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ตามลําดับ  
 



Thesis Title: Education quality assurance administration of Suansunandha Rajabhat University  
 

 This research aim to study personal opinion who respond in education quality 
assurance administration. The sampling are personals who respond in education quality 
assurance from any faculty and organizations in Suansunandha Rajabhat university for 50 
people. Analysis with computer program package. Data analysis method are frequency, 
percentage, mean and standard deviation   

Research result showed that almost of sampling is female for 92 percent who has 
age between 31-40 years old which are 44.40 percent that has quality assurance experience 
for 1-3 year are 44.0 percent. Data analysis of personal opinion who respond in education 
quality assurance administration of Suansunandha Rajabhat university both in the holistic 
and each factors showed that personal opinion in the holistic is in high level. Mean of 
education quality assurance administration are high level in every factors that highest mean 
value are Plan. Highest opinion mean value are appoint committee with character and 
identify clearly respond to control education quality assurance in the university. Check has 
highest opinion value is result agreement and repeat education quality of organization with 
reform recommend. Act has highest opinion value is conference participated for reform 
education quality assurance of organization. And finally is Do that has highest opinion 
value iseducation quality assurance plan with identify time, budget and clearly 
responsible in random order.   

 

 

  
 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
 

กิตติกรรมประกาศ........................................................................... ........................................ 
 
ข 

บทคัดยอภาษาไทย................................................................................... ............................... ค 

สารบัญ……………………………………………………………………………...................................…...…... จ 
สารบัญตาราง.............................................................................. ............................................. ซ 
สารบัญภาพ..................................................................................... ......................................... ฐ 
 

บทท่ี 
 

1    บทนํา................................................................................... ........................................ 1 
     ความสําคัญและความเปนมาของปญหา.............................................................. 1 
     วัตถุประสงคของการวิจัย..................................................................................... 3 
     ขอบเขตของการวิจัย...................................................................... ...................... 3 
     ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย............................................................... 4 
     นิยามศัพทเฉพาะ.............................................................. ................................... 4 

2    วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ.............................................................................................. 6 

     แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น…………………………………………………………………… 6 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ……………………………………… 7 
แนวคิดเก่ียวกับวงจรบริหารคุณภาพของเดมม่ิง…………………………………………… 14 

แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา…………………………………………….. 18 

     งานวิจัยท่ีเก่ียวของ........................................................................ ...................... 26 
     กรอบแนวคิดของการวิจัย........................................................... ......................... 37 

3    วิธีดําเนินการวิจัย......................................................................................................... 38 

     ประชากรที่ใชในการวิจัย…............................................................. ..................... 38 
     ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย………………………………………………………………………………. 38 
     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย...................................................................................... 38 

     การเก็บรวบรวมขอมูล......................................................................................... 39 
     สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล………………........................................................... 39 

4    ผลการวิจัย........................................................................................................................ 41 

     ผลการวิเคราะหขอมูล................................................................................................. 41 
          ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม………………………………… 42 
           ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ 

                     ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา…….. 
 

43 

  



 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

  

5    สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ...................................................................... 50 
สรุปผลการวิจัย................................................................................................................ 50 
อภิปรายผล……................................................................................................................ 52 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………. 56 
     ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย.................................................................................. 56 
     ขอเสนอแนะที่ใชในการวิจัยคร้ังตอไป………………………………………………………… 57 

 
เอกสารอางอิง....................................................................................... ................................ 

 
58 

ภาคผนวก........................................................................................................ .................... 63 
ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม,.................................................................................. 64 

ประวัติยอของผูทําการวิจัย.................................................................................... ............... 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง หนา 
    

   1    ปจจัยสวนบุคคลของของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา……………………………………………………………… 

 
41 

   2    คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ี 
              รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการ 
              ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน…………………………. 

 
 

43 
   3    คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรที่ 
              รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ดานการเตรียมการ ในภาพรวมและ 
              รายขอ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

44 
   4    คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรที่ 
              รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ดานการดําเนินการตามแผน  
              ในภาพรวมและรายขอ……………………………………………………………………………. 

 
 

46 
   5   คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรที่ 
              รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ดานการตรวจสอบและประเมินผล   
              ในภาพรวมและรายขอ……………………………………………………………………………. 

 
 

47 
   6   คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรที่ 
              รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน   
              ในภาพรวมและรายขอ……………………………………………………………………………. 

 
 

48 
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ หนา 
  
  1    แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ 
              ภายนอก………………………………………………………………………………………………….. 

 
22 

  2    แผนภาพวงจรการพัฒนาคุณภาพการทํางานของเดมม่ิง…………………………………………….  24 

  3   กรอบแนวความคิดของการวิจัย................................................................................... 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 

โลกในยุคปจจุบันเปนโลกแหง “สังคมอุดมปญญา”(Intellectual Society) ที่ถือวา กําลัง
ความรูความสามารถของประชาชนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมการแขงขันท่ีเขมขนท่ีสุดของยุคสมัยน้ีก็คือ การแขงขันดานการศึกษา หากประเทศใดมีการ
พัฒนาการศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา มีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับแลว ประเทศน้ันยอมจะไดรับ
ความเชื่อม่ันจากนานาประเทศไดอยางตอเน่ืองและยาวนาน ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศน้ันมีความกาวหนาอยางย่ังยืนตอไปดวย ดังน้ันส่ิงท่ีประเทศไทยจะตองมีการเตรียมความพรอม
อยางเรงดวน คือ การเตรียมการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพ่ือใหการศึกษาของไทยสามารถ
แขงขันกับการศึกษาของนานาชาติไดอยางเต็มภาคภูมิ ซ่ึงจะสามารถผลักดันใหศักยภาพดานอ่ืน ๆ 
เขมแข็งตามมา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550 : 1)  การเตรียมการ
ศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนอยางไดผลน้ัน การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีบทบาทสําคัญย่ิง เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ีมีหนาท่ีโดยตรงในการสรางความเจริญงอกงาม
ทางปญญาผานกระบวนการผลิตกําลังคนระดับสูง ท่ีผานมาการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรับการ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดังกลาวอยางตอเน่ือง จากการพัฒนาการวิจัย และการสงเสริม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน 
 ในป พ.ศ. 2540 หลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมแลว ไดมี
การรวมกันรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติข้ึน ประกาศใชในป พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2545) โดยในมาตราท่ี 34 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ีไดกําหนดใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเปล่ียนแปลง สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิดใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพ่ือใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบัณฑิต ความเพียงพอของ
บุคลากรระดับอุดมศึกษา ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลณ ซ่ึงนอกจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสามารถนํามาตรฐานการอุดมศึกษาไปใชประโยชนตาม
เจตนารมณดังกลาวแลว ยังกอใหเกิดประโยชนดานอ่ืน ๆ อีกเปนอเนกประการดวย (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550 : 1-2) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546 : 16) และ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550 : 139) ถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง และระบบการประกันคุณภาพภายใน
เปนเร่ืองเดียวกันกับกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ PDCA หรือท่ีเรียกวา 
“วงจรเดมม่ิง” (Deming Cycle) คือ Plan หมายถึง การวางแผน  Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผน 
Check หมายถึง การติดตามตรวจสอบและประเมิน และ Act หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ือง ต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา โดยแรกเร่ิมน้ัน
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให “สํานักประกันคุณภาพการศึกษา” เปนหนวยงานท่ีดําเนินการรับผิดชอบใน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการภายใต
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกัน
คุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยไดยึดกรอบการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการดําเนินการตามโครงสรางและกระบวนการ
ของการประกันคุณภาพ โดยมีการควบคุมคุณภาพตามวงจร PDCA มาใชพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
เน่ืองจากวงจรคุณภาพดังกลาวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารคุณภาพอยางตอเน่ือง สถานศึกษาตาง ๆ 
จึงจําเปนตองนํากระบวนการท่ีเหมาะสมน้ีมาใชในการบริหารจัดการ 
 ในป พ.ศ.2548 งานดานการประกันคุณภาพ ไดยายมาอยูในความรับผิดชอบของ “กองนโยบาย
และแผน” และไดดําเนินการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 กําหนดไววา 
ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในรอบทุก
หาป โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกระบวนการในการตรวจ
ประเมินน้ัน ไดยึดหลักการบริหารคุณภาพตามวงจร PDCA มาใชเปนแนวทางการจัดกระบวนการในการ
ประเมินคุณภาพ โดยท้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหมีการใชกระบวนการคุณภาพดังกลาวกับตัวชี้วัด
คุณภาพ รับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย พรอมดําเนินการจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐานในการอางอิงใหเปนปจจุบัน ท้ังการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ดูแล
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคนขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ประสานงานและรวบรวมแผนการ
จัดการความรู สงเสริม สนับสนุน และจัดทําฐานขอมูลและเว็บไซดดานการจัดการความรู (KM) เพ่ือให
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเปาหมายคุณภาพ   
 อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยไดมีการกํากับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง
การศึกษามาโดยตลอด แตการดําเนินงานยังไมเปนระบบครบวงจรและตอเน่ือง ท้ังในดานการควบคุม
คุณภาพ ดานการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงยังไมสามารถสรางความเชื่อม่ัน
หรือรับประกันไดอยางเต็มท่ีในการเผยแพรแกสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของวา การดําเนินการภารกิจ
ดังกลาวใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และในปจจุบันก็ปจจัยหลายประการท่ี
ชี้ใหเห็นวา การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศตาง ๆ การส่ือสารท่ีไรพรมแดน การเปดเสรีทางการ
คาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร 
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ตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ซ่ึงปจจัยดังกลาวไดกระตุนใหผูท่ีอยูในวงการศึกษาตาง
ตระหนักถึงเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสะทอนออกมาเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่เห็นในปจจุบัน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาจึงมีความ 

สนใจท่ีจะประเมินความเหมาะสมในการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาการ
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถใชเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอการ 
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 
เปนการศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอ

การดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพจากทุก
คณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 50 คน 
 

  ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพจาก 
ทุกคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2. ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   ขอบเขตดานระยะเวลา 

   ผูวิจัยใชระยะเวลาในการวิจัยระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
  

 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุง เพ่ือพัฒนา  
การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ให มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  เพ่ือเขาใจความหมายของคําท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีใหตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมายของคํา
ตางๆ ไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรูสึก หรือความเชื่อของบุคลากรที ่
รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพตอการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงมาจากการประเมินผลโดยใชอารมณ ประสบการณ และ
สภาพแวดลอม เปนพ้ืนฐาน 

2. บุคลากร หมายถึง ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีไดรับมอบหมายแตงต้ังใหรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากทุกหนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตรงกับความมุงหวังและสรางความม่ันใจใหแกผูเรียนและผูปกครองในประสิทธิภาพการจัดการของ
สถานศึกษา ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) การดําเนินการ
ตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง วิธีการหรือกลยุทธท่ีกําหนดแนวปฏิบัติหรือแนวทาง 
ในการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเปนหลักประกันวา ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนท่ียอมรับของสังคม 

5. การวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย การจัดทํามาตรฐานการศึกษา การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน
การศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบาย/โครงสรางการบริหาร การแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. การดําเนินการตามแผน หมายถึง แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะนําแผนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ประกอบดวยข้ันตอน
ดังน้ี ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากร จัดส่ิงอํานวยความสะดวก ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน และกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
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7. การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การดําเนินการตรวจสอบประเมินตนเองและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
เปดเผยตอสาธารณชนตามแนวทางดังน้ี การเตรียมการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การ
สรุปผลและการรายงาน 

8. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง การนําขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบและ 
ทบทวนคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มี 2 ระดับ ไดแก การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหไดตามวัตถุประสงค และการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ผูวิจัยใช แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย ดังน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
1.2 ประเภทของความคิดเห็น 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
2.2 แนวความคิดดานกระบวนการการบริหารจัดการ 
2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

3. แนวคิดเก่ียวกับวงจรบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
3.1 ข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพตามวงจรของเดมม่ิง 
3.2 ประโยชนของการบริหารงานคุณภาพตามวงจรของเดมม่ิง 
3.3 ความหมายของการวางแผน 

4. แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
4.3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
4.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
6. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 

ความหมายของความคิดเห็น 
ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 249 อางถึงใน ประจวบโชค  สรอยสม, 2550 :  

9) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวา เปนการพิจารณาความเปนจริงจากการใชปญญา โดยใชความคิด
เปนสวนประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไปก็ตาม 
 จิราพร  ทรงอยู (2545 : 7) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางความรูสึกหรือความเชื่อ
ตอส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเหตุการณหน่ึงเหตุการณใด ซ่ึงอาจเกิดจากการประเมินผลส่ิงน้ัน โดยมีอารมณ 
ประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะน้ันเปนพ้ืนฐานการแสดงออก ซ่ึงอาจถูกตองหรือไมก็ได อาจจะ
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ไดรับการยอมรับหรือการปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได ความคิดเห็นน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
การแสดงความคิดเห็นอาจทําดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได 
 นพมาศ ธีระเวศิน (2542 : 89) กลาววา ความคิดเห็นน้ันถูกจัดวาเปนสวนท่ีมนุษยไดแสดง
ออกมาโดยการพูดหรือการเขียน มนุษยน้ันจะพูดจากใจจริง พูดตามสังคม หรือพูดเพ่ือเอาใจผูฟงก็ตาม 
แตเม่ือพูดหรือเขียนไปแลวก็จะทําใหเกิดผลได คนสวนใหญมักจะถือวาส่ิงท่ีมนุษยแสดงออกมาน้ันเปน
สิ่งที่สะทอนออกถึงความรูสึกภายในจิตใจ 

 กูด (Good, 1973 : 1 อางถึงใน ภัทรลิตา บัวระกา, 2549 : 15) ใหคําจํากัดความของความคิดเห็นวา
หมายถึง ความเชื่อ ความคิด หรือการลงความเห็นเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไมอาจบอกไดวาเปนส่ิงท่ีถูกตองหรือไม 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความเชื่อ 
ความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเปนการพูดหรือการเขียนก็ได โดยข้ึนอยูกับความรู ประสบการณ และ
สภาพแวดลอมในการแสดงความคิดเห็นน้ัน 
 

ประเภทของความคิดเห็น 
เคมเมอร (Kemmer, 1954 : 6-7 อางถึงใน ธีเรก วิทยายุทธ, 2549 : 48) กลาววา  ความคิดเห็น

มี 2 ประเภท ดวยกันคือ 

1) ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เปนความคิดเห็นท่ีเกิดจากการ 
เรียนรูและประสบการณ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวกสุด ไดแก ความรักจนหลง ทิศทางลบสุด 
ไดแก ความรังเกียจ ซ่ึงความคิดเห็นน้ีรุนแรงและเปล่ียนแปลงไดยาก 

2) ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ (Cognitive Contents) เปนความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิง 
หน่ึง ข้ึนอยูกับความรูความเขาใจท่ีมีตอส่ิงน้ัน เชน ความรูความเขาใจในทางท่ีดี ชอบ ยอมรับ เห็นดวย 
ความรูความเขาใจในทางท่ีไมดี ไดแก ไมชอบ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย เปนตน 
 สรุปไดวา ความคิดเห็นท่ีไดจากองคความรูตาง ๆ ไดแก องคความรูจากการเรียนรู ประสบการณ 
ประกอบดวย ความรูความเขาใจในทางท่ีดี ชอบ ยอมรับ เห็นดวย ท่ีเรียกวา ความคิดเห็นทางดานบวก และ
ความคิดเห็นท่ีเกิดจากความรูความเขาใจในทางท่ีไมดี ทําใหเกิดความไมชอบ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย ในที่นี้
เรียกวา ความคิดเห็นทางดานลบ ดังน้ันความคิดเห็นของแตละบุคคลยอมมีท้ังดานบวกและดานลบเสมอ 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีความหมายตาง ๆ ดังน้ี 
นิรมิต เทียมทัน  (2548 : 61)  ไดกลาวถึง  การบริหารและการจัดการในวงการบริหารธุรกิจหรือ 

วงการบริหารของรัฐ  ซ่ึงจะพบกับคํา 2 คําน้ีอยูเสมอ  และบางคร้ังก็จะมีการใชสลับกัน  สรางความสับสน 
อยูเสมอ โดยท่ัวไป Administration หมายถึง การบริหาร และ Management หมายถึง การจัดการ ถา
มองตามศัพทน้ีจะเห็นวานาจะแตกตางกัน เพราะวาผูบริหารกับผูจัดการนาจะเปนคนละคนกัน แตถา
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พิจารณาใหลึกลงไปกวาน้ีจะพบวา ผูบริหาร คือ ผูท่ีสูงสุดของหนวยงานหรือองคการน้ัน ๆ อีกเชนกัน 
ในทางปฏิบัติจริง ๆ และสองคําน้ีก็มักจะใชควบคูกันไป เปนการบริหารจัดการ 
 สมเดช มุงเมือง (2545 : 26) กลาววา การบริหาร (Administration) คือ กระบวนการวางแผน 
การจัดองคกร การส่ังการและการควบคุมการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร และการใชทรัพยากรอ่ืนใด
ทีท่ําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

 วิเชียร วิทยอุดม (2550 : 2) ไดใหความหมายของการบริหารหรือคาการจัดการ (Management) 

วาคือ การดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร อันเปนเร่ืองของกลุมบุคคลท่ีรวมมือรวมใจดําเนินการ
อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคกรไดตั้งเปาหมายไว 
 ศิริอร ขันธหัตถ (2549 : 2) ไดสรุปความหมายของการบริหารวา หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต 
2 คนข้ึนไป รวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 พิชัย เสง่ียมจิตต (2542 : 3) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศาสตรและศิลปในการท่ีจะจัดการให
กลุมบุคคลดําเนินการในลักษณะท่ีรวมมือกันดวยความสามัคคีธรรม รวมท้ังการใชทรัพยากรอ่ืน ๆ มา
ประกอบในการปฏิบัติงานดวย 

 เซอโต (Certo, Samued C., 2000 : 115 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545 : 18) ให
ความหมายวา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคการจากการทํางาน
รวมกัน โดยใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเปนกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมท่ีบุคคล
ทํางานรวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 18) ใหความหมายวาการบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของ
หนาท่ีตาง ๆ (A Set of Functions) ที่กําหนดทิศทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังหลายอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
 จากความหมายขางตน สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ทางดานการจัดการท่ีมี
บุคคลต้ังแต 2 คนข้ันไปรวมมือกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางท่ีบุคคลดังกลาวต้ังเปาหมายไว 
 

แนวความคิดดานกระบวนการการบริหารจัดการ 
แนวความคิดน้ีมองการจัดการเปนกระบวนการทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน มีการดําเนินการเปน

ข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในองคกร เฮนร่ี (Henri Fayol, 1949 : 115-117 อางถึงใน วิรัช สงวนวงศวาน, 
2547 : 12) ไดศึกษาการจัดการจากคณะผูบริหารระดับตน โดยใหทัศนะวา การจัดการเปนทฤษฎีท่ี
สามารถสอนและเรียนรูได ซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการตาง ๆ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการควบคุม 
(Controlling) และไดกําหนดหลักการของการจัดการไวดังน้ี 

1) การแบงงานกันทํา (Division of work) เนนใหมีการแบงงานกันทําตามความถนัด ความสามารถ 
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ของสมาชิกในองคกร เปนการนําแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรมาใชในการใชประโยชนสูงสุดจาก
แรงงาน ซ่ึงหลักการน้ีขึ้นอยูกับการจัดการ ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญอยางหน่ึง 

2) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) อํานาจหนาท่ีเปน 
สิทธิหรืออํานาจในการส่ังการในเร่ืองน้ัน ๆ สวนความรับผิดชอบเปนการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหแลว
เสร็จตามหนาท่ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบกับสมาชิกในองคกรควรจะมีลักษณะควบคูกัน 
ควรคํานึงถึงความพอเหมาะท่ีจะทําใหงานน้ันประสบความสําเร็จ 

3) ระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง การเคารพในขอตกลง ซ่ึงก็คือการเชื่อฟงและปฏิบัติ 
ตามระเบียบแบบแผนขององคกร ระเบียบวินัยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทําใหองคกรดําเนินไปอยางราบร่ืน แต
การธํารงรักษาไวซ่ึงระเบียบวินัยน้ีข้ึนอยูกับคุณภาพของผูนําในองคกรดวย จะตองมีขอตกลงท่ีชัดเจน
และยุติธรรม และมีการลงโทษอยางยุติธรรมเสมอหนากัน 

4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หลักการน้ีเนนวา ผูใตบังคับบัญชาคน 
หน่ึงควรรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ถามีผูบังคับบัญชามากกวาหน่ึงคน คงจะสรางความ
หนักใจใหกับผูใตบังคับบัญชาวาจะปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสม 

5) เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) เปนการจัดการท่ีมีจุดมุงหมายเหมือนกันเขา 
เปนกลุมเดียวกัน โดยใหอยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (One head one Plan) การมี
เอกภาพในการอํานวยการน้ีไดสรางความสําเร็จใหแกองคกรธุรกิจและสถาบันระดับใหญเปนจํานวนมาก 

6) ประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of Individual  
Interest to the General Interest) หลักการน้ีมุงใหเกิดความปรองดองและประสานผลประโยชน ใน
กรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางบุคคลและองคกร องคกรจะไดรับการพิจารณาและใหความสําคัญเปนอันดับ
แรก สวนบุคคลจะมีความสําคัญเปนอันดับรองลงมา 

7) คาตอบแทน (Renumeration) ลูกจางควรไดรับผลตอบแทนจากการทํางานใหแกองคกร ซ่ึง 
การใหคาตอบแทนน้ีควรคํานึงถึงหลักความเหมาะสมและยุติธรรมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจกับท้ังลูกจาง
และนายจาง 

8) การรวมอํานาจ (Centralization) การรวมอํานาจเปนสาระท่ีสําคัญของอํานาจหนาท่ี  
(Context of Authority) การรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจ (การแบงอํานาจหนาท่ีไปยังการบริหารใน
ระดับตาง ๆ) น้ัน Fayol ไดเนนความเหมาะสมกับสถานการณ กรณีธุรกิจเล็ก ๆ ผูจัดการส่ังโดยตรงมายัง
ลูกนอง จัดวาเปนการรวมอํานาจสมบูรณแบบ (Absolute Centralization) 

9) การจัดสายบังคับบัญชา (Sealar Chain) เปนการจัดสายบังคับบัญชาจากระดับสูงสุดไปสู 
ระดับตํ่าสุด และในสายของอํานาจหนาท่ีจะตองมีการเชื่อมโยงดานการติดตอส่ือสาร Fayol เนนการ
ติดตอส่ือสารในวงจรส้ัน ๆ (Short Circuit) เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

10) การจัดลําดับ (Order) การจัดการท่ีดีตองมีการจัดลําดับตําแหนงและหนาท่ีของตําแหนง 
ตาง ๆ ใหชัดเจน 

11) ความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม ความเสมอภาค 
เปนการผสมระหวางความเมตตาและความยุติธรรม ซ่ึงจะทําใหลูกนองมีความเคารพเชื่อถือใน
ผูบังคับบัญชา 

12) ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of Tenure) Fayol ไดเนนใหเห็นวางานแตละงานท่ี 
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ลูกนองทําตองใชเวลามรการเรียนรู ฉะนั้นไมควรมีการเปล่ียนแปลงโยกยายงานบอย เพราะจะทําให
ลูกนองรูสุกวาตนไมมีความม่ันคง เพราะขาดความสามารถในการทํางานน้ัน ๆ  

13) ความคิดริเร่ิม (Initiative) Fayol ตองการใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดริเร่ิม 
ตอการปฏิบัติงาน ลูกจางจะเกิดความพอใจเปนอยางย่ิงเม่ือไดรับการยอมรับใหมีสวนแสดงความคิดเห็น
และเปนการสรางสรรคความม่ันคงใหแกองคกรอีกดวย 

14) ความสามัคคี (Esprit de Corps of Union is Strength) การมีมนุษยสัมพันธกันในองคกร 
กอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร ฉะน้ันผูบริหารควรไดสนับสนุนให
บุคคลในองคกรสรางความสัมพันธกัน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 12-14) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการ
(Management Process) โดยแบงหนาท่ีของการบริหารจัดการออกเปน 4 หนาท่ี ดังน้ีคือ 

 1. การวางแผน (Planning) เปนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาถึง วิธีการท่ีควร
จะปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ดังน้ันผูบริหารจึงตองตัดสินใจวาบริษัทมีวัตถุประสงคอะไรในอนาคต 
และจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น ลักษณะของการวางแผน มีดังน้ี 

 1.1 การดําเนินการตรวจสอบตัวเอง เพ่ือกําหนดสถานภาพในปจจุบันขององคกร 
  1.2 การสํารวจสภาพแวดลอม 
  1.3 การกําหนดวัตถุประสงค 
 1.4 การพยากรณสถานการณในอนาคต 
    1.5 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร 
 1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานท่ีวางไว 
    1.7 การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไม 

เปนไปตามท่ีกําหนด 
     1.8 การติดตอส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางท่ัวถึง 

 2.  การจัดองคกร (Management) เปนข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใชในการทํางาน 
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางานน้ัน หรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับงานเพ่ือให
งานเหลาน้ันสําเร็จ  การจัดองคกร ประกอบดวย 

 2.1 การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกนําไปดําเนินการ 
 2.2 การกระจายงานออกเปนหนาท่ี 

 2.3 การรวมหนาท่ีตาง ๆ เขาเปนตําแหนงงาน 

 2.4 การอธิบายส่ิงท่ีจําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน 

 2.5 การรวมตําแหนงงานตาง ๆ เปนหนวยงานท่ีมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม และ
สามารถบริหารจัดการได 
 2.6 การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี 

 2.7 การทบทวนและปรับโครงสรางขององคกรเม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงไป และผลลัพธ
ของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 
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 2.8 การติดตอส่ือสารในกระบวนการของการจัดองคกรเปนไปอยางท่ัวถึง 
 2.9 การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย 
 2.10 การสรรหาผูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.11 การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
 2.12 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาง ๆ 

 2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย เม่ือสถานการณ
เปล่ียนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

 2.14 การติดตอส่ือสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางานเปนไปอยางท่ัวถึง 
 3.  การนํา (Leading) เปนข้ันตอนในการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน และชักนําความ
พยายามของพนักงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงจะเก่ียวของกับการใชความพยายามของผูจัดการท่ี
จะกระตุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังน้ันการนําจะชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ เสริมสราง
ขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชา  การนําประกอบดวย 

 3.1 การติดตอส่ือสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชาไดทราบ 

 3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานตาง ๆ 

 3..3 การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน 

 3.4 การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน 

 3.5 การยกยองและสรรเสริญและการตําหนิติเตียนอยางยุติธรรมและถูกตองเหมาะสม 

 3.6 การจัดหาสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยการติดตอส่ือสารเพ่ือสํารวจความ
ตองการและสถานการณการเปล่ียนแปลง 
 3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของสภาวะความเปนผูนํา เม่ือสถานการณเปล่ียนแปลง และ
ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

 3.8 การติดตอส่ือสารโดยท่ัวทุกแหงในกระบวนการของภาวะความเปนผูนํา 
 4.  การควบคุม (Controlling) เปนการติดตามผลการทํางานและแกไขปรับปรุงส่ิงท่ีจําเปนหรือ
เปนข้ันตอนของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแกไขเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีตองการ ซ่ึงการควบคุม 
ประกอบดวย 

 4.1 การกําหนดมาตรฐาน 

 4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

 4.3 การแกไขความบกพรอง 
 4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณเปล่ียนแปลง และผลลัพธของการ
ควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 
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 4.5 การติดตอส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยางตอเน่ือง  

 สรุปไดวา หนาท่ีของกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบไปดวย การวางแผน ซ่ึงเปน
ข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน การจัดองคกรจะเปน
ข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใชในการทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางาน การนําจะ
เปนข้ันตอนท่ีจะสามารถทํางานใหบรรลุผลสําเร็จโดยการสรางขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชา การควบคุม
เปนการติดตามผลการทํางานและปรับปรุงแกไขเพ่ือใหบรรลุผลท่ีตองการ 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
 

ทฤษฎีการจูงใจด้ังเดิม (Early Theories of Motivation) 
1. ทฤษฎีระดับข้ันความตองการ (A Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ทฤษฎีระดับข้ัน 

ความตองการของมนุษย หรือทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Hassett, James and White, Dathleen 
M., 1089 : 480 อางถึงใน สมเดช มุงเมือง, 2545 : 158-159) ไดระบุวา มาสโลวเปนนักจิตวิทยาผู
เสนอแนวความคิดวา บุคคลไดรับกระตุนโดยความตองกสนและจะกระทําเพ่ือใหไดรับการตอบสนอง
ความตองการตามลําดับข้ัน และมาสโลวไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ข้ัน ตามลําดับ 
ต้ังแตความตองการทางพ้ืนฐานตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุด คือ 

1.1 ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) 
 1.2   ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) 
     1.3   ความตองการทางสังคม (Social Needs) 
     1.4   ความตองการไดรับการยกยองชื่อเสียง (Esteem Needs) 
     1.5   ความตองการความสมหวังและความสําเร็จของชีวิต (Self-actualization Needs) 

