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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จําแนก
เป็น  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  
ด้านการปรับปรุง  โดยจําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่งและประสบการณ์ใน
การทํางาน  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา   ได้แก่   บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  จํานวน  832  คน จากบุคลากรทั้งหมด จํานวน  1,034  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.46  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม  สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean : x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
:S.D.)  
  ผลการวิจัย   พบว่า   

ความคิดเห็นความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับเห็นด้วยมีค่า  คะแนนเฉลี่ย             

(x̄ = 4.04, S.D. 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ   เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย   คือ  ด้านการ

วางแผนดําเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.09) รองลงมาด้านการดําเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉล่ีย   

(x̄= 4.08) ด้านการปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.03)และด้านการประเมิน มีค่าคะแนนเฉล่ีย    

(x̄ = 3.98)       
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  การวิจัยสถาบัน  เรื่อง  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง   สํานักงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการวิจัยด้วยการรวบรวมผลงานวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหงจากกองต่างๆ  เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  รวม  4 ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน และด้านการ
ปรับปรุง   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยครั้งน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
ต่างๆ  สังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่จะนําไปพัฒนางานในองค์กรของตนต่อไป 
 
  สุดท้ายนี้  ขอขอบพระคุณกองต่างๆ  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ที่ได้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นในการวิจัยสถาบันครั้งน้ี 

 
 
       (นางฉวีวรรณ  สุวรรณเทียบ) 
        และคณะผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 81  ได้กําหนดให้
รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม”  
และจัดให้มีกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงนําไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ  ได้กําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542: มาตรา 47)    
  สํานักงานอธิการบดี  แบ่งส่วนราชการย่อยเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้สําเร็จลุล่วง
ด้วยดีประกอบด้วย  8  กอง  1  สํานักงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

 กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานด้านการเงิน  การบัญชี  พัสดุ  
และงบประมาณ  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  
เพื่อให้การดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด้วยความ
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้  เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินสําหรับผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจบริหารจัดการ  รวมท้ังการให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
  กองกลาง  เป็นศูนย์กลางการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยทํา
หน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  รับผิดชอบด้านการติดต่อ
ราชการ   ดําเนินการด้านพิธีการ  การประชาสัมพันธ์ เพ่ือผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
การจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  และการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กองการเจ้าหน้าท่ี   มีหน้าท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเล่ือน 
ระดับ  การบรรจุ  แต่งต้ัง  การโอนย้าย  การเปล่ียนตําแหน่ง  การจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
และข้อมูลของบุคลากร  การขอบําเหน็จบํานาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การ
พัฒนาบุคลากร  การจัดสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ  
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ระเบียบ วินัยและการทําสัญญาต่าง ๆ ติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 กองบริการการศึกษา  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการให้มี
คุณภาพ  เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   รับผิดชอบในการตรวจสอบ
หลักสูตร   ระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการเสนอขอเปิด
หลักสูตรใหม่   และการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   จัดทํา
วารสารวิชาการเพ่ือเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์  พัฒนาส่ือการสอนทางการศึกษา  จัดสรร
ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยระดับปริญญาโท - เอก  รวมทั้งการประสานงานกับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 กองแผนงาน  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวิจัย  จัดทําแผนงาน 
โครงการ   ต่าง ๆ  วิเคราะห์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมทั้งติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ วางผังแม่บท  ออกแบบก่อสร้าง  ร่วมมือและประสานงานกับสถาบันทั้ง
ในและต่างประเทศ  และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

กองอาคารสถานท่ี  มีหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในการ 
บริการเกี่ยวกับอาคารเรียน  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  จัดระบบการจราจร  ดูแล
บํารุงรักษายานพาหนะของทางราชการ  ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  กองกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ด้านการ
พัฒนานักศึกษา  และด้านการบริการนักศึกษา  โดยเน้นการส่งเสริมประสบการณ์ในการพัฒนา
นักศึกษา  ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  และมีความสามารถในการเข้าแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการจัดหางานและฝึกอาชีพ  เพ่ือรับ
นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน  นอกจากน้ี  กองกิจการนักศึกษา
ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
นักศึกษา  บุคลากรและครอบครัว 

 กองงานวิทยาเขตบางนา  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชา
พื้นฐาน ชั้นปี ที่ 1  ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ให้คําปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษาและ
อาชีพ   ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  บริหารจัดการอาคารสถานที่  อาคารเรียน   
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ควบคุมดูแลความสะอาด และความปลอดภัยบริเวณภายในวิทยาเขต  การจัดการจราจรภายใน  

รวมทั้งการให้บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักศึกษา  บุคลากรและครอบครัว 
สํานักงานตรวจสอบภายใน   รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  รวมถึงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ ส่วนภูมิภาค    เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และดําเนินการตามกฎหมาย  คําส่ัง  ข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ 
  จะเห็นได้ว่า  สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนให้พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย   

ดังน้ัน  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ซ่ึงผลการวิจัยจะช่วย
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง   
และประสบการณ์ในการทํางาน  ซ่ึงมีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ 
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
  ประชากร  ได้แก่  บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  
832  คน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างงบรายได้  
ลูกจ้างชั่วคราวรายปี 
  ตัวแปร  คือ  การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  
ประสบการณ์ในการทาํงาน และการได้รับการฝึกอบรม/เข้าร่วมฟังการ
ประชุมชี้แจงการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

- ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จําแนกเป็น  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้าน
การดําเนินการ  ด้านการประเมิน  ด้านการปรับปรุง  

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
                ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม   

 
ข้อมูลพื้นฐานด้านบคุลากร 

 

1.เพศ 
2.ระดับการศึกษา 
3.ประเภทตําแหน่ง 
4.ประสบการณ์ในการทํางาน 
5.การได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม 
ฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน 
การประกันคณุภาพการศกึษา 
 

   1. ด้านการวางแผนดําเนินงาน 
   2. ด้านการดําเนินการ 
   3. ด้านการประเมิน 
   4. ด้านการปรับปรุง 
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นิยามศัพท์ 
 

  การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของศัพท์ที่ใช้ดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หมายถึง   มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาวิจัยแบบ 

ตลาดวิชาท่ีผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัด
ให้  วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน ทําการวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานอธิการบดี 
คณะ สถาบัน/ศูนย์ สํานัก 

2. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  หมายถึง ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างงบรายได้  ลูกจ้างชั่วคราวรายปีสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

3.  ความคิดเห็น  หมายถึง   แนวความคิดความรู้สึกที่สามารถแสดงออกด้วยคําพูด 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ซ่อนอยู่ภายในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเป็นความจริงและสามารถ
พิสูจน์ได้หรือ หมายถึง การประเมินผลการรับรู้ที่พอใจหรือไม่พอใจของบุคคลซ่ึงเป็นความรู้สึกด้าน
อารมณ์และเป็นแนวโน้มการปฏิบัติที่ดีต่อความคิดเห็นหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4.  คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ 
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน 

5.  การประกันคุณภาพการศึกษา  (QUALITY  ASSURANCE)  หมายถึง  การทํา 
กิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอยา่งมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว้ โดยมีการควบคมุ
คุณภาพ   (QUALITY  CONTROL)   การตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY  AUDITING)  และการ
ประเมินคุณภาพ   (QUALITY  ASSEMENT)   จนทําให้เกิดความม่ันใจในคณุภาพและมาตรฐาน
ของดัชนีตัวช้ีวัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยการประกันคณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

