
บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

สืบเน่ืองจากสาระสําคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีใจความวา การประกันคุณภาพภายใน                 

จะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีหนาท่ี

พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร             

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวย

การจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 จากความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

รามคําแหงดําเนินการอยางตอเน่ือง  เพื่อมุงพัฒนาองคกรไปตามความคาดหวังของสังคม  

เปนหลักประกันท่ีประชาชนสามารถพึ่งพาได  กองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปการศึกษา ๒๕๕๕ ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา บุคลากรมีความเห็นดวยเกี่ยวกับ

การวางแผน  การดําเนินการ  การประเมิน  และดานการปรับปรุง  ซึ่งกองการเจาหนาท่ี

ไดนําผลการศึกษามาพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม  คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการ

เจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   เพื่อนําผลการวิจัยท่ีไดเสนอ

ตอผูบริหารใชเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนา  และกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ



 

๒ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  ใหชัดเจน  ถูกตอง  ครบถวน  และทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 ๑.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๒.  เพื่อศึกษาปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ  บุคลากรกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  ๗๖  คน   

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรกองการเจาหนาท่ี  สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire)  เพื่อเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  เปนขอคําถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง     

แบงออกเปน  ๒  ตอน   

 ตอนท่ี  ๑  เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

จํานวน  ๔  ขอ  ประกอบดวย  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  ประสบการณ 



 

๓ 

ในการทํางาน  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบ  Check  List 

 ตอนท่ี  ๒  เปนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา

องคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหงในดาน ตาง ๆ ๕ ดาน  จํานวน  ๒๕  ขอ  ประกอบดวย  ดานการ

บริหารจัดการ  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ  

ดานการจัดความรูและสารสนเทศ  และดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเปนขอคําถาม

ปลายปด (Close-Ended  Questionnaires) ชนิดมาตรสวนประเมินคา  ๕  ระดับ   

 เกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม

นําไปใชประเมินขอคําถามในแตละขอวามีความคิดเห็นอยูในระดับใด  ซึ่งเปนขอคําถาม

แบบ Rating  scale  โดยแบงระดับคะแนนออกเปน  ๕ ระดับ  ในแตละชวงมีความหาง

ของคะแนนเทา ๆ กัน คือ ๑ คะแนน   

 เห็นดวยอยางย่ิง  เทากับ   ๕   คะแนน 

 เห็นดวย   เทากับ   ๔   คะแนน 

ไมแนใจ   เทากับ   ๓   คะแนน 

 ไมเห็นดวย   เทากับ   ๒   คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง  เทากับ   ๑   คะแนน 

 

 เกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ย 

 เห็นดวยอยางย่ิง มีระดับคะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐-๕.๐๐  

 เห็นดวย  มีระดับคะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐-๔.๔๙  

ไมแนใจ  มีระดับคะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐-๒.๔๙  

 ไมเห็นดวย  มีระดับคะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง มีระดับคะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 หลังจากสรางและทดสอบเคร่ืองมือแลว  ไดนําไปแจกใหกับบุคลากรของ              

กองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน ๗๖  ชุด            

ไดกลับคืนมา   ๗๔  ชุด  คิดเปนรอยละ  ๙๗.๔  แลวเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก



 

๔ 

แบบสอบถาม ไปประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS  (Statistical  Package  

for  the  Social  Sciences)   

๑.  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ  (Percentage)   

๒.  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษากองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ๑.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หมายถึง  มหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันการศึกษาวิจัย

แบบตลาดวิชา  ท่ีผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมาเขาช้ันเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให  วัตถุประสงคในการศึกษาวิชาและวิชาชีพช้ันสูงทําการสอน  ทําการวิจัย  

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยแบงสวนราชการออกเปน  

สํานักงานอธิการบดี  คณะ  สํานัก  สถาบัน  กอง  ศูนย   

 
ขอมูลพ้ืนฐานดานบุคคล 

๑. เพศ 
๒. ระดับการศึกษา 
๓. ประเภทตําแหนง 
๔. ประสบการณในการทํางาน 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษากอง

การเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑. ดานการบริหารจัดการ 
๒.  ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
๓. ดานการใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ 
๔. ดานการจัดความรูและสารสนเทศ 
๕. ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 



 

๕ 

 ๒.  บุคลากร  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  ลูกจาง

งบรายได  และลูกจางช่ัวคราวรายป  ซึ่งปฏิบัติอยูในสายงานของกองการเจาหนาท่ี  ไดแก  

งานบริหารงานบุคคล  งานวินัยและนิติการ  งานทะเบียนประวัติ  งานฝกอบรม  งานธุรการ  

และงานสวัสดิการ   

 ๓.  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจ

หลักอยางมีระบบตามแผนท่ีกําหนดไว  โดยมีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  

การประเมินคุณภาพ  จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบ

และกระบวนการผลิต  ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา  ประกอบดวย การประกัน

คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

 ๔.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวา

สถาบันมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบ

และกลไกดังกลาว 

 ๕.  องคประกอบคุณภาพ  หมายถึง  ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันท่ีมี

ผลตอคุณภาพการศึกษา 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 ๑.  ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๒.  ทําใหทราบถึงปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลัง

การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 


