอื้อตอผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x=3.78) 
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเปนธรรม ( x=3.70) 
ตามลําดับ      
 
 
 
 
ตารางที ่20 

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   S.D. 

ในภาพรวม 
แปลความ 

เห็นดวย 4.00 
3.97 
3.82 
3.97 
3.80 

0.55 
0.54 
0.57 
0.63 
0.69 

1. ดานการบริหารจัดการ 
เห็นดวย 2. ดานการวางแผนเชิงยทุธศาสตร 
เห็นดวย 3. ดานการใหความสําคญักับผูเกี่ยวของ 
เห็นดวย 4. ดานการจัดการความรูและสารสนเทศ 

5. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล เห็นดวย 
รวม 3.91 0.60 เหน็ดวย 

 



 จากตารางที่ 20 พบวาบุคลากรของกองบริการการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม คือเห็นดวย ( x=3.91) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบวาบุคลากรเห็นดวยดานการบริหารจัดการ ( x=4.00) เห็นดวยดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและ
ดานการจัดการความรูและสารสนเทศ ( x =3.97) ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ ( x=3.82) 
และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ( x =3.80) ตามลําดับ  
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่5 
สรปุผล และขอเสนอแนะ 

 
 สรปุผลการวจิยั 
  1. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ในดานการบริหารจัดการ ดานการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ ดานการจัดการความรูและสารสนเทศและ
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนบุคลากรกองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.2 มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 60.9 มีประเภทตําแหนงเปนขาราชการ รอยละ 43.5 และมี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป รอยละ 52.2  
  1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
กองบริการกรศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
เห็นดวย ( x=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาองคกรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษาท้ัง 5 ดาน จากลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ปรากฏดังนี้ 



ดานการบริหารจัดการ    
  บุคลากรมีความเห็นดวยในภาพรวม ( x=4.00) และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา  
  1. บุคลากรเห็นดวยที่หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับนโยบาย กรอบ
ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ ( x =4.22)  
  2. บุคลากรเห็นดวยที่มีกระบวนการภายในองคกร ทําใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทั่วท้ังองคการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x =3.87)  

ดานการวางแผนเชงิยทุธศาสตร    
  บุคลากรมีความเห็นดวย ( x=3.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา   
  1. บุคลากรเห็นดวยที่มีการจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปคล
อบคลุมพันธกิจของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ ( x=4.13)  
  2. บุคลากรเห็นดวยกับการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( x=3.78)          
   

ดานการใหความสาํคญักบัผูเกีย่วของ    
  บุคลากรมีความเห็นดวย ( x=3.82) และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา   
  1. บุคลากรเห็นดวยกับการเปดโอกาสใหประชาชนผูเกี่ยวของเขามามีสวนรับรู เรียนรู ทํา
ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เชน จากเว็บไซตของหนวยงาน) มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
( x=4.04)  
  2. บุคลากรเห็นดวยที่มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน มีคาเฉลี่ยต่าํสุด ( x =
3.57)  

ดานการจดัการความรูและสารสนเทศ    
  บุคลากรมีความเห็นดวย ( x=3.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา   
  1. บุคลากรเห็นดวยที่มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูกถายทอดและเก็บรักษาไวใน
หนวยงานและเครือขาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ ( x=4.09)  
  2. บุคลากรเห็นดวยที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( x=3.87) 

ดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล   
  บุคลากรมีความเห็นดวย ( x=3.80) และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา   
  1. บุคลากรเห็นดวยที่มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่เอื้อตอผลสัมฤทธ์ิของ
งาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ ( x=3.91)  
  2. บุคลากรเห็นดวยที่มีระบบการประเมินผลกาปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและ
เปนธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x=3.70) 
 
 ขอเสนอแนะของผูวิจยั 



  จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมพบวาบุคลากรเห็น
ดวย ( x=3.91) 
  บุคลากรเห็นดวยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา โดยดานที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการ ( x=4.00) ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
ที่มีความสําคัญตอหนวยงาน เพราะถาบุคลากรและผูบริหารเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาวของหนวยงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานแลว จะสงผลใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว ภายใตการประกันคุณภาพการศึกษา 
และจากการที่ภายในองคกรมีบรรยากาศที่ดี ผนวกกับมีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่ดีแลว ก็จะ
สงผลใหบุคลากรทํางานไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ชวยลดอัตราการลาปวย ลากิจในองคกร
ได และดานที่นอยที่สุดคือ ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  ซึ่งขอที่มีคะแนนที่นอยที่สุดในดานน้ี
ไดแก มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน ( x=3.57) แสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนใหญตองการ
ที่จะเขารวมกิจกรรมระหวางหนวยงานใหมากข้ึน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนตัวประสานเพื่อลดความขัดแยง
ระหวางหนวยงาน สามารถทํางานรวมกันระหวางหนวยงานได เพราะหากมีความขัดแยงระหวางกลุมแลว
ก็จะเปนหนทางสูความลมเหลวขององคกรในภาพรวมได     
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเรือ่ง  
ความคดิเหน็เกีย่วกับการพฒันาองคกรหลงัการประเมินคณุภาพการศกึษา 