6.   การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาน่ันเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา นั้น 
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7.  การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8.  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและ 
กลไกในการควบคุมตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ  คุณภาพตาม
ดัชนีบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ 
สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

9. ระบบและกลไกล   หมายถึง  ข้ันตอนการดําเนินการต่างๆ  ที่มีความสัมพันธ์ 
และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรฐานแนวปฏิบัติ และ
วิจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

10. การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง   การมีระบบและกลไกในแต่ละ 
องค์ประกอบคุณภาพเพ่ือกํากับการดําเนินงานของสภาบันให้ได้ผลตามดัชนีบ่งช้ีคุณภาพที่กําหนด 

11. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   หมายถึง   กระบวนการในการศึกษา 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ี 

12. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มี 
ผลต่อคุณภาพการศึกษา 

13. ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีว่าการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ 
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

14. ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง  ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภารกิจหลักอ่ืนๆของสถาบันอุดมศึกษา 
  15. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
ส่งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

16. การรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  การให้การรับรองการทําการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกของผู้ประเมินภายนอกของผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สํานักงานกําหนด 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง   

ประสบการณ์ในการทํางาน  ได้รับการฝึกอบรม/ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานซ่ึงมีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ทําให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4  ด้าน   ประกอบด้วย  ด้านการวางแผน
ดําเนินงาน   ด้านการดําเนินการ   ด้านการประเมิน  และด้านการปรับปรุง 

3. นําผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
เอกสาร  วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัยโดย
นําเสนอสาระสําคัญรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ความหมายการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ 
3. หลักการสําคญัของวงจรพัฒนาคุณภาพ 
4. หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 
6. บทบาทผู้บริหารต่อการประกันคุณภาพ 
7. การรักษาระบบคุณภาพ 
8. ความหมายของการประเมิน 
9. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
ความหมายการประกันคณุภาพการศกึษา 
  นักวิชาการท่ัวไปได้ให้ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษาไว้หลายท่าน  
ดังน้ี   
  เกษม  วัฒนชัย  (2541:15) ได้เสนอว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรม
หรือการปฏิบัติที่หากได้ดําเนินการตามระบบและแผนท่ีได้ดําเนินไว้ จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่า  
จะได้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีประสงค์ 
  อุทุมพร  จามรมาน (2541:2) ให้ความเห็นว่า การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการ
ที่ยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่าง ๆ  ที่ยังไม่เข้ามาตรฐานผลักดันให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  ต้องกลับมาเพ่ือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย
ให้ร่วมกันสนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตฐานท่ีกําหนดไว้   โดยมีความเชื่อมั่นว่า  ถ้า
กระบวนการประกันคุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกต้อง  แล้วคุณภาพท่ีดีก็จะตามมาด้วย 
  จุฑา เทียนไทย และจินตนา ชาญชัยศิลป์ (2544,หน้า 5) ให้ความหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ ที่เมื่อได้ดําเนินการไปแล้วจะทํา
ให้เกิดการดํารงไว้ซ่ึงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรบานอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการ 
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ปกป้องผลประโยชน์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการ
หรือกลไกใดๆ  ที่ริเริ่มข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
 
แนวคดิเก่ียวกับการบริหารคุณภาพ 
  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ  เช่น 
  Juran (1986, p.21)  กล่าวว่า  การพัฒนาคุณภาพขององค์กรต้องเน้นการทํางาน
ร่วมกันเป็นสําคัญ  ซ่ึงประกอบด้วย  10 ข้ันตอนหลัก  คือ (1) สร้างความตระหนักในการมุ่งพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ  (2) มีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  (3) การ
วางแผนและดําเนินการเพ่ือให้หน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายโดยกําหนดภาระหน้าที่แก่บุคลากร  เพ่ือให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานตามเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด  (4)  มีการฝึกอบรมแก่บุคลากร  
(5)  มีกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  (6)  มีการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน   
(7) มีการแสดงสํานึกรับผิดชอบ  (8) มีการนําแสดงผลการดําเนินงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน   
(9) มีการเก็บข้อมูลบันทึกถึงความสําเร็จ  และ  (10) มีการร่วมมือพัฒนาระบบและกระบวนการ
เพ่ือให้การทํางานของบุคลากรได้รับการพัฒนา  
  Deming (1986, p. 105)  ได้เสนอหลักการหรือพันธะในการจัดการคุณภาพ  ซ่ึง
ถือเป็นแบบอย่างสําคัญในการปฏิบัติทั้งในวงการธุรกิจและการศึกษา  โดยมีข้อกําหนดเบ้ืองต้น  
14  ประการ  คือ (1) การกําหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
และบริการ  โดยจะต้องมีการวางแผนในการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว  (2) การยอมรับ
ความคิดของทุกคน/ ทุกฝ่ายในลักษณะของการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ  
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กร  (3) การยึดหลักการพ้ืนฐานขององค์การและ
ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ  (4) ยุติการตอบสนองแนวดําเนินงานทางธุรกิจ
โดยใช้เงินเป็นหลัก  แต่ควรสนใจยอมรับและสร้างความเชื่อม่ันเพ่ือให้ลูกค้าพอใจด้านอื่น  (5) 
ปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ    (6) จัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน   (7) มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือสร้างภาวะ
ผู้นําให้บุคลากรมีความเป็นผู้นําและมีความกล้าที่จะรับผิดชอบ  (8) ขจัดความกังวล ความกลัวของ
บุคลากรให้หมดไป  เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  (9) ร่วมกันทํางานเป็นทีม 
สนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือร่วมกันทําลายส่ิงท่ีเป็นอุปสรรต่อการทํางาน 
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ร่วมกัน   (10) ยกเลิกการกําหนดหรือเขียนข้อกําหนดข้อความ และเป้าหมายในเชิงรูปธรรม  ซ่ึงไม่
สามารถนําไปปฏิบัติได้  (11) ขจัดการต้ังกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรือเป็นปริมาณเพราะจะทําให้
บุคลากรทํางานให้ได้ตามจํานวนโดยไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพ  (12) ขจัดอุปสรรคที่มีผลต่อความภูมิใจ
ในการทํางาน ทุกคนต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม ควรกระตุ้นให้ทุกคนใช้ความสามารถใน
การทํางานอย่างเต็มศักยภาพ  (13) สนับสนุนการศึกษาระยะยาว และการปรับปรุงตนเองของ
บุคลากร และ (14) ลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ โดยเน้นถึงความร่วมมือและความ
คิดเห็นท่ีตรงกันของทุกคน ทุกฝ่ายในหน่วยงาน  ฝ่ายบริหารจะต้องใช้ยุทธวิธีเป็นด้านบวกมาใช้
ดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและท่ีสําคัญคือ ต้องมีความต่อเนื่องและเหมาะสมตามสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลง  โดยมีการนําวงจรพัฒนาคุณภาพ  (Deming’s cycle)  มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
ทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางาน  ประกอบด้วย 4  ข้ันตอน คือ (1) การวางแผนหรือวางระบบ 
(plan)  (2) การนําแผนไปปฏิบัติหรือทําตามระบบที่กําหนด (do)  (3) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (check)  และ (4)  การแก้ไขปรับปรุง
หรือพัฒนาการดําเนินงาน (action) 
 
