
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงบรรลุผลตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต)   การวิจัย (การพัฒนา
วิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้นโยบาย แผนงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ด้วยความ
เรียบร้อย  เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2530  โดยเป็นหน่วยงานท่ี
ต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2519  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงรวมถึงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค รวม  22  แห่ง เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง และระเบียบราชการ 
 มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังที่ 1/2551 วาระที่ 5.4  อนุมัติโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน เป็น
สํานักงานตรวจสอบภายใน  เมื่อวันจันทร์ที  21  มกราคม  2551 เป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2. เพ่ือทราบปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศองค์กรและ

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
        1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ เป็นบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 
  รามคําแหง จํานวน 9 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 2คน ลูกจ้างงบรายได้ 2 คน และลูกจ้าง    
  ปฏิบัติงานช่ัวคราวรายปี จํานวน 5 คน 

        2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล  

ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ประเภทตําแหน่ง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ในการทํางาน 
2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables )  ได้แก่  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประกอบด้วย  ด้าน
บรรยากาศองค์กร และด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
นิยามศัพท์ 
         บุคลากร     หมายถึง บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         บรรยากาศองค์กร    หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานตลอดถึงทรัพยากรบุคคล  

   งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์ ของสํานักงานตรวจสอบภายใน   
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

         ประสิทธิภาพในการทํางาน   หมายถึง หน้าที่ในความรับผิดชอบมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  
       ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และทันในกําหนดเวลา  
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.ทําให้ทราบถึงบรรยากาศภายในองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
          2.นําผลการวิจัยเสนอผู้บริหารเพ่ือกําหนดเป็นนโยบาย และบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 

 



บทที่ 2 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
ประเภทของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 
ตัวแปรท่ีใช้ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกอบด้วย  
   2.1 ด้านบรรยากาศองค์กร  
   2.2 ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  เก่ียวกับบรรยากาศองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งออกเป็น  3  
ตอน  ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1  เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของ 
      บุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน  12 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อคําถามด้านบรรยากาศองค์กรและด้านประสิทธิภาพในการทํางาน  ซึ่งเป็นข้อคําถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questionnaires)  ชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ตามวิธีของ ลิ
เคิร์ท (Likert Scale)  โดยมีหลักฐานการให้คะแนน  ดังนี้ 
   คะแนน    5 เท่ากับ  มากที่สุด 
   คะแนน  4 เท่ากับ  มาก 
   คะแนน  3 เท่ากับ  ปานกลาง 
   คะแนน  2 เท่ากับ  น้อย 
   คะแนน  1 เท่ากับ  น้อยที่สุด 
 

 ตอนท่ี 3  เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ด้านบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

     1.ค่าร้อยละ (Percentage) กรณี  แสดงจํานวนหรือปริมาณ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ ประเภทตําแหน่ง วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทํางาน 

 2.ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation :S.D)  เพ่ือแปล 
ความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากร เก่ียวกับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการ  
ทํางาน  ได้กําหนดช่วงคะแนน  ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถงึ   บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานน้อยที่สุด 

 3.การวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 ใช้สูตรค่าบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน x̄ini 
                       ni 
    x̄i = ค่าเฉลี่ยกิจกรรม i 
    ni = จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของกิจกรรม i 
    I = 1 ถึง p 
    P = กิจกรรมทั้งหมด 
 
 
 

 
 

 
 
 



        บทที่ 3 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีลําดับการนําเสนอ  ดังนี้   
   ตอนท่ี 1  เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
   ตอนที่ 2  ระดับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกอบด้วย ด้านบรรยากาศองค์ และด้านประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
 

ตอนท่ี 1 ข้อคําถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ    
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย - - 
     หญิง 9 100.00 

รวม 9 100.00 
 

                 จากตาราง 1 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 
      รามคําแหง  เป็นเพศหญิงทั้งหมด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ตาราง 2  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ    
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
อายุ   
    25 ปีหรือน้อยกว่า -  
    26-30 ปี 4 44.45 
    31-40 ปี 1 11.11 
    41-50 ปี 1 11.11 
    50 ปีหรือมากกว่า 3 33.33 

รวม 9 100.00 
         

          จากตาราง  2  พบว่า  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัรามคําแหงสว่นใหญ ่
     อายุ 26-30 ปี  จํานวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  44.45  รองลงมาอายุ 50 ปีหรือมากกว่า  จํานวน 3 คน  คิด 
     เป็นร้อยละ  33.33 อายุ 31-40 ปี จํานวน 1 คน  คดิเป็นร้อยละ 11.11 และอายุ  41- 50 ปี จํานวน 1 คน   
     คิดเป็นร้อยละ  11.11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
    ตาราง 3  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท   
                ตําแหน่ง 

 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทตําแหน่ง   
     ข้าราชการ 2 22.22 
     พนักงานมหาวิทยาลัย - - 
     ลูกจ้างประจํา - - 
     ลูกจ้างงบรายได้ 2 22.22 
     ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 5 55.56 

รวม 9 100.00 
 

 จากตาราง  3  พบว่า  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  มีประเภท 
    ตําแหน่งส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งปฏิบัติงานช่ัวคราว มากที่สดุ  จํานวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  55.56 รองลงมา 
    เป็นข้าราชการ และลกูจ้างงบรายได้ จํานวน 2 คน  เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  22.22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ตาราง 4  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิ 
                การศึกษา  
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   
      มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากว่า - - 
      อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - 
      ปริญญาตรี 8   88.89 
      สูงกว่าปริญญาตรี 1   11.11 