ของกองบรกิารการศกึษา สาํนกังานอธกิารบดี  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
เรือ่งความคดิเหน็เกีย่วกบัการพัฒนาองคกรหลงัการประเมินคณุภาพการศึกษา 

ของกองบรกิารการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
 
ตอนที ่1 ขอมลูสถานภาพสวนบคุคล 
คาํชีแ้จง โปรดเขียนตอบหรือทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
1. เพศ 
  1. ชาย      2. หญิง 
2. ระดบัการศึกษา 
  1. ต่ํากวาปริญญาตร ี    2. ปริญญาตรี 
  3. สูงกวาปริญญาตรี 
3. ประเภทตาํแหนง 
  1. ขาราชการ     2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
  3. ลูกจางประจํา     4. ลูกจางงบรายได 
  5. ลูกจางชั่วคราวรายป 
4. ประสบการณในการทาํงาน 
  1. 5 ป หรือนอยกวา    2. 6 – 10 ป 
  3. 11 – 15 ป     4. มากกวา 15 ป 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาองคกรหลงัการประเมนิคณุภาพการศึกษาของกองบริการ
การศึกษา สาํนกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
คาํชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 

 

ไมเห็น
ดวย 
 

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง 

ดานการบรหิารจดัการ      
1. ผูบริหารไดชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาประสงคระยะส้ันระยะยาวชดัเจน 

     

2. หนวยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
สอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

     

3. มีระบบการกระจายอํานาจตัดสินใจที่ดีใหกับ
บุคลากร 

     

4. มีการสรางบรรยากาศภายในองคกร  
เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

     

5. มีกระบวนการภายในองคกรทําใหเกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร 

     

ดานการวางแผนเชงิยทุธศาสตร      
6. มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอม
ตาง ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ 

     

7. การจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปครอบคลุมพันธกิจ
ของหนวยงาน 

     

8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร ครอบคลุมแผนบริหาร
กําลังคน โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช 

     

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 

 

ไมเห็น
ดวย 
 

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง 

9. มีการถายทอดแผนยทุธศาสตรไปสูการ      



ปฏิบัติที่ชัดเจน 
10. การจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
พันธกิจของหนวยงาน 

     

ดานการใหความสาํคญักบัผูเกีย่วของ      
11. มีการจัดกิจกรรมมุงเนนการตอบสนองตอ
ความตองการของผูเกี่ยวของ 

     

12. มีการรวบรวม/จัดการขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น มาวิเคราะหขอมลูเพื่อ
ปรับปรุงแกไข 

     

13. มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน      

14. เปดโอกาสใหประชาชนผูเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง
ทัศนะหรือความคดิเห็น (เชน จากเว็บไซตของ
หนวยงาน) 

     

15. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
โดยนาํผลไปปรับปรุงการใหบริการ และการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

     

ดานการจดัความรูและสารสนเทศ      
16. มีการพัฒนาระบบใหองคความรูถูก
ถายทอดและเก็บรักษาไวในหนวยงานและ
เครือขาย 

     

17. มีการแบงปนความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางรวดเร็วท่ัวท้ังหนวยงาน 

     

18. มีฐานขอมูลที่ชวยสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

     

 
ระดับความคดิเห็น 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 

 

ไมเห็น
ดวย 
 

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง 

19. มีความสะดวกรวดเร็ว ในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 

     

20. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล
สารสนทศ 

     

ดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล      



21. มีการสรางแรงจูงใจไปสูความพึงพอใจใน
การทํางาน 

     

22. มีการสรางบรรยากาศในการทํางาน ที่
เอื้อตอผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     

23. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     

24. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่อง
สวัสดิการ และการบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 

     

25. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิผล และเปนธรรม 

     

 
ตอนที ่3 ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................... ............................... 
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