หลักการสําคัญของวงจรพัฒนาคุณภาพ 
  แนวคิดวงจรพัฒนาคุณภาพหรือวงจร  PDCA  นี้  Walter Shewhart  เป็น
ผู้พัฒนาข้ึนเป็นคนแรกเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (statistical quality control)  ซ่ึง  
Deming  เป็นผู้นําไปเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่น  จึงเรียกวงจร  PDCA  อีกชื่อหนึ่งว่า  
วงจรเดมมิ่ง (Deming’ cycle) (Soin, 1992,p. 96)  ซ่ึงก็คือการดําเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบ
ทั้ง  4  ข้ันตอน  ดังภาพ 1  ซ่ึง  นิตย์  สัมมาพันธ์  (2532, หน้า  102)  ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ดังน้ี 

                                            
            ภาพ 1  วงจร  Deming  (Deming’ cycle) 
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1. Plan ---- P  หมายถึง  การวางแผน  ซ่ึงควรประกอบด้วย 
1.1 การเลือกหัวข้อปัญหาในการปรับปรุง 
1.2 การแสวงหาองค์ประกอบสําคัญในการปรับปรุง 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
1.4 การเลือกองค์ประกอบสําคัญของปัญหา 
1.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
1.6 การต้ังเป้าหมายท่ีแน่นอนและชัดเจนในการปรับปรุง 
1.7 การกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา แล้วกําหนดเป็นแผนดําเนินการ 

  2. Do --- Dหมายถึง  การลงมือดําเนินการแก้ไขปัญหาตามวิธกีารที่ได้กําหนด
เอาไว้ในแผน 
  3. Check ---- Cหมายถึง  การตรวจวดัผลจากการแก้ไขปัญหาว่าได้ผล 
เป็นอย่างไร  บุรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด 

4. Action --- Aหมายถึง ในกรณีที่การตรวจวัดผล พบว่า ยังไม่ได้ผลตาม 
เป้าหมายจะต้องดําเนินการปรับปรุง  2  กรณี คือ  (1) แก้ไขปัญหาปัจจุบัน และ (2) ป้องกัน
ปัญหาในอนาคต เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจะต้องจัดทํามาตรฐานการปฏบัิติงานไว้เพ่ือป้องกันมิ
ให้ปัญหากลับคืนสภาพ 
  จากหลักการข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ลักษณะพิเศษของวงจรพัฒนาคุณภาพ
หรือวงจร  PDCA  ก็คือ  คนต้องร่วมกนัพัฒนาท่ัวทัง้องค์กร  โดยต้องร่วมกันวางแผนและ
ดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน ์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักการและนโยบายตามกฎหมาย 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  (2547, หน้า 15 – 16)  
ได้รวบรวมว่า  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  กําหนดให้สถานศึกษาทุก
ระดับดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีข้อกําหนดว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพในหมวดที่  6  ดังนี้ 

 มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
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มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 
          มาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศกึษาท่ีต้องดําเนินการอยา่งต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
         มาตรา  ๔๙  ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามฐีานะ
เป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
          ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
          มาตรา  ๕๐  ให้สถานศึกษาให้ความรว่มมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 
          มาตรา  ๕๑  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่กาํหนดให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาน้ันปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพ่ือดําเนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไข 
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หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง , สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  (2547, หน้า 19 - 25)  
ได้กล่าวถึงหลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษา  จึงได้ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยให้คณะกรรมการและสํานักเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง หรือพัฒนา
ระบบของตนเองที่สามารถตรวจสอบได้  และในวันท่ี  24  มกราคม พ.ศ. 2543  ศาสตราจารย์ 
ประจํารังสรรค์  แสงสุข  ได้แถลงนโยบายคุณภาพไว้ดังน้ี  “รามคําแหงมุ่งม่ันพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ”  จากนโยบายคุณภาพดังกล่าวแล้วนําไปสู่การกําหนดวัตถุประสงค์การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดังน้ี  

1. เพ่ือบริหารและดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในคณะ และ 
สํานัก  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ซ่ึงจะนําไปสู่การรับรองคุณภาพ 

2. เพ่ือประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสํานักให้มีการ 
บริหารและดําเนินการไปในทิศทางขององค์กรแห่งการเรียนรู้อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

3. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

4. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและการดําเนินการให้แก่ประชาชนท่ัวไปเพื่อให้เกิดความ 
เชื่อม่ันและเช่ือถือในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่สังคมนานาชาติ 
 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance)  เป็นการกําหนดให้มีระบบ
และกลไกในการควบคุม  (Control)  ตรวจสอบ  (Audit)  และประเมิน (Assess)  การดําเนินงาน
ในแต่ละองค์ประกอบ  คุณภาพ  (Quality Factor)  ตามดัชนีบ่งชี้  (Index)  ที่กําหนดเพ่ือเป็น
การประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนให้มั่นใจว่า  คณะวิชา/สถาบันน้ันๆ  สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจาก
ภายนอก  สําหรับแนวทางในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  ในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามท่ี  (อุทุมพร  จามรมาน, 2541:35)  ได้อธิบายว่ากระบวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนประกอบด้วย  3  ข้ันตอนดังน้ี 
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1.  การควบคุมคุณภาพภายใน  (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน  ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ที่
จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการของการควบคุม
คุณภาพที่เหมาะสม  พร้อมท้ังการมีระบบตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการภายในด้วย 

2. การตรวจสอบ (Quality Auditing)  หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการ 
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีข้ึนโดยจะเป็นการ
ตรวจสอบเชิงระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่า  สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ได้ใช้  
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใดและมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่  ว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งน้ี  มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็นหลัก 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  หมายถึง  กระบวนการประเมิน 
ผลการดําเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า  เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือ
ระบบควบคุมคุณภาพแล้ว ได้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด  ต้อง
ประเมินอย่างเป็นระบบเพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตลอดเวลา 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  เช่ือมโยงกันด้วยมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับส่ิงที่ได้กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ประเภทและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้  
(ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, 2544, หน้า 15) 
  การประกันคุณภาพภายใน  เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย /สถานศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
  การประเมินคุณภาพภายนอก  เป็นงานต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ
ภายใน  เป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้นจากรายงานประจําปี และรายงานอ่ืนๆ  อันเป็นผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา  การตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  
หลักฐาน  และตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา  โดยผู้ประเมินภายนอกท่ีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้การรับรองเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือนําไป 
สู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  / สถาบันอุดมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานท่ี 
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กําหนด  (ดูภาพ  2  และภาพ 3) 
 

    ประเมินคณุภาพภายนอก     ประกันคุณภาพ 

 หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 

- ศึกษารายงานประจําปีของสถานศึกษา 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมลู              - พัฒนาระบบและกลไก 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเย่ียม)                                                        การประกันคุณภาพการศึกษา 
- ให้การรับรองผู้ประเมิน              -  เตรยีมพร้อมรับการประเมิน 
- จัดทําข้อเสนอแนะในการปรัปปรุง                                                     ภายนอก 
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
- สนับสนุนการแก้ไขจุดอ่อนที่พบจากการประเมิน  
 
 

 

มหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา 
   - คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า 
   - ภาควิชา /หน่ยงานเทียบเท่า 

     

- ดําเนินการตามภารกิจให้มคีุณภาพ 
- จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประจําปี 
- ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมลู 
  เพ่ือการประเมินภายนอก 

 
 
 
ภาพ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคณุภาพ
ภายนอก  
ที่มา . จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (หน้า 243),โดย อุทุมพร (ทองอุไทย)  
จามรมาน,  2544,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟันน่ี. 
 