 2.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas Me Gregor 

 Douglas Me Gregor (1964 : 116 อางถึงใน สมเดช มุงเมือง, 2545 : 156-157)  ไดแบง
สมมุติฐานเก่ียวกับคนในองคกรออกเปน 2 กลุม หรือ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ดังน้ี 

 2.1 ทฤษฎี X (Theory X) ทฤษฎีน้ีมองมนุษยในเชิงลบ ซ่ึงมีหลักการ ดังน้ี 

 2.1.1 มนุษยโดยท่ัวไปจะไมชอบการทํางานและจะพยายามหลีกเล่ียงการทํางานเทาท่ี
จะทําไดเม่ือมีโอกาส 

 2.1.2 เน่ืองมาจากการไมชอบทํางานของมนุษย การจะทําใหมนุษยปฏิบัติงานเพ่ือให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค ตองใชวิธีการบังคับควบคุม ส่ังการหรือขมขู และลงโทษดวยวิธีการตาง ๆ 

 2.1.3 มนุษยโดยท่ัวไปชอบท่ีจะเปนผูตาม ตองมีหัวหนาคอยบังคับส่ังการในการทํางาน 
พยายามหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย และตองการความม่ันคงมากกวาส่ิงอ่ืนใด 

 2.1.4 มนุษยใหความสําคัญเฉพาะตนเอง เฉ่ือยชาตอความตองการขององคกร 
 2.1.5 มนุษยมักตอตานการเปล่ียนแปลง 
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 ดังน้ัน ผูจัดการจะตองคอยควบคุมดูแลพนักงานอยางใกลชิด และใชการจูงใจในทางลบ 
เชน ลงโทษพนักงานท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เปนตน 

 2.2 ทฤษฎี Y (Theory Y) ทฤษฎีนี้มองมนุษยในเชิงบวก ซ่ึงมีหลักการ ดังน้ี 

 2.2.1 ความพยายามของมนุษยท้ังทางกายและทางใจในการทํางานเปนไปตาม
ธรรมชาติ เชนเดียวกับการพักผอนหรือการหาความเพลิดเพลิน มนุษยโดยท่ัวไปมิไดรังเกียจการ
ทํางาน การทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

 2.2.2 การควบคุมและบังคับมิใชวิธีเดียวท่ีจะทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร มนุษยยอมจะทํางานดวยความเปนตัวของตัวเองจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีเขายอมรับ 

 2.2.3 มนุษยใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม 

 2.2.4 มนุษยจะยึดม่ันกับวัตถุประสงค เม่ือเขาไดรับผลสําเร็จจากการทํางาน การท่ี
มนุษยไดรับการตอบสนองความตองการท่ีตนเองสนใจ จะทําใหเขาเกิดความพยายามในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 ดังน้ันผูจัดการไมจําเปนตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด อาจจูงใจโดยใหการสนับสนุนใน
ปจจัยตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ทฤษฎีการจูงใจ การบํารุงรักษาของ Herzberg (Herzberg’s Motivation – Hygiene 

Theory) 

 ทฤษฎีนี้บางคร้ังเรียกวา ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ทฤษฎีนี้กลาวถึง ปจจัย
การจูงใจ ซ่ึงเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความพึงพอใจ ซ่ึง Herzberg ใชคําวา Motivation or 

Satisfiers ไดแก โอกาสความสําเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความเจริญกาวหนา ฯลฯ และ 
Maintenance or Dissatisfiers ไดแก นโยบายบริษัท สภาพการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล เปนตน 

 จากทฤษฎีของ Herzberg พบวา งานเปนปจจัยการจูงใจท่ีกระตุนใหผูปฏิบัติงานพึง
พอใจ เพ่ิมผลผลิตมากข้ึน และส่ิงแวดลอมเปนปจจัยบํารุงรักษา เปนตัวท่ีกอใหเกิดความไมพึงพอใจ 
ดังน้ันผูบริหารจะตองบํารุงรักษาใหปจจัยน้ีอยูในระดับท่ีเหมาะสม ไมตองการใหไปเปนตัวขัดขวางความ
พึงพอใจ ถึงแมวาปจจัยการบํารุงรักษาไมไดสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในงานก็ตาม ถาองคกรสามารถ
ปองกันปจจัยการบํารุงรักษาไมใหสูงข้ึน การกระตุนดวยปจจัยการจูงใจก็จะเปนสิ่งท่ีงายและนําไปสู
ความสําเร็จไดเปนอยางดี (Herzberg, 1959 : 112 อางถึงใน วิรัช สงวนวงศวาน, 2547 : 189-190) 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา แนวทางในการ
บริหารจัดการบุคลากรอาจใชการศึกษาความตองการของมนุษย ต้ังแตความตองการพ้ืนฐานข้ันตํ่าสุดไป
จนถึงข้ันสูงสุด รวมท้ังอาจศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการกระตุนความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 
  
 



14 
 

 

แนวคิดเก่ียวกับวงจรบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
 

การบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ยอมาจาก “Plan – Do – Check – Act” หมายถึง 
“วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ดําเนินการตอ/ปรับปรุง” ซ่ึงตองดําเนินการอยางมีวินัยใหครบวงจร
หมุนเวียนไป ไมมีหยุดหยอน ซ่ึงแนวคิดของวัฏจักรน้ี วอลทเตอร ชิวฮารท เปนผูพัฒนาข้ึนเปนคนแรกใน
ป ค.ศ.1939 และเอ็ดวารด เดมม่ิง เปนผูนํามาเผยแพรในประเทศญ่ีปุนเปนคนแรกในป ค.ศ.1950 จนเปน
ที่รูจักกันอยางแพรหลาน ทําใหนิยมเรียกวัฏจักรน้ีในอีกชื่อหน่ึงวา “วัฏจักรเดมม่ิง” (Deming Cycle)  

นอกจากน้ี โนริยะคิ คะโน ยังไดกลาวถึง PDCA ซ่ึงเปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพน้ัน มิใช
เพียงแตการปรับแกผลลัพธท่ีเบ่ียงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑท่ีตองการเทาน้ัน แต
เพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงดวย การปองกันมิใหเกิดของเสียซํ้าซอนเร้ือรัง พรอมกับการยกระดับมาตรฐาน
ใหสูงข้ึนในแตละรอบของวงจร PDCA อยางตอเน่ือง เปนระบบ และอยางมีการวางแผน PDCA มิใชเปน
แควงแหวนท่ีแบนราบ หากแตเปนขอลวดท่ีมวนไตสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ 

 1. ขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพตามวงจรของเดมม่ิง 
 เดมม่ิง (Deming, 1986 : 40 อางถึงใน บรรจง จันทมาศ, 2547 : 8) ไดเสนอข้ันตอนการ
บริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ไว 4 ข้ันตอน คือ 

1. การจัดทําและวางแผน (Plan) ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจนแลวกําหนดหัวขอ 
ควบคุม (Control Items) ซ่ึงตามปกติ ไดแก Q-C-D-S-M-E (Quality Cost Delivery Safety Morale 
Environment) กําหนดคาเปาหมายท่ีตองการบรรลุใหแกหัวขอ กําหนดวิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) หาความรูเก่ียวกีบวิธีการดําเนินการน้ันดวยวิธีการฝกอบรมหรือ
ศึกษาดวยตนเอง ดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนด เก็บรวมรวมบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของและผลลัพธของ
หัวขอควบคุม 

 3. การติดตามประเมินผล (Check) ตรวจสอบวา การปฏิบัติงานเปนไปตามวิธีการทํางาน
มาตรฐานหรือไม ตรวจสอบวาคาท่ีวัดได (ของตัวแปรท่ีเก่ียวของ) อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม ตรวจสอบ
คา (ของหัวขอควบคุม) ไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม 
 4. การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมเปนไปตามแผน (Act) ถาการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน ก็ควรหามาตรการแกไข ถาผลลัพธท่ีไดไมเปนไปตามท่ี
คาดหวัง ก็คนหาสาเหตุและแกไขท่ีตนตอเพ่ือมิใหเกิดปญหาซํ้าข้ึนอีก ปรับปรุงระบบการทํางาน และ
เอกสารวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550 : 43-45) ไดใหความหมายของข้ันตอนแตละข้ันตาม
วงจร PDCA ดังน้ี 

 Plan (วางแผน) หมายถึง การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดําเนินงาน วิธีการ
และข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ในการวางแผนจะตองทําความเขาใจกับ
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เปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน เปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ
องคกร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวทั้งองคกร การวางแผนในบางดานอาจ
จําเปนตองกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานหรือเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ไปพรอมกัน ดวยขอกําหนดท่ี
เปนมาตรฐานน้ีจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวา การ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดระบุไวในแผนหรือไม 
 Do (ปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงกอนท่ีจะปฏิบัติงานใด 
ๆ จําเปนตองศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตาง ๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวของเสียกอน ในกรณีท่ีเปนงานประจําท่ี
เคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียนรู ศึกษา คนควาดวยตนเอง แตถาเปนงานใหมหรืองานใหญ
ที่ตองใชบุคลากรเปนจํานวนมาก อาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนท่ีจะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะตอง
ดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว และจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

 Check (ตรวจสอบ) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวา มีการปฏิบัติงานตามแผน
หรือไม มีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ข้ันตอนน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากในการ
ดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปญหาแทรกซอนท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึง
เปนส่ิงสําคัญท่ีตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงานตอไป ในการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบ
ดวยวา การปฏิบัติน้ันเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพของงาน 

 Action (การปรับปรุง) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการ
ตรวจสอบแลว การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของ
ปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ
ทํางานท่ีแตกตางจากเดิม เม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุงจะ
ชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนไดดวย 

 การบริหารงานในระดับตาง ๆ ทุกระดับต้ังแตเล็กสุด คือ การปฏิบัติงานประจําวันของบุคคล
หน่ึง จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคนและเงินงบประมาณจํานวนมาก ยอมมีกิจกรรม PDCA 

เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบาง ไมครบวงจรบาง แตกตางกันตามลักษณะงานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ในแตละองคกรจะมีวงจร PDCA อยูหลายวง วงใหญท่ีสุดคือ วงท่ีมีวิสัยทัศน
และแผนยุทธศาสตรขององคกรเปนแผนงาน (P) โดยนําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปนแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของหนวยงานตาง ๆ ขององคกร แผนปฏิบัติงานประจําปจะกอใหเกิดวงจร PDCA ของหนวยงาน
ข้ึนใหม หากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก จะตองกระจายความรับผิดชอบ
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ไปยังหนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดวงจร PDCA เพ่ิมข้ึนอีกหลาย ๆ วง โดยมีความเชื่อมโยงและซอนกันอยู 
การปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังหมดจะรวมกันเปน (D) ขององคกรน้ัน ซ่ึงองคกรจะตองทําการติดตาม
ตรวจสอบ (C) และปรับปรุงแกไขจุดท่ีเปนปญหาหรืออาจตองปรับแผนใหมในแตละป (A) เพ่ือให
วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรระยะยาวน้ัน ปรากฏเปนจริงและทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 วงจรการบริหาร PDCA เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงในการทํางาน มี
การรวบรวมขอมูลท่ีจะนําไปใชในการวางแผนงานเพ่ือปรับปรุง จากน้ันก็นําไปปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว
และมีการตรวจสอบวิธีการนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือดูวา ไดนําไปสูการปรับปรุงตามท่ีกําหนดไวหรือไม เม่ือ
การปรับปรุงสําเร็จก็จะกําหนดข้ึนเปนมาตรฐานการทํางาน เพ่ือใหเกิดความแนใจวาวิธีการใหม ๆ ท่ีถูก
นํามาใชเหลาน้ีไดถูกนําไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง วงจรการบริหาร PDCA จะดําเนินไปรอบแลวรอบเลา
เปนวัฏจักรวงลอ PDCA ทันทีท่ีมีการปรับปรุงเกิดข้ึน ในการปรับปรุงดังกลาวจะกลายเปนมาตรฐานท่ี
สอดคลองกับแผนใหมเพ่ือจะไดมีการปรับปรุงตอไป มาตรฐานเปรียบเสมือนล้ิมท่ียึดกับวงลอใหแนน กอน
วงลอจะหมุนตอไป เปนการยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนเร่ือย ๆ ไป (บรรจง จันทมาศ, 2547 : 8) 
 

 ประโยชนของการบริหารงานคุณภาพตามวงจรของเดมม่ิง  
 ประโยชนจากการนําวงจร PDCA ไปใชในการบริหารจัดการงาน (บรรจง จันทมาศ, 2547 : 11) 

 1) ทําใหการบริหารเปนไปอยางมีข้ันตอน มีระบบ ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

 3) พนักงานไดใชความคิดสรางสรรคและความสามารถในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจประเมินผล และการหาสาเหตุปรับปรุงแกไขงานไดดวยตนเอง 
 4) เปนปจจัยสําคัญตอการเพ่ิมผลผลิต 

 5) นําไปใชในงานการปรับปรุงอยางตอเน่ือง อยางไดผล 

 6) นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2545 : 77) ไดกลาวถึงรายละเอียดของข้ันตอนการบริหาร
วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ดังน้ี 

 1. การวางแผน (Plan) เปนจุดเร่ิมตนของวงจรบริหารงานคุณภาพ เพราะแผนจะกําหนด
เปาหมายทิศทางในการแกไขปญหา หรือพัฒนาขององคกร เปนหลักท่ีสมาชิกภายในองคกรจะใชเปนหลัก
ในการรวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการใหได ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
 1.1 ตระหนักและกําหนดปญหา เปนข้ันตอนท่ีสมาชิกตระหนักในปญหาหรือความตองการท่ี
จะพัฒนารวมกัน แลวรวมมือกันกําหนดปญหาความตองการน้ันออกมา 
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 1.2 เก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดสําหรับการวิเคราะหปญหา
และกําหนดทางเลือกตอไป 

 1.3 อธิบายและกําหนดทางเลือก เปนการนําขอมูลมารวมกันทําการวิเคราะหสาเหตุและ
ลักษณะของปญหา และกําหนดทางเลือกไวหลาย ๆ ทางเลือก 

 1.4 เลือกวิธีการแกไขปญหา หรือวิธีการปรับปรุงงาน เปนข้ันตอนท่ีสมาชิกรวมกันระดม
ความคิดวิเคราะห วิจารณ ทางเลือกท่ีกําหนดไว เพ่ือรวมกันตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือวิธีการท่ีดีท่ีสุดไป
ใชดําเนินการตอไป 

 2.  การปฏิบัติ (Do) นําทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือกไปทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แลว
รวมมือรวมในกันปฏิบัติตามแผนใหไดผลดีตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 3. การตรวจสอบ (Check) คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังกอน
และลงมือดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังจากดําเนินงานเสร็จส้ินลง และดูผลท่ีได โดยหากผลท่ี
ไดดีกวามาตรฐานท่ีตองการก็กําหนดใชเปนเกณฑมาตรฐานใหม ถาผลออกมาตํ่ากวาเกณฑท่ีตองการก็
วิเคราะหหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นตอไป 