รวม 9 100.00 
 

       จากตาราง 4  พบว่า บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีวุฒิการศึกษา  
    ปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  และรองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิด 
    เป็นร้อยละ 11.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
    ตาราง 5  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
                ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการทํางาน   
     5 ปี หรือน้อยกว่า 4 44.45 
     6-10 ปี - - 
     11-15 ปี 1 11.10 
     มากกว่า 15 ปี 4 44.45 

รวม 9 100.00 
 

     จากตาราง 5  พบว่า  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปีหรือ 
    น้อยกว่า และมากกว่า 15 ปี  จํานวน  4  คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และ 11 -15 ปี จํานวน 1 คน  
    คิดเป็นร้อยละ 11.10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ตอนท่ี 2   ระดับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สาํนักงานตรวจสอบภายใน   
              มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน         
             ของบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านบรรยากาศองค์กร  
             จําแนกเป็นรายข้อ 
 

ด้านบรรยากาศองค์กร x̄ S.D. ระดับ 
1.หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการทํางานที่   
  ชัดเจน 

4.45 0.73 มาก 

2.มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการ   
  ทํางานที่ชัดเจน 

4.11 0.61 มาก 

3.มีการกํากับและดูและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
  กําหนดไว้ 

4.33 0.50 มาก 

4.มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.33 0.50 มาก 
5.หน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ 
  ความสามารถอย่างสมํ่าเสมอ 

3.89 0.78 มาก 

6.มีบรรยากาศและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานที่ดี 4.11 0.78 มาก 
7.มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี 4.22 0.83 มาก 
8.ท่านมีความภูมิใจที่ได้ทํางานในหน่วยงานน้ี 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.26 0.65 มาก 
 

จากตาราง 6  พบว่า  บรรยากาศองค์กรของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคําถาม เรียงลําดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานในหน่วยงานน้ีอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย (x̄
=4.67)  รองลงมา หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(x̄=4.45)  มีการกํากับและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ และมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.33)  มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.22)  มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและมีบรรยากาศและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานท่ีดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄
=4.11)  และหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=3.89) 

 
 



 
 

 
 ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน                   
             ของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน  
             จําแนกเป็นรายข้อ 
 

ด้านประสิทธภิาพในการทํางาน x̄ S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพในการทํางาน    
1.ท่านมีความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 4.00 0.50 มาก 
2.มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 4.33 0.71 มาก 
3.มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 4.56 1.59 มากที่สุด 
4.มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแก้ไขการทํางานให้ดี   
  ขึ้นอยู่เสมอ 

4.11 0.78 มาก 

รวม 4.25 0.90 มาก 
 

จากตาราง 7 พบว่า  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน 
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.25)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อคําถามเรียงตามลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอย่างสม่ําเสมออยู่
ใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.56)  รองลงมามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.33) มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแก้ไขการทํางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (x̄=4.11) และท่านมีความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄
=4.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองค์กร และประสิทธิภาพในการทํางาน    
     ของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม  จําแนกเป็นราย 
             ด้าน 

 

รายด้าน บรรยากาศองค์กร
และประสิทธภิาพ
ในการทาํงาน 

S.D. ระดับ 

 x̄ini   
ด้านบรรยากาศองค์กร 4.26 0.65 มาก 
ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 4.25 0.90 มาก 

รวม 4.26 0.78 มาก 
 

  จากตาราง 8 พบว่า  บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลกร สํานักงาน 
ตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.26) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน  คือ  ด้านบรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  (x̄=4.26)  
รองลงมาด้านประสิทธิภาพในการทํางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  (x̄=4.25)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาบรรยากาศองค์กร และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน 

ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ข้าราชการ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างปฏิบัติงาน 

ช่ัวคราวรายปี สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  9  คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน สํานักงานตรวจสอบภายใน   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งออกเป็น  3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ  อายุ ประเภท
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน 

ตอนท่ี 2 ข้อคําถามเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร   
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  12 ข้อ  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร  
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean)     
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 
สรุปผลการวิจัย 

  บรรยากาศองค์กร และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  (x̄=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่
ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน  คือ  ด้านบรรยากาศองค์กร มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.26) รองลงมาด้านประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.25)  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์กร และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมถึง  เพ่ือศึกษาปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศองค์กร และประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ต่อไป  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   ซึ่งผลการวิจัยดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1  เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  อายุ ประเภท    
            ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน 
            ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นเพศหญิงทั้งหมด  
จํานวน 9 คน  มีอายุ  26-30 ปี มากทีสุ่ด จาํนวน  4 คน รองลงมาอายุ  50 ปีหรือมากกว่า  จํานวน 2 คน  อายุ 
31-40  ปี และอายุ  41- 50 ปี  มจีํานวน 1 คน เท่ากัน   ประเภทตําแหน่ง  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นลกูจ้าง
ปฏิบัติงานช่ัวคราว มากที่สุด  รองลงมาเป็นข้าราชการ และ 
ลูกจ้างงบรายได้  

   วุฒิการศึกษา  พบว่า  ระดับปริญญาตรีมากที่สุด  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี  
ประสบการณ์ในการทํางาน  5 ปีหรือน้อยกว่า และมากกว่า 15 ปี  และ 11 -15 ปี  

 
 
 

   
 
                                                        

 
 