   - ทบวงมหาวิทยาลัย 
   - กระทรวงศึกษาธิการ 
   - กระทรวงอื่น ๆ 

สมศ. 
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการ   
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ระดับอุดมศึกษา 
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ภาพ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศกึษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ที่มา. จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษ (หน้า 244), โดยอุทุมพร (ทองอุไทย) 
จามรมาน, 2544,  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ฟันน่ี. 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 
  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ได้จัดทํา “องค์ประกอบ  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีการศึกษา 
2554”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการกํากับและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่เริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554  และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  10  องค์ประกอบ  ปีการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 2554)  ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบท่ี 1: ปรัชญา  ปณธิาน  วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน 
  องค์ประกอบท่ี 2:  การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบท่ี 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องค์ประกอบท่ี 4: การวิจยั  
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  องค์ประกอบท่ี 5: การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบท่ี 6: การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี 7: การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบท่ี 8: การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  องค์ประกอบท่ี 10: นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3D) 
 
บทบาทผู้บรหิารต่อการประกันคุณภาพ 
  บรรจง  จันทมาศ  (2541, หน้า 80)  กล่าวว่า เมื่อผู้บริหารตัดสินใจที่จะนําสถาบัน
เข้าสู่ระบบการประกันคณุภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร  เพราะใน
การดําเนินการตามระบบการประกันคณุภาพให้ประสบความสําเร็จส่ิงสําคัญคือ 
  1. มีความยึดมั่นอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงในการดําเนินการตามระบบ 
  2. มีความเข้าใจถึงความต้องการตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  อย่างเพียงพอ 
  4. มีการวางแผนอย่างดี 
  5. มีการตรวจติดตามผลและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  ส่ิงสําคัญท่ีสุดและเป็นหัวใจสําคัญในการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ
ก็คือ   ต้องยดึมั่นอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงในการดําเนนิการตามระบบ  นั่นคือ   การ
บริหารงานจะต้องมี 3 จ.คือ จริงจังและต้องจ่าย นอกจากน้ันฝ่ายบริหารขององค์กรต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 

1. การกําหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายอ่ืนๆ  ภายใน 
องค์กร การบริหารงานต้องใช้มาตรฐานท่ีจําเป็นทุกด้านที่จะต้องทําให้เกิดความม่ันใจว่านโยบาย
คุณภาพนั้น  เป็นที่เข้าใจโดยท่ัวไปเมื่อมีการนําไปใช้และคงไว้ตลอดไป 

2. จัดโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคณุภาพให้ชัดเจนพร้อม 
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการดําเนินการต่างๆ  ในองคก์ร 

3. จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการนํานโยบายคุณภาพไป 
ปฏิบัติและเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์คุณภาพ ทรัพยากรเหล่านีร้วมถึง 

3.1 ทรัพยากรมนุษย์และทักษะเฉพาะ 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบและพัฒนา 
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3.3 เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ 
3.4 การจัดการเครื่องมือและชุดคําส่ังคอมพิวเตอร ์

4. จัดให้มีการทบทวนระบบคุณภาพท่ีนํามาใช้ในชว่งเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ความ 
มั่นใจว่าระบบที่ใช้ยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล   การทบทวนนี้รวมถึงการประเมินผล
ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในดว้ย 

5. จัดตัวแทนฝ่ายบริหาร  ซ่ึงเมื่อแยกหน้าท่ีรับผิดชอบอ่ืนแล้วยังใหม้ีอํานาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการท่ีจะดูแลว่าข้อกําหนดในมาตรฐานนั้น    ได้นําไปใช้และถือปฏิบัติอยู่
อย่างสม่ําเสมอ 
 
การรักษาระบบคุณภาพ 
  ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน  หัวใจของการดําเนินการ คือ  
การท่ีทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม มีการจัดทําอย่างเป็นระบบ จัดทํารายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
(Self Study Report-SSR)  ตรวจสอบคุณภาพภายในโดยคณะผู้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  
ชี้จุดเด่นของตนเอง และดําเนินการจัดทํา Self Assessment Report-SAR และดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขจนถึงระดับที่พึงพอใจ  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  ซ่ึงจะ
เป็นเอกสารสําคัญท่ีจะใช้ในการประกันคุณภาพจากภายนอก  ดังนั้น  อาจกล่าวได้ว่า  การประกัน
คุณภาพภายในมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญคือ เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  ไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้า  เป้าหมายท่ีสําคัญจึงอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนซ่ึงการที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายน้ัน สถานศึกษาต้องทํา
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและถือว่าเป็นหน้าที่
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอีกด้วย  (วิจิตพาณี  เจริญขวัญ, 2545, หน้า 39)  ซ่ึงข้อเสนอ
ของวิจิตพาณี  เจริญขวัญ  ดังกล่าวสอดคล้องกับความในมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ความว่า  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากข้อความ
ที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มี
เจตนารมณ์ให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจประจําของสถานศึกษาและมี 
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ลักษณะปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดทุกหน่วยงานจะต้องจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับความ
คืบหน้าในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารชน 
ทราบเป็นประจําปี  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง , สํานักประกันคุณภาพการศึกษา , 2547 หน้า 19-
25)  
  นอกจากน้ี อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 2548, หน้า 20-38)  ได้เสนอความเห็น
ว่า ภายหลังการประเมินภายใน มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ต้องดําเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 

1. การทําความเข้าใจเรื่องหลักฐานในการประกันคุณภาพ  เช่น  ตัวนโยบาย   
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  รายงานประเมินผล  ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. การอ่านผลประเมินใน  SAR  ในเอกสาร SAR  จะมีเกณฑ์ประเมินรายดัชนี  
รายองค์ประกอบหลัก และรายงค์ประกอบย่อย เกณฑ์การประเมินจะมีหลายระดับซ่ึงผู้ประเมินจะ
สรุปผลการประเมินที่ตรงตามสภาพความจริง  ดังนั้นผู้ถูกประเมินควรวางแผนว่า  หากจะให้มีผล
การประเมินที่ได้รับเกณฑ์  (ค่าคะแนน)  สูงข้ึนในรอบถัดไปจะต้องดําเนินการอะไรและอย่างไร 

3. การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ได้แก่  การหาข้อมูลรายบุคคลของผู้บริหาร  
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี และการหาข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อจัดทําสรุปข้อมูลและแหล่งตามดัชนี
ประเมิน 

4. การพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี อย่างเป็นระบบ   
การรักษาระบบคุณภาพ  จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารคุณภาพ 

ทั้งองค์การ (TQM)  และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควงจรของ  Deming  
หรือท่ีเรียกว่า  วงจร  PDCA 
 