 4. การปรับปรุง (Action) ในข้ันน้ีจะกําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินงานใหมเพ่ือใชเปนแนวทาง
สําหรับการดําเนินงานในอนาคต หรือเพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากความ
ไมสอดคลองกับความตองการปญหาท่ีไมคาดคิด และปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน 

 วงจรเดมม่ิงน้ี นอกจากจะไดรับความนิยมจากผูบริหารองคกรภาคธุรกิจตาง ๆ แลว ในระบบ
การศึกษาผูบริหารองคกรทางการศึกษาก็สามารถนําไปประยุกตใชไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในระดับ
สถานศึกษา ตามท่ีบุคคลสําคัญในวงการบริหารการศึกษาไดกลาวถึง วงจรเดมม่ิง ไวดังน้ี 

 รุง แกวแดง (2544 : 50) ไดกลาวถึง วงจรเดมม่ิงวา “กระบวนการควบคุมคุณภาพท่ีสามารถ
นํามาใชกับการบริหารการศึกษาไดอยางสอดคลองท่ีสุดในปจจุบัน คือ กระบวนการ PDCA นี่เอง” 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 12) กลาววา ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเปนเร่ืองเดียวกับกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจร PDCA ที่ผูบริหารทราบกันดีอยู
แลว เชนเดียวกับท่ีกรมวิชาการ (2544 : 25) กลาววา วงจรเดมม่ิงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีนิยมนํามาใชใน
การบริหารจัดการท่ีแสดงถึงการทํางานท่ีสมบูรณเปนระบบ 

 ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวคิดของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือ
วงจร PDCA ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีพัฒนามาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ความหมายของการวางแผน 
 การวางแผนเปนความพยายามขององคกร และหนวยงานในการกําหนดส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติจัดทํา
เพ่ือใหตอบสนองตอภารกิจ ตอบสนองตอปญหาและความตองการใหไดผลดีท่ีสุดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
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ที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความจํากัดของทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมในอนาคต 
โดยมุงความสําเร็จและการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเปนหัวใจสําคัญ ดังน้ันการวางแผนจึงมีผูให
คํานิยามไวดังน้ี 

 วอลทแมน (Waltman, 1981 : 271-278 อางถึงใน เพลินตา กะลัมพากร, 2544 : 34) ไดให
ความหมายของการวางแผนวา การวางแผน คือ ความพยายามขององคกรในการกําหนดและจัดลําดับ
ความสําคัญของเปาหมาย การคาดคะเนถึงเง่ือนไขและทรัพยากรตาง ๆ การพิจารณาทางเลือกเพ่ือให
ทรัพยากรและการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย ซ่ึงไดเสนอรูปแบบการวางแผนเชิงระบบท่ีมีการนําไป
ประยุกตใชในการวางแผนการศึกษากันอยางกวางขวาง การวางแผนเปนการตกลงใจวา อะไรท่ีตองทํา 
กําหนดวาจะไปทางใด ซ่ึงตองระบุส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดจากการ
กระทํา และตองมากอนการนําไปปฏิบัติ เปนการคาดหมายถึงผลสําเร็จท่ีจะไดรับตามวัตถุประสงคอยางมี
คุณคาและมีความเท่ียงตรง ประกอบไปดวย การระบุถึงความตองการ การจัดลําดับของความตองการการ
กําหนดเปาหมายท่ีตองการ การระบุทางเลือก การกําหนดยุทธศาสตรและเคร่ืองมือ ตลอดจนวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติ 
 จากความสําคัญของการวางแผนและการมีสวนรวมท่ีกลาวมาขางตนน้ัน จะเห็นไดวา ถาองคกร
ใดท่ีมีการวางแผนท่ีดีโดยการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับเปาหมายแลว ยอมจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเปนไปตามท่ีคาดหวัง เพราะประสิทธิภาพและผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
นั้น ไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดโดยบังเอิญ แตจะเกิดจากการท่ีองคกรไดมีการวางงแผนท่ีดีไวต้ังแตเร่ิมตน โดย
อาศัยหลักการมีสวนรวมมาประกอบการวางแผนจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา ไดมีผูนิยามความหมายของคุณภาพการศึกษาและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
 การศึกษาถือไดวาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยสามารถปรับตนใหอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอยางเหมาะสมและเปนสุขดํารงชีวิตในสังคมบน
พ้ืนฐานของความชวยเหลือเก้ือกูลแกมวลมนุษย รวมกันปองกันแกไขปญหาหรือรวมกันรักษาและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสมดุลกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคนใหมีคุณภาพตองอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของการศึกษาโดยประเมินไดจากคุณลักษณะของผูเรียนของผูแรงงานหรือของพลเมืองใน
ประเทศ คุณภาพการศึกษาสัมพันธกับปจจัยและกระบวนการการบริหารการจัดการ สังคมตองการให
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สถานศึกษาทุกแหงจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางจริงจังและตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาคนซ่ึงจะนํา
ประเทศสูความเจริญยิ่งข้ึน สําหรับความหมายของคุณภาพการศึกษา มีผูใหความหมายไวดั้งน้ี 

 เดมม่ิง (Deming, 1986 : 116 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 

: 10) ไดเสนอหลักการบริหารสําหรับการประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนท่ียอมรับท้ังในแวดวงการศึกษาและ
ธุรกิจไว 14 ประการ (Deming’s 14 Management Principle) คือ 

 1. กําหนดเปาหมายท่ีแนนอนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการ 
 2. ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคน ทุกฝายในลักษณะการตัดสินใจรวมกัน ซ่ึงอาจเปน
แนวคิดใหมในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพขององคกร 

 3. ยึดหลักการพ้ืนฐานขององคกรและยุติการควบคุมคุณภาพดวยการตรวจสอบ 

 4. ควรสนใจการยอบรับและสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 
 5. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
 6. จัดอบรมใหแกบุคลากรในหนวยงาน 

 7. มุงพัฒนาภาวการณเปนผูนําใหกับบุคลากร 

 8. ขจัดความกลัวหรือความกังวลใจของบุคลากรใหหมดไป เพ่ือใหบุคลากรทํางานไดอยาง
เต็มศักยภาพ 

 9. สนับสนุนใหบุคลากรรวมกันทํางานเปนทีม 

 10. ยกเลิกเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได 
 11. ขจัดการต้ังเกณฑท่ีเปนตัวเลขหรือปริมาณ เพราะจะทําใหบุคลากรไมคํานึงถึงคุณภาพ 

 12. บุคลากรทุกคนตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเทาเทียม 

 13. สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาหาความรูและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

 14. ลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือและความคิดเห็นท่ีตรงกันของทุกฝาย 

 สมศักด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2542 : 8) กลาววา คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพตรงตามความมุงหมายของผูใหบริการ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ 

 วัลลภ ไมจําปา (2546 : 14) กลาวถึง คุณภาพการศึกษา หมายถึง การท่ีผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความหวังของหลักสูตร 

 แคทลียา  ศรีแปลก (2544 : 9) ไดใหความหมายคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาท่ีเอ้ือใหระบบกลไก การดํา เนินงานเพ่ือใหไดผลผลิตตามภารกิจของ
สถานศึกษามีคุณภาพตามระดับมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดลอม การบริหารกลุม
บุคคลและการจัดการดานงบประมาณดวย 
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 อํารุง จันทวานิช (2542 : 12 อางถึงใน โชติกา วรรณบุรี, 2547 : 14) กลาววา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง วิธีการหรือกลยุทธท่ีกําหนดแนวปฏิบัติหรือแนวทางในการดําเนินงานในการ
จัดการศึกษาท่ีเปนหลักประกันวาผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 14) กลาววา การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึงการบริหารการจัดการและการดําเนินงานกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถาบันศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา
ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแกสถาบันประกอบการ
ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของสถาบันศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมี
คุณภาพหรือมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546 : 3) กลาววา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 จากความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวา การประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใดก็ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือแสดงให
เห็นวางานดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เปนไปอยางมีคุณภาพ สามารถใหการรับประกันไดวาผลผลิต (นักศึกษา/บัณฑิต ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ) ของสถาบันมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รวมท้ังกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
ตอบสนองความตองการของผูเรียน และสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากความสัมพันธ
ของคุณภาพดานปจจัยภายในของสถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษา เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะตองให
สถานศึกษาดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพท่ีมีตอการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกไดเปน 2 สวน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 2546 : 22) ดังน้ีคือ 

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายใน โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 

 1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวา มีการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพ การควบคุมดังกลาว 
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เนนท่ีระบบการกํากับการดูแลตนเอง (Self-Regulating System) ในระดับบุคคล กองวิชาการ กรม
นักเรียน กองการปกครอง และสถาบัน  
 1.2 การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันการศึกษาไดชัดเจนใหมีข้ึน 
โดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม 
ไดใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใด และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําใหเชื่อถือไดหรือไม การจัดการ
ศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางย่ิงในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย 
คุณภาพของการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนท่ีโปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง 
(Self Study)  การประเมินทางวิชาการจากภายนอก (External Peer Review) และการใชตัวบงชี้
วัดพฤติกรรม (Performance Indicators)  

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance)  หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงาน 
ภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 

 2.1 การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานมากระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 2.2 การประเมินคุณภาพ 

 2.3 การใหการรับรอง 
 

 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายในเปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาน้ันเองหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาน้ัน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในคือ มี
การวางแผนระบบงานท่ีมีระบบและกลไกชัดเจน มีการดําเนินงานรวมท้ังมีการพัฒนาฐานขอมูลในดาน
ตางๆ สวนการประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานภายนอกหรือผู
ประเมินภายนอก เพ่ือมุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 การประกันคุณภาพภายใน จะเนนการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดานตางๆ ของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการประกันคุณภาพ
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ภายนอกจะเนนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ ของผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ (Outcome) ดังน้ันการประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคุณภาพภายนอก จะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆ ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษา รวมท้ังการตรวจสอบเย่ียมสถาบัน ซ่ึงในการประเมินตองคํานึงถึง
ปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา
จะตองมีการจัดทํารายงานประจําป เตรียมเอกสาร ขอมูลในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และ
รายงานการประเมินตนเองอยางนอย 3 ปการศึกษา โดยสามารถจัดทําในรูปแบบ CD-ROM หรือ E-

SAR (Electronic Self Assessment Report) เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ตอไป 

 

ภาพ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

        (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546 : 24) 
 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 
 ทบวงมหาวิทยาลัยได พิจารณาเห็นสมควรดําเ นินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ัวไป เพ่ือตอบสนองความ
ตองการกําลังคนระดับสูงของประเทศท่ีกําลังพัฒนาและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือเปน
ฐานในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป 

 ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมี
ระบบและมีกลไกท่ีเหมาะสม ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาข้ึน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง  ๆดังตอไปน้ี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546 : 73-74) 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

รายงาน 

ประจําป 

 

การตรวจเยี่ยม 

รายงานผลการ
ประเมิน 

 

การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 
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1. ทบวงมหาวิทยาลัยจะพัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือเปน 
เคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนหลักของการใหสถาบันอุดมศึกษา
มีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุก ๆ ดานอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐาน
ของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดําเนินงานท่ีสังคมหรือหนวยงานภายนอกยังคงเขาไป
ตรวจสอบได อันจะนํามาซ่ึงความมีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลและสามารถแขงขัน
กับนานาชาติได ท้ังน้ีโดยใหมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้ึน เพ่ือกํากับ
ดูแลและบริหารงานดานมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนกระบวนการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

2. ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาข้ึนภายในสถาบัน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหมีการ
สรางกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตาง ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาท่ี
เปนรูปธรรมข้ึน ท้ังน้ีแตละสถาบันอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการข้ึนเปน
การภายในไดตามความเหมาะสม 

3. ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน 
เพ่ือเปนแนวทางเบ้ืองตนในการดําเนินการ โดยแตละสถาบันอาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมเติมให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละสถาบันไดตามความจําเปน 

4. เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบันไดรับการยอมรับจากหนวยงาน 
ภายนอกโดยกวางขวางและเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจะจัดให
มีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) ที่แตละสถาบัน 
ไดจัดใหมีขึ้นท้ังในระดับสถาบันและคณะวิชา แลวใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป 

5. ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชน รวมท้ังสมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

6. ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาเผยแพรตอสังคมภายนอกใหไดรับทราบถึงมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับนักศึกษาและผูปกครองในการเลือก
สถานศึกษา เปนขอมูลสําหรับการพิจารณาใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ แก
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความต่ืนตัวและพัฒนาคุณภาพโดยสมํ่าเสมอ 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การจัดการศึกษาไมวาจะในระบบใหญของประเทศ (ระดับมหภาค) หรือในระบบยอยลงมา 
(ระดับจุลภาค) คุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนหรือมีข้ึนไดตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือนําไปสู
ผลผลิตหรือผลงานท่ีตรงตามขอกําหนด ความตองการหรือความพึงพอใจ ความประทับใจ ความม่ันใจของ
ผูรับบริการทางการศึกษา เชน การจัดการศึกษาระดับโรงเรียนยอมมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาผูเรียนให
เกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรแตละระดับการศึกษา สอดคลองกับความ
ตองการและความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง และสังคม 
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 การดําเนินการหรือการจัดการเพ่ือใหไดผลดังกลาวขางตน เปนเร่ืองของการบริหารระบบการ
ทํางานเก่ียวของกับการนําปจจัยปอนผานกระบวนการแลวไดผลผลิต ซ่ึงจะไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม
ภายในและภายนอก จึงเรียกไดวา การพัฒนาระบบคุณภาพ 

 การบริหารระบบคุณภาพขององคกรทางการศึกษาไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอมา โดย
อาศัยแนวคิดและหลักการของการพัฒนาองคกร Organization Development หรือ OD) โดยท่ัวไป
มักใชแนวคิดท่ีสําคัญ ๆ คือ แนวคิดการบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง (The Deming Cycle) เปน
แนวคิดการบริหารท่ีเนนข้ันตอนการทํางาน 4 ข้ันตอน ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน 
(Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแกไขปญหา (Act) (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2544 : 386) 

 ซ่ึงสามารถสรางความสัมพันธระหวางแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและหลักการบริหาร
ไดเปนวงจรการทํางานท่ีมีชื่อวา PDCA ดังน้ี 

 แผนภาพวงจรการพัฒนาคุณภาพการทํางานของเดมม่ิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 : แผนภาพวงจรการพัฒนาคุณภาพการทํางานของเดมม่ิง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
          แหงชาติ (2543 : 10) 