ความหมายของการประเมิน 
  Tyler  (อ้างถึงใน สมคิด  พรมจุ้ย, 2546, หน้า 43)  ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินไว้ว่า  การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่
กําหนดแล้ว  โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้อย่างชัดเจน  รัดกุม  และจําเพาะเจาะจงแล้ว  
จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดี  ทั้งน้ีเพื่อการตัดสินได้ว่า  จุดมุ่งหมายท่ีได้ต้ังไว้
ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้น  ประสบความสําเร็จหรือไม่  และมีส่วนใดบ้างที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข  ในทํานองเดียวกัน  Stufflebeam (1971,p.39)  ได้ให้ความหมายของคําว่า “การ
ประเมิน” ไว้ว่า  หมายถึง  กระบวนการของการระบุหรือกําหนดข้อมูลที่ต้องการ  รวมถึง
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่จะเก็บมาแล้วนั้น  มาจัดทําให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มี 
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ประโยชน์เพ่ือนําเสนอสําหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ี ดิเรก ศรีสุโข 
(2544, หน้า 87)  ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า  ต้องทําอย่างเป็นกระบวนการติดต่อกัน และ
จัดการประสานสอดคล้องกับแผนงานท่ีระบุไว้ตามแผน  ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีต้องประเมิน 
2. วิธีการประเมิน 
3. ตัวบุคคลท่ีจะทําหน้าที่ประเมิน 
4. กําหนดเวลาการประเมิน 
5. กําหนดเวลาการรายงานผลตามข้ันตอน  ซ่ึงควรระบุไว้ในแผนด้วย 
6. สร้างเครื่องมือสําหรับใช้ในการประเมนิ 
7. การดําเนินการประเมินแต่ละข้ันตอน 
8. การรายงานการประเมินโครงการตามกําหนดเวลา 
9. การเขียนรายงานการประเมินทั้งโครงการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  อุ ม าภัณ ฑ์   พุทธปวน  ( 2546 )   ไ ด้ศึ กษาการปรับ ตั วของ บุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อการประกันคุณภาพ  พบว่า (1) การปรับตัวของบุคลากรในระยะเริ่มต้น
ของการประกันคุณภาพโดยมีการเข้าร่วมประชุมช้ีแจงนโยบายการประกันคุณภาพจากฝ่ายบริหาร  
บุคลากรได้รับทราบถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ  บุคลากรมีความรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ บุคลากรบางส่วนเห็นว่าการประกันคุณภาพน่าจะเป็นส่ิงที่ดีในขณะท่ีบางส่วนอาจรู้สึก
เฉยๆ  เน่ืองจากคิดว่าเป็นข้าราชการและลูกจ้างซ่ึงต้องปฏิบัติตามคําส่ังอยู่แล้ว  (2) สําหรับใน
ระยะดําเนินการประกันคุณภาพบุคลากรร่วมกันเตรียมงานประกันคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของคณะกําหนดให้ถือปฏิบัติ  ให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์งาน  จัดระบบงานและ
การวางแผนปฏิบัติ  โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ระยะนี้เริ่มเห็นการปรับตัวชัดเจนข้ึน  เช่น  การ
เสียสละด้านเวลาและการมีส่วนร่วมในการเตรียมงานและ  (3) การปรับตัวที่เกิดข้ึนหลังจากการใช้
นโยบายการประกันคุณภาพ บุคลากรมีการปรับตัวเกี่ยวกับการทํางานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  คือ  
การทํางานอย่างมีระบบ  (มีเป้าหมายชัดเจน  สามารถตรวจสอบหรือติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว)  
มีการมาทํางานก่อนเวลาเพ่ือเตรียามการดําเนินการในแต่ละวัน  การให้ความร่วมมือในการทํางาน  
การทํางานเป็นทีม  อีกประเด็นที่ค้นพบ  คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมาก
ข้ึน  เช่น  การศึกษาต่อ  การเข้ารับฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างไรก็ตามความเข้าใจ 
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แนวคิดการประกันคุณภาพ  เป็นเรื่องสําคัญท่ีสุดเพราะหากขาดความเข้าใจแล้วก็จะไม่เห็นคุณค่า
ของการประกันคุณภาพ 
  วิชัย  ตรีเล็ก  (2542)  ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบบริหาร  ISO  9000  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จากการวิจัยพบว่า  ทั้งผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหาร 
ISO  9000  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันในโรงเรียน  ความพร้อม
และความเป็นไปได้ในการนําระบบบริหาร  ISO  9000  มาใช้ในโรงเรียนน้ัน  ผู้บริหารมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ระบบบริหาร ISO  9000   
พบว่า  ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันเม่ือจําแนกตามตําแหน่งทางราชการ  อายุ และ
วุฒิการศึกษา แต่ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามเพศและอายุการรับ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ  
ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางาน และนําผลการวิจัยเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research)  ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บุคลากรที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  จํานวน  832  คน  (รายงานผลการวิจัยของกองต่างๆ จํานวน 8 กอง 1 สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยไ ด้ใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูล           
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 
  ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เป็นคําถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaires)ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า5 ระดับโดยดัดแปลงจากมาตราส่วน
ประเมินค่าตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert Scale)  โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน  (สมบูรณ์  สุริยวงศ์ 
และคณะ 2544: 116) ดังน้ี   
  คะแนน 5  หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  คะแนน 4  หมายถึง มีระดับความคิดเห็น  เห็นด้วย 
  คะแนน 3  หมายถึง มีระดับความคิดเห็น  ไม่แน่ใจ 
  คะแนน 2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วย 
  คะแนน 1  หมายถึง มีระดับความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายตามค่าเฉล่ีย (สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคณะ 2540, 134) 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง  เห็นด้วย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในช่วงเดือน  1 ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม  2556 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจเลือกแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจง 
ความถ่ี  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄ )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกเป็นรายด้าน
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  และด้านการ
ปรับปรุง   
 

ตอนท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามผล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  
จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางาน และการ
ได้รับการฝึกอบรม /เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 

ตาราง 1 
จํานวนและค่าร้อยละของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จําแนกตามเพศ  
ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางานและการได้รับการฝึกอบรม/ เข้า
ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

สถานภาพส่วนบุคคล                         จํานวน (คน)    ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย      363     43.63 
   หญิง      469     56.37 
   รวม        832     100.00 
ระดับการศึกษา 
   ตํ่ากว่าปริญญาตรี    292     35.10 
   ปริญญาตรี     303     36.41 
   สูงกว่าปริญญาตรี    237     28.49 
                 รวม   832     100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
      สถานภาพส่วนบุคคล     จํานวน (คน)    ร้อยละ 
ประเภทตําแหน่ง 
      ข้าราชการ      165    19.83 
      พนักงานมหาวิทยาลัย      80        9.62 
      ลูกจ้างประจํา     102    12.26 
      ลูกจ้างงบ       227    27.28 
      ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี   258    31.01 
                                             รวม  832          100.00 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
      5 ปี หรอืน้อยกว่า                                     136    16.34        
      6 – 10 ปี                                               111    13.34   
      11 – 15 ปี                                             139    16.71 
      มากกวา่  15 ปี                                        446    53.61 
                                            รวม            832                              100.00 
ได้รบัการฝึกอบรม/ เข้ารว่มฟังการประชุมชีแ้จงการประกันคณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน 