 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปรับปรุง 

รวมกันปรับปรุง 

รวมปฏิบัต ิ

การตรวจติดตามคุณภาพ 

รวมกันตรวจ 

การพัฒนาคุณภาพ 

Plan 

(P) 

Do 

(D) 

Action 

(A) 

Check 

(C) 

การประเมินคุณภาพ 
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 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550 : 10-11) 

1. ระบบการประกันคุณภาพ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนา 

ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันอยางแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปน
ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ี
เร่ิมตนจากการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมิน (Check) และการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาหมายและมีพัฒนาการอยาง
ตอเน่ือง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานสําคัญท่ีเปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

 3. กลไกการประกันคุณภาพ 
    ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญในการสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและทํา
ความเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง หนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีคือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชจะตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ต้ังแตระบบบุคคลระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานน้ีจะตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

4. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 เปนท่ีทราบกันดีวา การวิเคราะหและวัดผลการดําเนินงานเปนสิ่งท่ีจําเปนในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตอง ตรงกันทุกระดับ ต้ังแตระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะ และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน ต้ังแตการวางแผน (Plan)  การปฏิบัติงานประจํา (Do) 
การตรวจประเมิน (Check) ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ชัชวาล  ปอมไชยา (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานการบริหารระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร พบวา 

1. การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสวนรวม   
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 4 ดาน 
คือ การจัดทําแผนและโครงการพัฒนา การจัดองคกรบริหารคุณภาพ การกําหนดเปาหมายและ
นโยบายของโรงเรียน และการดําเนินงานตามแผน นอกจากน้ันมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน โดยสวนรวม พบวา โรงเรียนขนาดเล็ด ขนาดกลาง และขนาดใหญ มี
ระดับการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติงานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู 2 ดาน คือ การกําหนดเปาหมายและนโยบายของโรงเรียน 
ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ และการนิเทศ 
ติดตามผล พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการปฏิบัติงานมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
 นิยม  โพธิ์งาม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนนํารอง จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัยสรุปไดวา  สภาพปจจุบันในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปนอยไดดังน้ี 1) ดานการวางแผน 2) ดานการประเมิน  3) ดานการปฏิบัติ และ 4) ดานการ
ปรับปรุงแกไข  ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน 5 อันดับแรก คือ 1) ผูบริหารโรงเรียนควร
เขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในต้ังแตการวางแผน ติดตาม กํากับ ดูแล และสงเสริมการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 2) บุคลากรในโรงเรียนควรเห็นความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายใน  
3) บุคลากรในโรงเรียนควรรวมมือกันทํางานเปนทีมในการประเมินคุณภาพภายใน  4) บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน  5) ควรจัดใหมีคณะทํางานเปน
ผูรับผิดชอบประสานงาน กํากับ ติดตาม นิเทศ การประเมินคุณภาพภายใน 

 รัตนา  เอ้ือมสุวรรณ (2543 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา 

1) ขาราชการครูโดยสวนรวมและผูชวยฝายวิชาการเห็นวา มีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
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การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดาน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ดานการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและดานการ
เตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก แตผูบริหารและครูอาจารยเห็นวา มีการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยสวนรวมและรายดาน 3 ดาน อยูในระดับมาก และท่ีเหลืออีก 3 ดาน อยู
ในระดับปานกลาง คือ ดานการศึกษาและการเตรียมการ ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช ยกเวนผูบริหารเห็นวา มีการปฏิบัติงาน
ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอกอยูในระดับมาก 

1) ขาราชการครูท่ีมีสถานภาพตางกัน เห็นวา มีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน แตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 คือ ดานการศึกษาและการเตรียมการ ดานการวางแผนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
นําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช และดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก โดย
ผูบริหารเห็นวา มีการปฏิบัติมากกวาผูชวยฝายวิชาการ และครูอาจารย 
 วรรณา  แนบเชย (2543 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ จําแนกตามสถานท่ีต้ังและกลุมสาขาวิชาหลัก รวมท้ังปญหาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานแนวปฏิบัติ ดานการ
ดําเนินงาน และดานการตรวจสอบและใหการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา ดานการวางแผนอยูในระดับมาก ดานแนวปฏิบัติ ดานการ
ดําเนินงาน และดานการตรวจสอบและใหการรับรองมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จําแนกตามสถานท่ีต้ัง 
พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  การเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาหลัก พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดย
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสูงกวากลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไดแก บุลากรในมหาวิทยาลัยใหความรวมมือนอย และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงมีนอย 

 ฉัตรชัย  ตะปนตา (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเตรียมโรงเรียนเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6 พบวา ระดับการดําเนินวานการ
เตรียมโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
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ในเขตการศึกษา 6  ท้ัง 6 ดาน คือ 1) การศึกษาและการเตรียมการ  2) การวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  3) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  4) การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  5) การพัฒนาและปรับปรุง  6) การเตรียมรับการประเมินจาก
หนวยงานท่ีรัฐกําหนด สวนใหญมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบการดําเนินงาน
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

 มงคล  อุปพงษ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีวิทยาภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรโดยรวมและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานการควบคุม
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมและดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง และมีการดําเนินงานอีก 3 ดาน คือ การศึกษาและการเตรียมการ 
การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช อยูใน
ระดับมาก ยกเวนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีเห็นวา มีการดําเนินการดาน
การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช อยูในระดับปานกลาง แตผูบริหารโรงเรียนเห็นวา มี
การดําเนินงานดานการควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน อยู
ในระดับมาก คือ การศึกษาและการเตรียมการ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
นําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช และมีการดําเนินงานดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยมีรายขอท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
แตละดานดังน้ี ดานการศึกษาและดานการเตรียมการ คือ การต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนลายลักษณอักษรและมีความเหมาะสม ดานการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ ทุกฝาย/หมวด/งาน มีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา ดานการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช คือ โรงเรียนไดมีการพัฒนา
บุคลากรและการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหทุกคนมีสวนรวมโดยการทํางานเปนทีม ดาน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

สุภาณี  แสงอินทร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุมสถานศึกษาภาคตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุมสถานศึกษา 
ภาคตะวันออก โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา  

1.1.1 กลุมผูบริหาร มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ดานการเตรียมการอยูในระดับมาก สวนดานการดําเนินการ และดานการรายงานการประเมินตนเอง 
อยูในระดับปานกลาง 
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1.1.2 กลุมครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในอยูในระดับปานกลาง  ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 

2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามความคิดเห็นของกลุม 
ผูบริหารกับกลุมครูปฏิบัติการสอน พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและกลุมครูปฏิบัติการสอนท่ี
มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ี 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ธงชัย พุมชลิต (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตราด ผลการวิจัย
พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ผูบริหารใหความสําคัญดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ ดานการปรับปรุงแกไข และดานการ
ตรวจสอบและประเมินผล อยูในระดับมากทุกดาน ระดับความคิดเห็นของครู พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูใหความสําคัญดานการตรวจสอบประเมินผลอยู
ในระดับมาก สวนดานการปฏิบัติ ดานการปรับปรุงแกไข และดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ศักดา จินายน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมและความตองการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความพรอมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ
ทํางานมากกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบการณทํางานนอย มีความคิดเห็นตอการเตรียมความ
พรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไมแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดตางกันมีความเห็นตอการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความเห็นตอ
การเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีความตองการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี พัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค พัฒนาสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สหัสวรรษ  ฉัตรวิโรจน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการบริหารเชิงคุณภาพท่ีมีผลตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีตะวันตก จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา 
การศึกษากระบวนการบริหารเชิงคุณภาพท่ีมีผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีตะวันตก จังหวัดขอนแกน มีคะแนนเฉล่ียในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
วางแผนอยูในระดับสูง ดานการปฏิบัติ ดานการตรวจสอบภายใน ดานการเตรียมรับการประเมินจากภายนอก 
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ดานระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรอ่ืนใหมีความสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการปรับปรุงและพัฒนาอยูในระดับตํ่าเพียงดานเดียว 

 กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพท่ีมีผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีตะวันตก จังหวัดขอนแกน พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนจากมากไปหานอย ไดแก 1) การปรับปรุงและพัฒนา 2) การปฏิบัติ 3) การวางแผน 

4) การเตรียมการรับการประเมินจากภายนอก  และ 5) การตรวจสอบ   
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกรเปนการนําสาระขอมูลไปปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ตามความเหมาะสม สําหรับปญหาอุปสรรคในการบริหารท่ัวไป พบวา โรงเรียนมีปญหาและอุปสรรค
อยูในระดับปานกลาง 
 อุไรวรรณ  จันทมูล  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามข้ันตอนการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาขีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 
1) บุคลกรโดยรวม ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง และปฏิบัติตามข้ันตอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในแตละดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ดานการดําเนินการ ดานการเตรียมการ และดานการรายงาน 

2) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติตามข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนรายขอใน 
แตละดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยเม่ือเรียงอันดับคาเฉล่ียรายขอของการ
ปฏิบัติจากคามากไปนอย 3 อันดับแรก พบวา ดานการเตรียมการ สถานศึกษามีการแตงต้ัง
คณะทํางานเพ่ือศึกษาและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนลายลักษณอักษร การแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพแตงต้ังตามโครงสรางการบริหารเพ่ือใหสอดคลองกับงานในภารกิจของ
กรรมการแตละคน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจนและเหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติงาน (P) ไดแก มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปอยางชัดเจน ในการดําเนินงานสถานศึกษามุง
ดําเนินการใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และมีการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ
การดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินการ
ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน (D) ไดแก ผูบริหารใหการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางเต็ม
ความสามารถและมีความสุขในการทํางาน สถานศึกษาจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใน
รายบุคคล ดานการดําเนินการข้ันตอนการตรวจประเมินผล (C) ไดแก กรอบการประเมินผล
สอดคลองกับเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีไดระบุไวในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานอยางชัดเจนและมีการกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการ
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ประเมินใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวบงช้ีท่ีจะวัด ดานการดําเนินการข้ันตอนการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน (A) ไดแก มีการรวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอย และหาแนวทางเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห และ
แปลผลในภาพรวมเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา และดานการรายงานสถานศึกษามีการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง  
 ชูชีพ  ฉายอรุณ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน
การประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ดานการดําเนินการใหเด็กในวัยเรียน
อยางท่ัวถึง ดานการปองกันไมใหเด็กออกกลางคัน และดานการวางแผนดําเนินงานการประกันโอกาส
การศึกษา การเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง จําแนกตามท่ีต้ังโรงเรียน และขนาดโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุนทร ชัยโคตร (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาสหวิทยาเขตปราสาทหิน จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาสภาพการ
ดําเนินงาน ปญหาการดําเนินงาน และแสวงหาขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา  1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 6 ข้ันตอนใน
ภาพรวมของโรงเรียน ดําเนินการเรียบรอยแลว 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาและเตรียมการการวางแผน
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําแผนประกันคุณภาพการศึกษาไปใชและการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาไปใช และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยูระหวางการดําเนินงาน 
2 ข้ันตอน คือ การพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐาน และการเตรียมรับการประเมินจากองคกร
ภายนอก 2. ปญหาการดําเนินงาน จากการศึกษาวิจัยปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมมีปญหาท่ีควรปรับปรุงแกไข คือ 1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสวนใหญยังขาดความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ส่ือ 
เอกสาร คูมือ ยังใหแนวทางปฏิบัติท่ียังไมชัดเจนพอ  3) ขาดการรวมคิดรวมทําจากบุคลากรในการ
จัดทํารัฐธรรมนูญในโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําปและเกณฑมาตรฐานการศึกษา 4) สารสนเทศยัง
ไมเปนปจจุบันและขาดการจัดการท่ีเปนระบบ  5) ขาดการตรวจสอบการประเมินผลท้ังระบบ  เนน
เฉพาะการประเมินผลภายในสถานศึกษา 6) เคร่ืองมือสําหรับประเมินผลภายในมีหลายชุด บางชุด
ไมสอดคลองกับความรูของนักเรียนท่ีประเมิน  7) นักเรียนขาดความต้ังใจในการประเมินตนเอง  8) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเทาท่ีควร 9) 
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เกณฑมาตรฐานการศึกษาจัดทําข้ึนจากความรูสึก ขาดการวิเคราะหจากระบบสารสนเทศและสภาพ
ของโรงเรียน 10) บุคลากรภายในโรงเรียนบางคนไมเขาใจวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีผล
ตอตนเองและการปฏิบัติงานภายในของโรงเรียนอยางไร   
 พินิจ ภาคภูมิ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ผลการวิจัย พบวา 

1. ระดับการใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังน้ี ข้ันตอนการวางแผน 
ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข และข้ันตอนการตรวจสอบประเมินผล 

2. ระดับการใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีระดับการใชวงจรคุณภาพไมแตกตางกัน 

3. ระดับการใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ชนวน  โรยมณี (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารและอาจารยผูสอนใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีสวนรวมในระดับปานกลางเกือบทุกข้ันตอน ยกเวนข้ันตอนการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
อาจารยผูสอนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลางทุกข้ันตอน ข้ันตอนท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอมของบุคลากรในวิทยาลัย 

2. ผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนรวมในกระบวนการประกัน 
คุณภาพโดยรวมมากกวาอาจารยผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารมีสวนรวม
มากกวาอาจารยผูสอน 4 ข้ันตอน คือ การเตรียมสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก การแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน และการตรวจติดตาม  สวนอีก 4 ข้ันตอน คือ การ
เตรียมความพรอมของบุคลากรในวิทยาลัย การปฏิบัติตามแผน การนําผลการตรวจติดตามมาปรับปรุง
งาน และการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ผูบริหารและอาจารยผูสอนมีสวนรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพโดยรวมไม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มีสวนรวมไม
แตกตางกันเกือบทุกข้ันตอน ยกเวนข้ันตอน การแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

4. อาจารยผูสอนวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยอาจารยผูสอนวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง 
มีสวนรวมไมแตกตางกันเกือบทุกข้ันตอน ยกเวนข้ันตอน การนําผลการตรวจติดตามมาปรับปรุงงาน 
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 พิกุล  แกวรากมุข (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการ
ประกันคุณภาพ ตอการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพตอการบริหารจัดการ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาพรวมทุกดานมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง แตดานท่ีมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแก ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน 
รองลงมาคือ ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือพิจารณาในแตละดาน มีผลการศึกษาดังน้ี 

 ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน พบวา ความคิดเห็นดานการวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม 
มีความคิดเหนอยูในระดับเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ความคิดเห็นในประเด็น
ของการมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผล มีคาเฉล่ีย
สูงกวาประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สวนความคิดเห็นในประเด็นของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทุกฝายมี
สวนรวม มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ 

 ดานการดําเนินการตามแผน พบวา ความคิดเห็นดานการดําเนินการตามแผนมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเหมาะสมปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ความคิดเห็นในประเด็นของการ
พัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ มี
คาเฉล่ียสูงกวาประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สวน
ความคิดเห็นในประเด็นของการสรางขวัญกําลังใจและปรับปรุง/พัฒนางานสําหรับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานดานการประกันคุณภาพ (เชน ใหการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพเปนภาระหน่ึงในภาระงาน
การประเมินผลงานประจําป) มีความเหมาะสมนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ 

 ดานการตรวจสอบประเมินผล พบวา ความคิดเห็นดานการตรวจสอบประเมินผล มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ความคิดเห็นในประเด็นของ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมี
คาเฉล่ียสูงกวาประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญดานการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สวนความคิดเห็นในประเด็นของกระบวนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย/สํานัก และบุคคล มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ 

 ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบวา ความคิดเห็นดานการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ความคิดเห็น
ในประเด็นของการพิจารณาและตัดสินใจพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียสูงกวา
ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปท่ีผานมาไปใชในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปตอไป สวนความคิดเห็นในประเด็นของการเผยแพรประชาสัมพันธ
มาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ 
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 ชนวน  โรยมณี  (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารและอาจารยผูสอนใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเกือบทุกข้ันตอน ยกเวน
ข้ันตอนการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบอาจารยผูสอนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกข้ันตอน ข้ันตอนท่ีมีสวนรวม
มากท่ีสุด คือ การเตรียมความพรอมของบุคลากรในวิทยาลัย 

2. ผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยรวมมากกวาอาจารยผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารมีสวนรวม
มากกวาอาจารยผูสอน 4 ข้ันตอนคือ การเตรียมสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก การแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน และการตรวจติดตาม สวนอีก 4 ชั้นตอน คือ การเตรียม
ความพรอมของบุคลากร การปฏิบัติตามแผน การนําผลการตรวจติดตามมาปรับปรุงงาน และการจัดทํา
รายงานการศึกษาตนเอง ผูบริหารและอาจารยผูสอนมีสวนรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

3. ผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มี
สวนรวมไมแตกตางกันเกือบทุกข้ันตอน ยกเวนข้ันตอนการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

4. อาจารยผูสอนวิทยาลัยพลศึกษาท้ัง 4 แหง มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอาจารยผูสอนวิทยาลัยพลศึกษาทั้ง 
4 แหง มีสวนรวมไมแตกตางกันเกือบทุกข้ันตอน ยกเวนข้ันตอนการนําผลการตรวจติดตามมา
ปรับปรุงงาน 

 โชติกา  วรรณบุรี (2547 : 89) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ี 
ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรวมและในแตละ
ดานตามความคิดเห็นของของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ี มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
โดยเรียงลําดับคาคะแนนเฉล่ียของการดําเนินการดานตาง ๆ จากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการพัฒนา
ระบบและกลไกในการควบคุมภายใน ดานการประเมินคุณภาพภายใน ดานการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน ดานการพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพ ดานการสรางความรูความเขาใจแกบุคลากร และดานการ
จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ สวนความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ี มีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรวม
ไมแตกตางกัน 
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จันทรพร  สุดจํานง (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษา
พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน มีสวนรวมดานการปรับปรุงระบบมากท่ีสุด อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.61 รองลงมา ไดแก ดานการดําเนินงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.59 
ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.53 และดานการวางแผน อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.43 นอกจากน้ียังพบวา ดานการวางแผนของการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
และดานการปรับปรุงระบบของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานของการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบวา มีสถานภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศุภลักษณ ต้ังกลชาญ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงาน 3 
ดาน คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ
ของพนักงานครู ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า และโรงเรียนเทศบาล
ปากคลอง อยูในระดับมาก สวนโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อยูในระ ดับปานกลาง การ
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํ้า โดยรวมแตกตางกันกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

วุฒิศักด์ิ  ธนวัฒนกุลชัย (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ไดศึกษาและ
เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันสุขภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูสอน 
ขาราชการครู ครูพิเศษสอน บุคลากรท่ีสอนหมวดวิชาพ้ืนฐาน บุคลากรท่ีสอนหมวดวิชาอาชีพ 
บุคลากรชายและหญิงอยูในระดับมาก การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวาง
ความคิดเห็นของผูบริหารกับผูสอน และระหวางความคิดเห็นของขาราชการครูกับครูพิเศษสอน
แตกตางกัน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวางความคิดเห็นของผูสอนหมวด
วิชาพ้ืนฐานกับผูสอนหมวดวิชาอาชีพ และระหวางความคิดเห็นของบุคลากรชายกับบุคลากรหญิง
ไมแตกตางกัน 
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จารุพร  สิทธินันทเจริญ (2550 : 66-68) ไดศึกษาความคิดเห็นองบุคลากรเก่ียวกับการนํา
ระบบบริหารงานคุณภาพมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการนําระบบบริหารงานคุณภาพมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารจัดการ ดานความพรอม และดานการมีสวนรวม
ของบุคลากรอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน และบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการนําระบบบริหารคุณภาพมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

มนตทยา  ทองพูล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการเตรียมการกอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ลัดดา  โสคํา  (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรสายสนับสนุนในดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบวา 1) บุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงระบบของบุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมเปนลําดับแรกคือ รวมปฏิบั ติงานและดําเนินการ
แกไขปรับปรุงขอกําหนดคุณภาพ โดยยึดแนวทางและข้ันตอนตามนโยบายประกันคุณภาพของ
หนวยงาน ปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดเม่ือทราบผลการตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน 
รองลงมาเปน การมีสวนรวมในการดําเนินงานในเร่ือง รวมดําเนินการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานท่ีทาน
รับผิดชอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของหนวยงาน รวมดําเนินงานตามแผนประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานในเรื่อง รวมปฏิบัติ
ตามแนวทางและวิธีการตามขอกําหนดการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ทานตามแนวทางและนโยบายการประกันคุณภาพ เขารวมประชุมหารือเตรียมการและลงมติสรุปผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของหนวยงาน และบุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมใน
การวางแผนในเร่ือง รวมวางแผนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน รวมวางแผนกําหนดวิธีการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของหนวยงาน  2) บุคลากร
สายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพตางกันมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ดาน แตกตางกัน 
โดยบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพ
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การศึกษามากกวาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานท่ีจางตามภารกิจทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 ตัวแปรตน  (Independent Variable)               ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

7.  
8.  
9.  
10.  

 

 

 

ภาพ 3 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานดานการประกัน
คุณภาพจากทุกคณะและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 



บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

          ประชากรใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ จากทุก
คณะและทุกหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 50 คน 
 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 

  ตามกรอบแนวความคิดสามารถแบงตัวแปรท่ีใชในการวิจัยได ดังน้ี 
    1) ตัวแปรตน ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพจาก
ทุกคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 2)  ตัวแปรตาม ไดแก  การดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดาน 
การประกันคุณภาพตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา แบงออก เปน 
3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ 
ตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสอบถามความคิดเห็นโดย
ใชมาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรทท่ีมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ผูวิจัยกําหนดนํ้าหนัก หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ 
ดังน้ี 
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มีการดําเนินงานมากท่ีสุด    ระดับคะแนน   5 
มีการดําเนินงานมาก    ระดับคะแนน   4 
มีการดําเนินงานปานกลาง    ระดับคะแนน   3 
มีการดําเนินงานนอย    ระดับคะแนน   2 
มีการดําเนินงานนอยที่สุด    ระดับคะแนน   1   

 ในการแปลความหมายคาเฉล่ียของคะแนนผูวิจัยศึกษาเกณฑ  ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือแสดงขอเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน รวมท้ังตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริงมาทดสอบ (try – out) เพ่ือ
คํานวณคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 1. ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากประชากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ 
จากทุกคณะและทุกหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดวยตนเอง 
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ
และนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดตามวิธีทางสถิติตอไป 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ี คือ 
1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    1.1  หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ  

 1.1.1  หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ โดย
ใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence)  
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 1.1.2 หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) 

2. สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
( m ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในคร้ังน้ี ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปนแตละตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ท่ีมีตอการ 

ดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณในการ
ทํางานดานการประกันคุณภาพ และหนวยงานท่ีสังกัด  แสดงรายละเอียด ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ปจจัยสวนบุคคลของของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย 

            ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

4 

46 

 

8.0 

92.0 

2. อายุ 

    21 – 30 ป 
    31 – 40 ป 
    41 – 50 ป 
    51 ปขึ้นไป 

 

19 

24 

6 

1 

 

18.4 

44.4 

27.3 

9.9 

3. ประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ 

     นอยกวา 1 ป 
     1 – 3 ป 
     4 – 6 ป 
     มากกวา 6 ป 

 

9 

22 

12 

7 

 

18.0 

44.0 

24.0 

14.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

    คณะวิทยาการจัดการ 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    คณะศิลปกรรมศาสตร 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    คณะครุศาสตร 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    บัณฑิตวิทยาลัย 

    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

    วิทยาลัยนานาชาติ 

    วิทยาลัยสหเวช 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    สํานักงานอธิการบดี 

    สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

    สํานักทรัพยสินและรายได 
    ศูนยภาษา 
    กองบริการการศึกษา 
    กองนโยบายและแผน 

    กองบริหารงานบุคคล 

    กองพัฒนานักศึกษา 

 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

5 

5 

1 

2 

 

4.0 

6.0 

4.0 

4.0 

6.0 

4.0 

6.0 

4.0 

2.0 

2.0 

2.0 

4.0 

6.0 

4.0 

4.0 

6.0 

4.0 

2.0 

10.0 

10.0 

2.0 

4.0 

รวม 50 100 
 

 จากตาราง 1 พบวา บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  ที่เปนกลุมตัวอยางใน
คร้ังน้ี สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 92 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 8  มีอายุ 31 – 40 ป คิด
เปนรอยละ 44.4  รองลงมา 21 – 30 ป  คิดเปนรอยละ 27.30  มีประสบการณในการทํางานดาน
การประกันคุณภาพ 1 – 3 ป  คิดเปนรอยละ 44.0  รองลงมา มีประสบการณในการทํางานดานการ
ประกันคุณภาพ 4 – 6 ป คิดเปนรอยละ 24.0 และสังกัดกองบริการการศึกษา/กองนโยบายและแผน  
คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณะครุศาสตร/บัณฑิตวิทยาลัย/

สํานักงานอธิการบดี/สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 6.0  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ท่ีมีตอการ
ดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพที่มีตอการดําเนินงาน
บริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมและ
รายดาน ประกอบดวย ดานการเตรียมการ (Plan) ดานการดําเนินการตามแผน (Do) ดานการ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  แสดง
รายละเอียดได ดังตาราง 2 - 6 

 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ ท่ีมีตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวมและรายดาน 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
X  S.D. ความหมาย 

1. ดานการเตรียมการ (Plan) 3.69 .657 มาก 

2. ดานการดําเนินการตามแผน (Do) 3.64 .712 มาก 

3. ดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 3.69 .632 มาก 

4. ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)   3.67 .633 มาก 

รวม 3.68 .634 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการดําเนินงาน 

อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.68) และพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียของการดําเนินงานบริหารจัดการ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ดาน 

การเตรียมการ (Plan) และดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) รองลงมา  
ไดแก ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  (คาเฉล่ียเทากับ 3.67) และดานการดําเนินการ 
ตามแผน (Do) (คาเฉล่ียเทากับ 3.64) ตามลําดับ 
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ตาราง 3 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ ดานการเตรียมการ ในภาพรวมและรายขอ 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการ 

X  S.D. ความหมาย 

1. มีการเตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพใหมี
ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถ
ถายทอดความรูได 

3.84 .650 มาก 

2. มีการจัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรทราบความสําคัญและความ
จําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.86 .670 มาก 

3. มีสวนรวมประชุมเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

3.90 .678 มาก 

4. มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.78 .764 มาก 

5. มีการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูและทักษะ
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.74 .828 มาก 

6. มีการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน ๆ  3.06 .843 ปานกลาง 
7. มีสวนรวมในการวางแผนเตรียมการดําเนินงาน 3.62 .830 มาก 

8. มีสวนรวมในการเตรียมสถานท่ี งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ 3.50 .931 มาก 

9. มีสวนรวมในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 3.68 .891 มาก 

10. มีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษรและระบุหนาท่ี
ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการควบคุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

4.04 .832 มาก 

11. คณะกรรมการ หรือคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แตงต้ังมาจากผูท่ีเก่ียวของจากทุกฝาย หรือทุกระดับ 

3.70 .789 มาก 

12. คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3.60 .756 มาก 

13. คณะกรรมการมีความรู ความสามารถ เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3.64 .749 มาก 

14. คณะกรรมการสามารถใหความรูความเขาใจและชวยเหลือ
บุคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในในแตละตัวชี้วัดไดอยางเหมาะสม 

3.66 .772 มาก 

15. มีการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 3.60 .728 มาก 

16. มีการพิจารณากําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาก
ผูเก่ียวของทุกฝาย 

3.58 .731 มาก 

17. มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3.52 .614 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการ 

X  S.D. ความหมาย 

18. มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

3.60 .904 มาก 

19. มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละคณะ/
หนวยงาน 

3.96 .832 มาก 

20. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทุกฝายมีสวนรวม 3.74 .828 มาก 

21. มีการจัดทําแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.88 .799  

22. มีการกําหนดนโยบาย/โครงสรางการบริหารดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

3.70 .763 มาก 

23. มีการกําหนดระบบกลไก เพ่ือควบคุมการดําเนินงานในทุก
ภารกิจ 

3.64 .827 มาก 

24. มีการกําหนดระบบกลไก การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

3.66 .848 มาก 

25. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผน 
กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

3.78 .737 มาก 

26. มีการวางแผนประชุม อบรม คระทํางานใหมีความรูความเขาใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.64 .693 มาก 

รวม 3.69 .657 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการในภาพรวม 

พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากเกือบ 

ทุกขอ สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนลาย
ลักษณอักษรและระบุหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย (คาเฉล่ียเทากับ 4.04)  รองลงมา ไดแก มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละคณะ/หนวยงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.96)  มีสวนรวมประชุมเตรียมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (คาเฉล่ียเทากับ 3.90) สวนความคิดเห็นใน
ประเด็นของการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน ๆ  มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็น
อ่ืน ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.06) 
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ตาราง 4 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ ดานการดําเนินการตามแผน ในภาพรวมและรายขอ 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนนิการตามแผน 

X  S.D. ความหมาย 

27. มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามา
กําหนดเปาหมายในการพัฒนา 

3.56 .787 มาก 

28. มีการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายอยางเหมาะสม 3.56 .787 มาก 