1. เคย                                                   663                                 79.69 
2. ไม่เคย                                                169                                 20.31 

                                            รวม             832                             100.00 
 

  จากตาราง 1  พบว่า  สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  832 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จํานวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 56.37 เพศชาย  จํานวน  363 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.63 
  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี  จํานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.41 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน  292 คน คิดเป็นร้อยละ  35.10  และสูงกว่าปริญญา
ตรี จํานวน 237 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.49 
  ประเภทตําแหน่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี จํานวน  
258 คน คิดเป็นร้อยละ 31.01  รองลงมาเป็นลูกจ้างงบรายได้ จํานวน 227 คิดเป็นร้อยละ 27.28  
ข้าราชการ  จํานวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.83  ลูกจ้างประจํา จํานวน  102 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 12.26  และพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  80 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.62 
ประสบการณ์ในการทํางานส่วนใหญ่มากกว่า  15 ปี  จํานวน 446  คน  คิดเป็น 

ร้อยละ  53.61  รองลงมา 11-15 ปี  จํานวน  139 คน  คิดเป็นร้อยละ16.71  5 ปีหรือน้อยกว่า  
จํานวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.34  และ 6-10 ปี  จํานวน  111  คน คิดเป็นร้อยละ  13.34 

การได้รับการฝึกอบรม / เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพของ 
หน่วยงานบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เคย  จํานวน  663  คน คิดเป็น
ร้อยละ  79.69  รองลงมาไม่เคย  จํานวน  169  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.31  
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ตอนที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลกรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
4 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  และด้านการปรับปรุง 
 

ตาราง  2 
ค่าเฉลี่ย  x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ด้านการวางแผนการดําเนินงาน จําแนกเป็นรายข้อ  
 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
คําถาม x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

ด้านการวางแผนดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ สํานักประกันคุณภาพ
กําหนด 

 
4.20 
 

 
0.45

 
4.07

 
0.63

 
4.14

 
0.67

 
4.13

 
0.46

 
4.49 

 
.537

 
3.89

 
0.61

 
3.87

 
0.83

 
3.98

 
0.75

 
4.22

 
0.28

 
4.11 

 
0.17 

 
เห็น
ด้วย 

2. มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองให้มีความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ 

4.14 0.51 4.06 0.62 4.16 0.68 4.17 0.39 4.46 .567 3.89 0.64 3.74 0.81 4.15 0.61 4.44 0.52 4.14 0.12 เห็น
ด้วย 

3 .  มี การจั ดประชุ มชี้ แ จ ง ใ ห้บุ คลากร เพื่ อทราบ
ความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.22 0.49 4.08 0.60 4.10 0.81 4.13 0.55 4.44 .650 4.03 0.63 3.89 0.79 4.25 0.59 4.33 0.50 4.16 0.11 เห็น
ด้วย 

4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.07 0.55 3.94 0.73 4.02 0.77 4.30 0.47 4.37 .692 3.88 0.49 3.79 0.79 4.21 0.67 4.22 0.66 4.08 0.12 เห็น
ด้วย 

5.บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.16 0.53 4.07 0.61 3.98 0.80 3.83 0.65 4.22 .721 4.07 0.65 3.84 0.86 4.07 0.71 3.44 0.72 3.96 0.10 เห็น
ด้วย 

                               

                                รวม 
 

4.16 
 

0.38 
 

4.05 
 

0.51 
 

4.08 
 

0.67 
 

4.11 
 

0.29 
 

4.40 
 

.555 
 

3.95 
 

0.47 
 

3.82 
 

0.68 
 

4.13 
 

0.44 
 

4.13 
 

0.17 
 

4.09 
 

0.17 เห็น
ด้วย 
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จากตาราง  2  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบด ี    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  มีความคดิเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  (x̄ = 4.09,  S.D. = 0.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า       
ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี   มหาวทิยาลัยรามคาํแหง  เรียงจากค่าคะแนนเฉลี่ยมาก           
ไปหาน้อย  คือ   มีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเพื่อทราบความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูใ่นระดับเห็นด้วย  มีค่า       

คะแนนเฉลี่ย  (x̄ =  4.16)  รองลงมามีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้      

อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.14)  มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักประกัน  

กําหนด อยู่ในระดับเห็นด้วย  มคี่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.11)  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการประกนัคุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อย         

ปีละ  2 ครั้ง อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.08) และมีการเชญิวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง อยู่ในระดับ   

เห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 3.96)    
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ตาราง  3 
ค่าเฉลี่ย  x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ด้านการดําเนินการ  จําแนกเป็นรายข้อ 
 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
คําถาม x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

ด้านการดําเนินการ 
6.มีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามา
กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการพัฒนางาน 

 
4.18 

 
0.56 

 
4.13 

 
0.67 

 
4.02

 
0.74

 
4.00

 
0.52

 
4.31 

 
.749

 
3.90

 
0.56

 
3.70

 
0.87

 
4.14

 
0.65

 
4.44

 
0.52

 
4.09 

 
0.12 

 
เห็น
ด้วย 

7. การวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองโดยกําหนดระยะเวลา 
งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.19 0.52 4.22 0.62 4.16 0.68 4.04 0.47 4.39 .616 3.90 0.56 3.81 0.84 4.12 0.64 4.44 0.52 4.14 0.11 เห็น
ด้วย 

8.การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรการดําเนินงานของกอง เ พื่อใช้
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบ 

4.07 0.49 4.12 0.66 4.06 0.74 3.91 0.51 4.29 .696 3.93 0.55 3.61 0.81 4.08 0.67 4.33 0.71 4.04 0.11 เห็น
ด้วย 

9.การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพที่บ่อยครั้งเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน 

4.05 0.67 4.18 0.74 3.94 0.82 4.04 0.88 4.20 .783 4.00 0.70 3.85 1.01 4.01 0.70 4.55 0.52 4.09 0.14 เห็น
ด้วย 

10.ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การดําเนินงานส่งผล
ต่อการดําเนินงาน 

4.13 0.57 4.06 0.61 4.10 0.74 4.13 0.96 4.39 .526 3.76 0.62 3.76 0.87 4.17 0.62 4.11 0.93 4.06 0.16 เห็น
ด้วย 

                                

                              รวม 
 

4.12 
 

0.42 
 

4.14 
 

0.53 
 

4.07 
 

0.62 
 

4.03 
 

0.29 
 

4.32 
 

.545 
 

3.90 
 

0.45 
 

3.74 
 

0.72 
 

4.10 
 

0.45 
 

4.37 
 

0.18 
 

4.08 
 

0.16 เห็น
ด้วย 
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จากตาราง  3  พบว่า   โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานกังานอธิการบดี    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ด้านการดําเนินการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย   (x̄ = 4.08,  S.D. = 0.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบวา่  ความคิดเห็น 
ของบุคลากร   ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยรามคาํแหง เรียงจากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย  คือ  การ
วางแผนปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองโดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉลี่ย   

(x̄ = 4.14) รอง   ลงมามีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเป้าหมายตัวชีว้ดัในการพัฒนา อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.09) 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพที่บ่อยครั้งเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน   อยู่ในระดับเห็นด้วย   มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.09)   ความรู้ 

ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การดําเนินงานส่งผลต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.06)  และ 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงานของกอง   เพื่อใช้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ  อยู่ในระดับ       

เห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย   (x̄ = 4.04)      
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ตาราง  4 
ค่าเฉลี่ย x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง    ด้านการประเมิน จําแนกเป็นรายข้อ 
 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
คําถาม x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

ด้านการประเมิน 
11.  การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 
4.05

 
0.57

 
4.07

 
0.70

 
4.06

 
0.71

 
4.17

 
0.89

 
4.36 

 
.609

 
3.91

 
0.57

 
3.71

 
0.92

 
4.22

 
0.72

 
4.00

 
0.87

 
4.06 

 
0.14 

 
เห็น
ด้วย 

12.  รายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรและความต้องการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

4.04 0.56 4.07 0.75 4.12 0.66 4.00 0.52 4.34 .576 4.05 0.66 3.72 0.81 4.11 0.71 3.88 0.93 4.03 0.13 เห็น
ด้วย 

13.  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อ
บุคลากรภายในกองและสาธารณชนภายนอก 

3.86 0.66 4.11 0.64 4.00 0.61 3.87 0.63 4.32 .600 3.67 0.70 3.45 0.82 3.95 0.70 4.22 0.66 3.93 0.07 เห็น
ด้วย 

14.   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง
ทําให้การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 

3.92 0.59 3.94 0.79 3.82 0.77 3.70 0.56 4.22 .744 3.91 0.57 3.51 0.84 4.01 0.69 4.11 0.88 3.90 0.12 เห็น
ด้วย 

15.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพรอบ 6 เดือน สามารถ
นํ ามา พัฒนาการ ดํา เนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรอบ 1 ปี ได้อย่างชัดเจน 

3.94 0.61 3.95 0.71 3.92 0.72 3.96 0.37 4.24 .751 3.93 0.54 3.58 0.82 4.07 0.67 4.11 0.88 3.96 0.15 เห็น
ด้วย 

                                

รวม 
 

3.96 
 

0.46 
 

4.03 
 

0.60 
 

3.98 
 

0.57 
 

3.94 
 

0.22 
 

4.29 
 

.540 
 

3.90 
 

0.43 
 

3.59 
 

0.69 
 

4.07 
 

0.50 
 

4.06 
 

0.16 
 

3.98 
 

0.17 เห็น
ด้วย 
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   จากตาราง  4 พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบด ี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ด้านการประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย   (x̄ = 3.98,  S.D.  0.17)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคําถาม   พบว่า  ความ
คิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียง 
จากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย  คอื  การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของหน่วยงาน อยู่ใน 

ระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย   (x̄ = 4.06) รองลงมารายงานการประเมนิตนเองมีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและความต้องการพัฒนางานการ

ประกัน คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  อยูใ่นระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.03)  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ รอบ 6  เดือน   สามารถนํามา

พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 1 ปี   ได้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มคี่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 3.96)    มีการเผยแพรร่าย 

งานการประเมินตนเองต่อบุคลากรภายในกองและสาธารณชนภายนอก  อยูใ่นระดับเห็นด้วย  มคี่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 3.93)  และการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา  ปีละ 2 ครั้ง   ทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 3.90)   
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ตาราง  5   
ค่าเฉลี่ย x̄ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ด้านการปรับปรุง จําแนกเป็นรายข้อ 
 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
คําถาม x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

ด้านการปรับปรุง 
16. มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา 

 
4.04

 
0.54

 
4.07

 
0.59

 
4.00

 
0.70

 
4.00

 
0.67

 
4.36 

 
.637

 
3.72

 
0.63

 
3.52

 
0.82

 
4.07

 
0.73

 
4.22

 
0.66

 
4.00 

 
0.08 

 
เห็น
ด้วย 

17. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

4.06 0.50 4.02 0.60 4.00 0.67 4.09 0.51 4.36 .637 3.93 0.50 3.55 0.80 4.07 0.71 4.22 0.97 4.03 0.16 เห็น
ด้วย 

18. มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนา
และปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.07 0.55 4.09 0.67 3.98 0.65 3.91 0.73 4.34 .685 4.13 0.61 3.70 0.86 4.09 0.69 4.33 0.71 4.07 0.09 เห็น
ด้วย 

                                   

                                รวม 
 

4.05 
 

0.44 
 

4.06 
 

0.57 
 

3.99 
 

0.62 
 

4.00 
 

0.47 
 

4.35 
 

.617 
 

3.93 
 

0.45 
 

3.59 
 

0.73 
 

4.08 
 

0.61 
 

4.25 
 

0.17 
 

4.03 
 

0.16 เห็น
ด้วย 

 
จากตาราง   5  พบว่า   โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานกังานอธิการบดี    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการปรับปรุง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  (x̄ = 4.03, S.D. 0.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคําถาม  พบว่า ความคิดเห็น 
ของบุคลากรในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบด ี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียงจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ    มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วย   มคี่าคะแนนเฉลี่ย   

(x̄ = 4.07)    
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รองลงมามีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

อยู่ในระดับเห็นด้วย   มีคา่คะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.03)  และมีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคณุภาพการศึกษาของ 

ปีที่ผ่านมา  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.00)   
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ตาราง 6 
ค่าเฉลี่ย x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดยภาพรวมและรายด้าน  4  ด้าน 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
คําถาม x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

   ด้านการวางแผนดําเนินงาน 4.16 0.38 4.05 0.51 4.08 0.66 4.11 0.29 4.40 .555 3.95 0.47 3.82 0.68 4.13 0.44 4.13 0.17 4.09 0.17 เห็น
ด้วย 

   ด้านการดําเนินงาน 4.12 0.42 4.14 0.53 4.06 0.62 4.03 0.29 4.32 .545 3.90 0.45 3.74 0.72 4.10 0.45 4.37 0.18 4.08 0.16 เห็น
ด้วย 

   ด้านการประเมิน 3.96 0.46 4.03 0.60 3.98 0.57 3.94 0.22 4.29 .540 3.90 0.43 3.59 0.69 4.07 0.50 4.06 0.16 3.98 0.17 เห็น
ด้วย 

   ด้านการปรับปรุง 4.05 0.44 4.06 0.57 3.99 0.62 4.00 0.47 4.35 .617 3.93 0.45 3.59 0.73 4.08 0.61 4.25 0.17 4.03 0.16 เห็น 
ด้วย 

                            
                             รวม 

 

4.07 
 

0.36 
 

4.07 
 

0.50 
 

4.02 
 

0.56 
 

4.02 
 

0.23 
 

4.34 
 

.521 
 

3.92 
 

0.37 
 

3.67 
 

0.64 
 

4.10 
 

0.39 
 

4.20 
 

0.01 
 

4.04 
 

0.19 เห็น 
ด้วย 

 
จากตาราง 6 พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  ทั้ง  4  ด้าน  ความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีคา่คะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.04 , S.D. 0.19)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความ
คิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ เรยีงจาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการวางแผนดําเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.09) รองลงมาด้านการดําเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.08)  