29. มีการประชุม ชี้แจง ทบทวนเกณฑมาตรฐานในแตละตัวชี้วัด 
และขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

3.78 .648 มาก 

30. มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางขัดเจน 

3.82 .748 มาก 

31. มีการประชุมชี้แจงขอบขายของงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีตองปฏิบัติ 

3.70 .707 มาก 

32. มีการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรูความเขาใจ และมีเจต
คติท่ีดีในการมีสวนรวมในการดําเนินการงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

3.62 .635 มาก 

33. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และงบประมาณ 
อยางเหมาะสม 

3.74 .777 มาก 

34. มีการปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 3.72 .858 มาก 

35. มีการมอบหมายใหรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของและนําสง
เอกสารใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.64 .875 มาก 

36. มีการสรางขวัญกําลังใจและปรับปรุง พัฒนางานสําหรับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ เชน ใหเปนภาระ
งานหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

3.56 .861 มาก 

37. จํานวนความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 

3.54 .909 มาก 

38. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ หรือผลจากการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ 

3.52 .863 มาก 

39. มีการถายทอดความรูความเขาใจในตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.58 .883 มาก 

รวม 3.64 .712 มาก 

 

จากตาราง 4 พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผน ใน 

ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ 
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มากทุกขอ สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางขัดเจน  
(คาเฉล่ียเทากับ 3.82) รองลงมา ไดแก มีการประชุม ชี้แจง ทบทวนเกณฑมาตรฐานในแตละตัวชี้วัด  
และขอมูลสารสนเทศตาง ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.78) และมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน เอกสาร  
วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และงบประมาณอยางเหมาะสม  

(คาเฉล่ียเทากับ 3.74)  ตามลําดับ สวนความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ หรือ 

ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.52) 
 

ตาราง 5 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ ดานการตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวมและรายขอ 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบประเมินผล 

X  S.D. ความหมาย 

40. มีการกําหนดแนวทาง เคร่ืองมือ คูมือการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3.56 .861 มาก 

41. มีการกําหนดแนวทางการสรางส่ือในการนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 3.54 .861 มาก 

42. มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ ศูนย สํานัก และระดับบุคคล 

3.56 .733 มาก 

43. มีประสบการณความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.62 .805 มาก 

44. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.80 .756 มาก 

45. มีการทบทวนหรือตรวจสอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.78 .708 มาก 

46. มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.60 .700 มาก 

47. มีการรับทราบผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.88 .689 มาก 

48. มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน และสภา
มหาวิทยาลัย 

3.78 .648 มาก 

49. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอหนวยงาน 

ตนสังกัด ชุมชน และสังคม 

3.80 .700 มาก 

รวม 3.69 .632 มาก 
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จากตาราง 5 พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบประเมินผลใน
ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการรับทราบผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.88) 
รองลงมา ไดแก มีการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใชในการ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และสังคม  (คาเฉล่ียเทากับ 3.80) มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตอบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน และสภามหาวิทยาลัย 

(คาเฉล่ียเทากับ 3.78)  สวนความคิดเห็นในเร่ืองมีการกําหนดแนวทางการสรางส่ือในการนําเสนอรายงาน
การประเมินตนเอง มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.54) 
 

ตาราง 6 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ในภาพรวมและรายขอ 

 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

X  S.D. ความหมาย 

50. ไดเขารวมประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 3.74 .751 มาก 

51. ไดเขารวมประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

3.88 .718 มาก 

52. มีการนําขอมูลสารสนเทศจากการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช
วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

3.64 .693 มาก 

53. มีการกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไว
ในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

3.78 .764 มาก 

54. มีการระดมความคิดในการแกปญหาในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาจากบุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับทุกคน 

3.60 .756 มาก 

55. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปท่ีผานมาไปใชในการ
พัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยในรอบปถัดไป 

3.76 .744 มาก 

56. มีการนําผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนามา
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ หนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

3.68 .713 มาก 

57. มีการวิเคราะหการปฏิบัติงานของตนเอง และฝายตาง ๆ  ภายในหนวยงาน 3.54 .676 มาก 

58. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของแตละตัวชีว้ัดมาจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 

3.56 .733 มาก 

59. มีการกําหนดหรือกํากับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานในแตละตัวชี้วัด 
จากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

3.66 .745 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

การดําเนินงานบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

X  S.D. ความหมาย 

60. มีการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 3.60 .639 มาก 

61. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในแตละตัวชี้วดัมาใชในการวางแผน
พัฒนาและแผนปฏิบัติงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

3.68 .713 มาก 

62. มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในรอบปการศึกษาตอไป 

3.66 .717 มาก 

รวม 3.68 .633 มาก 

 

จากตาราง 6 พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการนําผลการประเมินมา 

ปรับปรุงงานในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อยูในระดับมากทุกขอ สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ไดเขารวมประชุม 

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน   (คาเฉล่ียเทากับ 3.88)   
รองลงมา  ไดแก  มีการกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป (คาเฉล่ียเทากับ 3.78) สวนความคิดเห็นเร่ืองมีการวิเคราะหการปฏิบัติงานของตนเอง  และ 

ฝายตาง ๆ ภายในหนวยงาน มีคาเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.54)  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ และหนวยงานท่ีสังกัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอการดําเนินงานบริหาร
จัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถใชเปนขอมูลดานตางๆ เพ่ือ
เปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง “เร่ืองการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” สามารถสรุปไดดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการทํางานดานการประกัน  

คุณภาพ และหนวยงานท่ีสังกัด   
 จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี เปนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการ
ประกันคุณภาพ  สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 92 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 8  มีอายุ 31 – 
40 ป คิดเปนรอยละ 44.40  รองลงมา 21 – 30 ป  คิดเปนรอยละ 27.30  41 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 
18.40  และมีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 9.90 
   มีประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ 1 – 3 ป  คิดเปนรอยละ 44.0 
รองลงมา มีประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ 4 – 6 ป คิดเปนรอยละ  มี
ประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ 4 – 6 ป คิดเปนรอยละ 24.0  มีประสบการณใน
การทํางานดานการประกันคุณภาพนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 18.0 และมีประสบการณในการ
ทํางานดานการประกันคุณภาพมากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 14.0 
 สังกัดกองบริการการศึกษา/กองนโยบายและแผน  คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณะครุศาสตร/บัณฑิตวิทยาลัย/สํานักงานอธิการบดี/สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 6.0  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ/คณะศิลปกรรมศาสตร /คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สํานักทรัพยสินและรายได/กอง
พัฒนานักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.0 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ/วิทยาลัยนานาชาติ/วิทยาลัยสหเวช/



 

  

51 

สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส/สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/ศูนย
ภาษา/กองบริหารงานบุคคล คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ี 
มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ 
ที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.68) และพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียของการดําเนินงานบริหารจัดการดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ดานการ
เตรียมการ (Plan) และดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) รองลงมา ไดแก 
ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  (คาเฉล่ียเทากับ 3.67) และดานการดําเนินการตามแผน 
(Do) (คาเฉล่ียเทากับ 3.64) ตามลําดับ เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานตามวงจรคุณภาพ มี
รายละเอียด ดังน้ี 

  ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมการ (Plan)  
จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอ 

การดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการในภาพรวม พบวา อยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู ในระดับมากเกือบทุกขอ 
สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนลาย ลักษณ
อักษรและระบุหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย (คาเฉล่ียเทากับ 4.04)  รองลงมา ไดแก มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แตละคณะ/หนวยงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.96)  มีสวนรวมประชุมเตรียมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (คาเฉล่ียเทากับ 3.90) สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ท่ีมีตอการดําเนินงานบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการ อยูในระดับปานกลาง มีเพียงขอเดียว ไดแก  
มีการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน  ๆ(คาเฉล่ียเทากับ 3.06)  ตามลําดับ 
 ดานการดําเนินการตามแผน (Do) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอ 
การดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผน ในภาพรวม 
พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางขัดเจน (คาเฉล่ีย
เทากับ 3.82) รองลงมา ไดแก มีการประชุม ชี้แจง ทบทวนเกณฑมาตรฐานในแตละตัวชี้วัด และ
ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ (คาเฉล่ียเทากับ 3.78) และมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน เอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และงบประมาณ อยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย
เทากับ 3.74)  ตามลําดับ 
 ดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ ท่ีมีตอ 
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การดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบประเมินผลในภาพรวม 
พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการรับทราบผลการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.88) 
รองลงมา ไดแก มีการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใชในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และสังคม  (คาเฉล่ียเทากับ 3.80) และมีการเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตอบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน และสภา
มหาวิทยาลัย (คาเฉล่ียเทากับ 3.78)  ตามลําดับ 

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)   
จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพท่ีมีตอ 

การดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ไดเขารวมประชุมทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.88)  รองลงมา 
ไดแก มีการกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.78) และมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปท่ีผานมาไปใชในการพัฒนา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยในรอบปถัดไป (คาเฉล่ียเทากับ 3.78) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาวิจัย เร่ืองการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 

ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมการ (Plan)  
ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมการ (Plan) การดําเนินงานบริหารจัดการ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมและรายดาน 
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบาย กลไก และแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบการวางแผนคุณภาพ หรือการเตรียมการ (Plan) 
การควบคุมคุณภาพ หรือการดําเนินการตามแผน (Do) การปรับปรุงคุณภาพ หรือการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) และการประเมินคุณภาพ หรือการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) โดย
เนนวงจร PDCA  ดังที่ รุง แกวแดง (2544 : 50) ไดกลาวถึง วงจรเดมม่ิงวา “กระบวนการควบคุม
คุณภาพท่ีสามารถนํามาใชกับการบริหารการศึกษาไดอยางสอดคลองท่ีสุดในปจจุบัน คือ กระบวนการ 
PDCA นี่เอง”ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวคิดของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือ
วงจร PDCA ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีพัฒนามาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ณัฏฐพันธ เขจรนันท และคณะ 
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(2545 : 77) ไดกลาวถึงรายละเอียดของข้ันตอนการบริหารวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจร 
PDCA วา การวางแผนหรือการเตรียมการเปนจุดเร่ิมตนของวงจรบริหารคุณภาพ เพราะแผนจะกําหนด
เปาหมายและทิศทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาองคกร เปนหลักสําคัญท่ีสมาชิกในองคกรใชเปน
แนวทางในการรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการได ซ่ึงอาจสรุปไดวา 
ไมมีองคกรใดท่ีประสบความสําเร็จโดยปราศจากการวางแผนหรือการเตรียมการ การวางแผนหรือการ
เตรียมการ (Plan) จึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี 
 สําหรับประเด็นการแตงต้ังคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษรและระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนในการควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เปน
ผลมาจากมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานข้ึน เพ่ือกําหนด
นโยบายและวิสัยทัศนของงานการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จได คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไก
สําคัญของงานประกันคุณภาพ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพเปน
อยางย่ิง ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550 : 10-11) ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไววา ผู ท่ีมีความสําคัญในการสงผลใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง คือ 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และเขาใจงาย รวมกันในทุกระดับ โดยมอบหมายให
คณะกรรมการรับผิดชอบในการกระตุนใหบุคลากรในหนวยงานเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง หนาท่ีท่ี
สําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยง
ใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ต้ังแตระดับบุคคล ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การวางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมมากกวาประเด็นอ่ืน 
 สวนประเด็นเร่ือง มีการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน ๆ  พบวา เปน
ประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการศึกษาดูงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม
ในเร่ืองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ถาสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยใด
ที่มีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี และเปนระบบ ยอมจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวต้ังแตตน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมมาประกอบกับ
การวางแผนการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  สอดคลองกับท่ี เพลินตา กะลัมพากร (2544 : 34) ท่ีกลาวถึงความสําคัญ
ของการวางแผนและการมีสวนรวมไววา ถาองคกรใดท่ีไดมีการวางแผนท่ีดีโดยการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น และยอมรับเปาหมายแลว ยอมจะสงผลใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามท่ี
คาดหวังไว เพราะประสิทธิภาพและผลสําเร็จของการปฏิบัติงานน้ันไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ แต
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เกิดจากการท่ีองคการมีการวางแผนท่ีดีไวต้ังแตตน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของบุคลากร
ประกอบการวางแผนการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในเร่ืองระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู ระบบการ
ดําเนินงานดานงานประกันคุณภาพท่ีประสบผลสําเร็จตอสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได 
 ดานการดําเนินการตามแผน (Do) 

ดานการดําเนินการตามแผน  จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดาน 
การประกันคุณภาพท่ีมีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกัน คุณภาพการศึกษา ดานการ
ดําเนินการตามแผน ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
กําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางขัดเจน สอดคลองกับท่ี วอลทแมน (Waltman, 1981 
: 271-278 อางถึงใน เพลินตา กะลัมพากร, 2544 : 34) ไดใหความหมายของการวางแผนวา การวางแผน 
คือ ความพยายามขององคกรในการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย การคาดคะเนถึง
เง่ือนไขและทรัพยากรตาง ๆ การพิจารณาทางเลือกเพ่ือใหทรัพยากรและการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เปาหมาย ซ่ึงไดเสนอรูปแบบการวางแผนเชิงระบบท่ีมีการนําไปประยุกตใชในการวางแผนการศึกษากัน
อยางกวางขวาง การวางแผนเปนการตกลงใจวา อะไรท่ีตองทํา กําหนดวาจะไปทางใด ซ่ึงตองระบุส่ิงท่ี
จําเปนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดจากการกระทํา และตองมากอนการนําไปปฏิบัติ 
เปนการคาดหมายถึงผลสําเร็จท่ีจะไดรับตามวัตถุประสงคอยางมีคุณคาและมีความเท่ียงตรง ประกอบไป
ดวย การระบุถึงความตองการ การจัดลําดับของความตองการการกําหนดเปาหมายท่ีตองการ การระบุ
ทางเลือก การกําหนดยุทธศาสตรและเคร่ืองมือ ตลอดจนวิธีการและแนวทางปฏิบัติ 

สวนประเด็นเร่ืองความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ หรือผลจากการ 
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ พบวา เปนประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศเปนการวิเคราะหและวัดผลการดําเนินงานเปนสิ่งท่ีจําเปนใน
กระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตอง ตรงกันทุกระดับ ต้ังแตระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  โสคํา ท่ีศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุนในดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานนอยท่ีสุดคือ การมีสวนรวมวางแผนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และการมีสวนรวมวางแผนกําหนดวิธีการจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ของหนวยงาน   
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 ดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