ด้านการปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.03)  และด้านการประเมิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 3.98)       
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ   (Survey  Research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของบุคลากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่ บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน  
832  คน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ จํานวน 165 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  80 คน  
ลูกจ้างประจํา จํานวน  102 คน  ลูกจ้างงบรายได้ จํานวน 227 คน ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี  
จํานวน 258 คน และนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS FW  (Statistic  
Package  for  Science  for  Window)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)  จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  
ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางาน และการได้รับการฝึกอบรม / เข้าร่วมการประชุมช้ีแจง
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สรุป  ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  363  คน  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประเภทตําแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราวรายปี  ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 15 ปี  เคยได้
ได้รับการฝึกอบรม/ เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
  2.  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมท้ัง   4  ด้าน  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.04)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความคิดเห็นของ
บุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ  ด้านการ

วางแผนดําเนินงาน  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.09)  รองลงมาด้านการ 
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ดําเนินงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.08)  ด้านการปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.03) และด้าน

การประเมิน มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 3.98)  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ความคิดเห็นของบุคลากรใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี ทั้ง 4 ด้าน จากลําดับค่าคะแนน
เฉล่ียมากไปหาน้อย ปรากฎผล  ดังน้ี 
 

ด้านการวางแผนดําเนินงาน 
ลําดับที่  1 มีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความ

   จําเป็นของการประกันคณุภาพการศึกษา  อยู่ในระดับเห็นด้วย  

มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.16)   
ลําดับที่  2 มีการเตรยีมบุคลากรแกนนําของกองให้มีความรู้เกีย่วกับการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อยู่ใน

   ระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.14)   
ลําดับที่  3 มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง

   กับเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักประกันกําหนด อยู่ในระดับเห็นด้วย มี

   ค่าคะแนนเฉล่ีย    (x̄ = 4.11)   
ลําดับที่  4 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  อยู่ในระดับเห็นด้วย   

  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.08)   
ลําดับที่  5 และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาของกอง อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 
   3.96)                                                                                   
ด้านการดําเนินการ 

  ลําดับที่ 1 การวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองโดย 
    กําหนดระยะเวลา  งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ใน

    ระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.14)   
  ลําดับที่ 2 มีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเป้าหมาย 

    ตัวชี้วัดในการพัฒนา  อยูใ่นระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 
    4.09)  และการเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพท่ี  
                                     บ่อยครั้งเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  

มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.09)   
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  ลําดับที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและตัว
    บ่งชี้การดําเนินงานส่งผลต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย มี

    ค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.06)   
  ลําดับที่ 4 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงาน
    ของกอง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละ 

    องค์ประกอบ อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.04)   
ด้านการประเมิน 
 

  ลําดับที่ 1 การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจประกันคุณภาพ 
    การศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของหน่วยงาน อยู่ในระดับเห็น

    ด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.06)  
  ลําดับที่ 2 รายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
    และความต้องการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

    หน่วยงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.03)   
  ลําดับที่ 3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพรอบ 6 เดือน สามารถนํามา 
    พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 1 ปี  

    ได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 3.96)  
  ลําดับที่ 4 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อบุคลากรภายในกอง

    และสาธารณชนภายนอก อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ 
    = 3.93)   
  ลําดับที่ 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ทําให้การ 
    ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน  

    อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 3.90)    
ด้านการปรบัปรุง 
  ลําดับที่ 1 มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุง
    คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  

    มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.07)  
  ลําดับที่ 2 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการประกันคุณภาพ  
    การศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคณะกรรมการ 
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    ตรวจประเมินฯ อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.03)  
  ลําดับที่ 3 มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากการ 
    ประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

    คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.00)   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลจากการวจิัยครั้งน้ี  พบว่า  ความคดิเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบด ี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยู่ในระดับเห็นด้วย   ทุกด้าน  
สามารถอภิปรายผลได้   ดังน้ี 

1. ด้านการวางแผนดําเนินงาน  จากการศึกษา  พบว่า   ในภาพรวมความคิดเห็น 
ของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกข้ันตอน  เริ่ม
ต้ังแต่มีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีการเตรียมบุคลากรท่ีเป็นแกนนําของกองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถถ่ายทอดได้  มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพกําหนด  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุม
เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง  ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ สุวิมล  ราชธน
บริบาล (2541)  พบว่า  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายคุณภาพ  มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ก่อนการดําเนินการโดยการจัดประชุม  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ึนภายในสถาบันให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ  รวมทั้งมีการจัดหน่วยงานและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อประสานและดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน    

2. ด้านการดําเนินการ  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย  มีการวางแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองโดยกําหนดระยะเวลา  
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดใน 
การพัฒนางาน  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 , หน้า 8 – 9)  กล่าวว่า  การ 
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ประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่บุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนั  วางแผนกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน  มีการบันทึกและติดตามตรวจสอบผลงานหา
จุดเด่น  จุดท่ีต้องปรับปรุง แล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ  โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3. ด้านการประเมินผล จากการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมความคิดเห็นของ 

บุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
อยู่ในระดับเห็นด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา (2542ข)  ที่
กล่าวว่า  การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวิธีหน่ึง ซ่ึงจะต้องดําเนินการด้วยตัวเองเป็นการประเมินภายใน (internal evaluation)  
ของสถานศึกษาเพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2543 ข, หน้า 3)  ที่ว่า การท่ีสถานศึกษาใช้กระจกส่องตน  ส่องงาน และส่องศิษย์ แล้ววินิจฉัย 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งที่เกิดกับตนกับงานและกับศิษย์  จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน 
และทําให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
สุวิมล  ว่องวาณิช (2543)  ที่สรุปไว้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการเริ่มต้นการ
ประเมินผลภายใน 

4. ด้านการปรับปรุง  จากการศึกษา  พบว่า  ในภาพรวมความคิดเห้นของ 
บุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
อยู่ในระดับเห็นด้วย มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน  มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมิน  มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา  สอดคล้องกับ 
จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2551)  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2545)  
ที่กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานหลัก ควรนําผลประเมินผลลัพธ์ หรือผลกระทบของระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบัน  
เนื่องจากวัตถุประสงค์สําคัญของการประเมิน  คือ  เพ่ือนําผลประเมินสู่การพัฒนางานประจํา และนํา
แผนพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ย่อมทําให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน  แต่ถ้าประเมินแล้วไม่ได้นําผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
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หรือกําหนดแนวทางพัฒนางาน  กลับพัฒนาเหมือนเดิม ความผิดพลาด บกพร่องจึงไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

ผลการวิจัย  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม  บุคลากรมีความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ  ทั้งนี้  เนื่องจากผู้บริหารและ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกข้ันตอน 
ต้ังแต่การวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  ด้านการปรับปรุง  แต่อย่างไรก็
ตามการวิจัยครั้งนี้ยังพบจุดอ่อนบางประการที่บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มีความคิดเห็นในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าคะแนนเฉล่ีย น้อยท่ีสุด  ในจํานวน 
4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการประเมิน  ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดังน้ี   
  1. ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานแก่บุคลากรทุกคนเพ่ิมข้ึน  
  2. ผู้บริหารควรกําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกข้ันตอน  โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นวาระ  
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   วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
2.นางสุคนธ์  โตธนาคม 
 วุฒการศึกษา :    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 
ประสบการณ์ในการวิจัย : 

1. การมีส่วนรว่มในการบริหารงานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2. บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร สํานักตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4. ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5. ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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