ดานการตรวจสอบประเมินผล จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดาน 
การประกันคุณภาพ ท่ีมีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบประเมินผลในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี
คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการรับทราบผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคลองกับท่ี ลัดดา  โสคํา  
(2551 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรสายสนับสนุนในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีพบวา บุคลากรสาย
สนับสนุนของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปรับปรุงขอกําหนดคุณภาพ โดยยึดแนวทางและข้ันตอนตามนโยบาย
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดเม่ือทราบผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในหนวยงาน 
 สวนประเด็นเร่ืองความคิดเห็นในประเด็นเร่ือง มีการกําหนดแนวทางการสรางส่ือในการนําเสนอ
รายงานการประเมินตนเอง พบวา เปนประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สวนใหญยังขาดความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไมสามารถดําเนินการสรางส่ือการ
นําเสนอท่ีถูกตองและชัดเจนตรงกับความตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ชัยโคตร (2546 : 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาสหวิทยา
เขตปราสาทหิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ีงพบวา ในภาพรวมมีปญหาท่ีควรปรับปรุงแกไข คือ ส่ือ 
เอกสาร คูมือ ยังใหแนวทางปฏิบัติท่ียังไมชัดเจนพอ และสารสนเทศยังไมเปนปจจุบันและขาดการ
จัดการท่ีเปนระบบ   

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)   
ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ี 

รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพที่มีตอการดําเนินงานบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก  ไดเขารวมประชุม
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ตามข้ันตอนการ
บริหารงานคุณภาพตามวงจรของเดมม่ิง เดมม่ิง (Deming, 1986 : 40 อางถึงใน บรรจง จันทมาศ, 2547 
: 8) ไดเสนอข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ไวในข้ันตอนสุดทาย ท่ี
กลาวถึงการกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมเปนไปตามแผน (Act) ถาการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน ก็ควรหามาตรการแกไข ถาผลลัพธท่ีไดไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ก็
คนหาสาเหตุและแกไขท่ีตนตอเพ่ือมิใหเกิดปญหาซํ้าข้ึนอีก ปรับปรุงระบบการทํางาน และเอกสารวิธีการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน และตามท่ี ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2545 : 77) ไดกลาวถึงรายละเอียดของ
ข้ันตอนการบริหารวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ในข้ันตอนการปรับปรุง ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
กําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินงานใหมเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานในอนาคต หรือเพ่ือใช
ในการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากความไมสอดคลองกับความตองการปญหาท่ีไม
คาดคิด และปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของสหัสวรรษ  
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ฉัตรวิโรจน (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษากระบวนการบริหารเชิงคุณภาพท่ีมีผลตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีตะวันตก จังหวัดขอนแกน พบวา กระบวนการบริหารเชิง
คุณภาพท่ีมีผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีตะวันตก จังหวัด
ขอนแกน พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสูงสุด ไดแก 
การปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกรเปนการนําสาระขอมูลไปปรับปรุง
กระบวนการบริหารตามความเหมาะสม 

 สวนประเด็นเร่ืองความคิดเห็นในประเด็นเร่ือง มีการวิเคราะหการปฏิบัติงานของตนเอง 
และฝายตาง ๆ ภายในหนวยงาน พบวา เปนประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก กิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบแลว การปรับปรุง
อาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา จึงขาดการวิเคราะห
การปฏิบัติงานของตนเอง และฝายตาง ๆ ภายในหนวยงาน ซ่ึงการบริหารงานในระดับตาง ๆ ทุกระดับ
ต้ังแตเล็กสุด จนถึงโครงการในระดับใหญท่ีตองใชกําลังคนและเงินงบประมาณจํานวนมาก จะตองกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังหนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงแตละฝายในองคกรจะตองทําการติดตามตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแกไขจุดท่ีเปนปญหาหรืออาจตองปรับแผนใหมในแตละป เพ่ือใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร
ระยะยาวน้ัน ปรากฏเปนจริงและทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวมขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด บุคลากรในหนวยงานจึงตองใชความคิดสรางสรรคและ
ความสามารถในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจประเมินผล และการหาสาเหตุปรับปรุงแกไข
งานไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ชัยโคตร (2546 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาสหวิทยาเขตปราสาทหิน 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมี
ปญหาท่ีควรปรับปรุงแกไข คือ 1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสวนใหญยังขาดความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) เกณฑ
มาตรฐานการศึกษาจัดทําข้ึนจากความรูสึก ขาดการวิเคราะหจากระบบสารสนเทศและสภาพของ
โรงเรียน และ 3) บุคลากรภายในโรงเรียนบางคนไมเขาใจวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีผล
ตอตนเองและการปฏิบัติงานภายในของโรงเรียนอยางไร  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษา “การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาดานการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมการ พบวา บุคลากรท่ี 
รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพมีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เพื่อใหการบริหาร
จัดการดานการวางแผนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยควรสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรทุกระดับในแตละหนวยงานมีสวนรวมใน เตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายใน การแตงต้ังคณะกรรมการ การวางแผนการปฏิบัติการประจําป การกําหนดเปาหมาย การจัดทําคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 

2. จากผลการศึกษาดานการดําเนินการตามแผน พบวา บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการ 
ประกันคุณภาพมีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เพ่ือใหผลการดําเนินการตามแผนเปนไป
อยางมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพ เชน การกําหนดภาระงานดานการประกันคุณภาพใหเปนภาระงานหน่ึงใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือเปนการกระตุนแรงจูงใจในการทํางานใหสูเปาหมาย
เดียวกัน โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังใน
เร่ืองการวางแผน การกําหนดระยะเวลา และกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ ท่ีสามารถรับสงและเปนขอมูลปอนกลับระหวางหนวยงานอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจเร่ืองพ้ืนฐานการจัดทําขอมูล 
รวมท้ังการใชขอมูลระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

3. จากผลการศึกษาดานการตรวจสอบประเมินผล พบวา บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการ 
ประกันคุณภาพมีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เพื่อใหการบริหารจัดการดานการตรวจสอบ
ประเมินผลมีความเหมาะสม มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย/สํานัก และระดับบุคคล โดยมีหลักเกณฑ เหตุผล และวิธีการท่ี
ชัดเจนเปนที่ยอมรับ ควรมีการทบทวนหรือตรวจสอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพให
สอดคลองกับคูมือ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาของการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มุ งควบคุม เพื่อใหการ
ดําเนินการตามแผนสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  

4. จากผลการศึกษาดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบวา บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
งานดานการประกันคุณภาพมีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เพ่ือใหการดําเนินงานมีขอมูล
ไปสูการวางแผนงานประกันคุณภาพท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ
แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และผลการประเมินใหบุคลากรทุกระดับและ
สาธารณชนไดรับทราบ และควรนําผลการประเมินท่ีไดไปใชประกอบการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการทําการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยมีเสนอแนะเพ่ิมเติมในการศึกษาคร้ังตอไป ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาปจจัยหรือรายละเอียดของปจจัยแตละสวนท่ีมีผลตอการประเมินประสิทธิภาพ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.  ควรศึกษาความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูบริหาร หรืออาจารย ท่ีมีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3. ควรศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีผลตอการประเมิน
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร (ท่ีรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพ) ท่ีมีตอการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

2. แบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน 

         ตอนท่ี 1  เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2  เปนการสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการบริหารจัดการ
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    ตอนท่ี 3  เปนการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของขอมูล และ
เพ่ือประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชตอไป 

4. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ และจะใชในขอบเขตเพ่ือการวิจัย
ในคร้ังน้ีเทาน้ัน  โดยผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวม และจะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ แกผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยาง
ครบถวนและสมบูรณ มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

       นายธวัชภูพิสิฐ  ภัทรดาภา 

             บุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ü  ลงใน (     ) หนาขอความท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

 

1. เพศ  (     ) ชาย  (     ) หญิง 
 

2. อายุ   

    (     ) 21 – 30 ป   (     ) 31 – 40 ป 
    (     ) 41 – 50 ป   (     ) มากกวา 50 ป  

 

3. ประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพ 

    (     ) นอยกวา 1 ป   (     ) 1 – 3 ป   

    (     ) 4 - 6 ป           (     ) มากกวา 6 ป 
 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

    (     ) คณะวิทยาการจัดการ  (     ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    (     ) คณะศิลปกรรมศาสตร    (     ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    (     ) คณะครุศาสตร   (     ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    (     ) บัณฑิตวิทยาลัย   (     ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

    (     ) วิทยาลัยนานาชาติ  (     ) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
    (     ) วิทยาลัยสหเวช    (     ) สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

    (     )สํานักงานอธิการบดี  (     ) สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ 

    (     ) สถาบันวิจัยและพัฒนา  (     ) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมศูนยภาษา 

    (     ) สํานักทรัพยสินและรายได (     ) กองบริการการศึกษา    

    (     ) กองบริหารงานบุคคล  (     ) กองนโยบายและแผน        
    (     ) กองพัฒนานักศึกษา  (     ) ศูนยภาษา  
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  ¤  ในชองระดับความคิดเห็นท่ีทานเห็นวา ตรงกับการดําเนินงาน/การ

ปฏิบัติงาน 

  ดานประกันคุณภาพการศึกษาของทานในปจจุบัน ตามความเปนจริง โดยใชเกณฑในการ
ตัดสินใจ ดังน้ี 

 ระดับการดําเนินงาน/ระดับความคิดเห็น 

  5 หมายความวา มีการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน มากที่สุด 

  4 หมายความวา มีการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน มาก 

  3 หมายความวา มีการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน ปานกลาง 
  2 หมายความวา มีการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน นอย 

  1 หมายความวา มีการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน นอยที่สุด 

 

 

ขอท่ี 

 

 

การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการดําเนนิงาน/ 
ระดับการปฏิบัต ิ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ดานการเตรียมการ (Plan)      

1 มีการเตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพใหมี
ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถ
ถายทอดความรูได 

     

2 มีการจัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรทราบความสําคัญและความ
จําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

     

3 มีสวนรวมประชุมเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

     

4 มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

     

5 มีการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูและทักษะใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

     

6 มีการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน ๆ       

7 มีสวนรวมในการวางแผนเตรียมการดําเนินงาน      

8 มีสวนรวมในการเตรียมสถานท่ี งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ      

9 มีสวนรวมในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ      
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ขอท่ี 

 

 

การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการดําเนนิงาน/ 
ระดับการปฏิบัต ิ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6 มีการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอ่ืน ๆ       

7 มีสวนรวมในการวางแผนเตรียมการดําเนินงาน      

8 มีสวนรวมในการเตรียมสถานท่ี งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ      

9 มีสวนรวมในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ      

10 มีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษรและระบุหนาท่ี
ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการควบคุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

     

11 คณะกรรมการ หรือคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
แตงต้ังมาจากผูท่ีเก่ียวของจากทุกฝาย หรือทุกระดับ 

     

12 คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

     

13 คณะกรรมการมีความรู ความสามารถ เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

     

14 คณะกรรมการสามารถใหความรูความเขาใจและชวยเหลือบุคลากร
ในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในในแตละตัวชี้วัดไดอยางเหมาะสม 

     

15 มีการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย      

16 มีการพิจารณากําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาก
ผูเก่ียวของทุกฝาย 

     

17 มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

     

18 มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

     

19 มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละคณะ/หนวยงาน      

20 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทุกฝายมีสวนรวม      

21 มีการจัดทําแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา      

22 มีการกําหนดนโยบาย/โครงสรางการบริหารดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 

     

23 มีการกําหนดระบบกลไก เพ่ือควบคุมการดําเนินงานในทุกภารกิจ      
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ดานการดําเนนิการตามแผน (Do)      

27 มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามากําหนด
เปาหมายในการพัฒนา 

     

28 มีการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายอยางเหมาะสม      

29 มีการประชุม ชี้แจง ทบทวนเกณฑมาตรฐานในแตละตัวชี้วัด และ
ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

     

30 มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางขัดเจน 

     

31 มีการประชุมชี้แจงขอบขายของงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีตองปฏิบัติ 

     

32 มีการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติ
ที่ดีในการมีสวนรวมในการดําเนินการงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

     

33 มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และงบประมาณ อยางเหมาะสม 

     

34 มีการปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      

35 มีการมอบหมายใหรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของและนําสงเอกสาร
ใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     

36 มีการสรางขวัญกําลังใจและปรับปรุง พัฒนางานสําหรับบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ เชน ใหเปนภาระงาน
หน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

     

37 จํานวนความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 

     

38 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ หรือผลจากการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ 

     

 

 

ขอท่ี 

 

 

การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการดําเนนิงาน/ 
ระดับการปฏิบัต ิ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

24 มีการกําหนดระบบกลไก การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน      

25 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผน กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

     

26 มีการวางแผนประชุม อบรม คระทํางานใหมีความรูความเขาใจใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขอท่ี 

 

 

การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการดําเนนิงาน/ 
ระดับการปฏิบัต ิ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

39 มีการถายทอดความรูความเขาใจในตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     

ดานการตรวจสอบประเมินผล (Check)      

40 มีการกําหนดแนวทาง เคร่ืองมือ คูมือการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

     

41 มีการกําหนดแนวทางการสรางส่ือในการนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง      

42 มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ ศูนย สํานัก และระดับบุคคล 

     

43 มีประสบการณความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      

44 มีการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

     

45 มีการทบทวนหรือตรวจสอบการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

46 มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     

47 มีการรับทราบผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

48 มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอบุคลากรภายใน 

มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน 
และสภามหาวิทยาลัย 

     

49 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอหนวยงานตน
สังกัด ชุมชน และสังคม 
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ขอท่ี 

 

 

การบริหารจัดการงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการดําเนนิงาน/ 
ระดับการปฏิบัต ิ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)      

50 ไดเขารวมประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน      

51 ไดเขารวมประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

     

52 มีการนําขอมูลสารสนเทศจากการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช
วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

     

53 มีการกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไว
ในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

     

54 มีการระดมความคิดในการแกปญหาในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาจากบุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับทุกคน 

     

55 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปท่ีผานมาไปใชใน
การพัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ในรอบปถัดไป 

     

56 มีการนําผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนามา
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ หนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

     

57 มีการวิเคราะหการปฏิบัติงานของตนเอง และฝายตาง ๆ  ภายใน
หนวยงาน 

     

58 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของแตละตัวชี้วัดมาจัดทําเปน
ขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 

     

59 มีการกําหนดหรือกํากับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานในแตละตัวชี้วัด 
จากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

     

60 มีการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย      

61 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในแตละตัวชี้วดัมาใชในการวางแผน
พัฒนาและแผนปฏิบัติงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

     

62 มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในรอบป
การศึกษาตอไป 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงานดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

1. ดานการเตรียมการ (Plan) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ดานการดําเนินการตามแผน (Do) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

* ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม * 


