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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  บุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  9  คน  ประกอบด้วย    
ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างช่ัวคราวรายปี   
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
จํานวน  4  ด้าน   ประกอบด้วย   ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการ
ประเมิน  และด้านการปรับปรุง  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   โดยใช้ข้อมูลสําเร็จรูป  

SPSS  for Windows คํานวณหาค่าสถิติที่ต้องการ  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x̄ )  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)   

ผลการวิจัยพบว่า      
  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม  4  ด้าน บุคลากรมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพของบุคลากรสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  ทุกด้านมีความเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย  เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย  คือ   
 

(1) 
 



 

ด้านการดําเนินการ อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.37)  รองลงมาด้านการ 

ปรับปรุง อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.25)  ด้านการวางแผนดําเนินงาน อยู่ใน

ระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.13) และด้านการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.06)   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  ด้วยความกรุณาของผู้บริหารสํานักงาน 
ตรวจสอบภายใน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจัย 
  ขอขอบพระคุณผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีทําให้การวิจัยครั้ง น้ีสําเร็จตาม
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เจริญสิทธิ์ ที่ได้ให้คําปรึกษาและอ่านผลการวิจัย  จนสามารถจัดทําเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้
ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 81  ได้กําหนดให้
รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม”  
และจัดให้มีกฏหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ    ซ่ึงนําไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ  ได้กําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  : มาตรา  47)    
  สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จัดต้ังข้ึนในปี  พ.ศ.  2530 
โดยเป็นหน่วยงานท่ีต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม  2519  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  รวมถึงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค  รวม   22  แห่ง 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คําส่ัง และระเบียบราชการ   

ปัจจุบัน  สํานักงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งส่วนงานเป็น  3  งาน  ได้แก่  งาน 
บริหารและธุรการ  งานตรวจสอบภายใน  งานติดตามและประเมินผล  สํานักงานตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยและมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําทุกปี  ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในเองได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
งานของหน่วยงาน เช่นกัน  เพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง   
ประสบการณ์ในการทํางาน  ซ่ึงมีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ 
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
ต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ    
การศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหวิทยาลัยรามคําแหง  มีขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
  ประชากร  ได้แก่  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จํานวน  9  คน  ประกอบด้วย   ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างงบรายได้  ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายปี 
  ตัวแปร  คือ  การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  
ประสบการณ์ในการทาํงาน และการได้รับการฝึกอบรม/เข้าร่วมฟังการ
ประชุมชี้แจงการประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

- ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  จําแนกเป็น  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการวางแผน
ดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมนิ และ ด้านการ
ปรับปรุง 

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
                ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม   

 
ข้อมูลพื้นฐานด้านบคุลากร 

 

  1. เพศ 
  2. ระดับการศึกษา 
  3. ประเภทตําแหน่ง 
  4. ประสบการณ์ในการทํางาน 
  5. การได้รบัการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม 
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   วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   ทําการสอน ทําการวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานอธิการบดี 
คณะ  สถาบัน /ศูนย์  สํานัก 

2. บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน 
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

3.  ความคิดเห็น  หมายถึง แนวความคิดความรู้สึกที่สามารถแสดงออกด้วยคําพูดที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ซ่อนอยู่ภายในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่เป็นความจริงและสามารถพิสูจน์
ได้หรือ  หมายถึง   การประเมินผลการรับรู้ที่พอใจหรือไม่พอใจของบุคคลซ่ึงเป็นความรู้สึกด้าน
อารมณ์  และเป็นแนวโน้มการปฏิบัติที่ดีต่อความคิดเห็นหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4.  คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ 
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน 

5.  การประกันคุณภาพการศึกษา  (QUALITY  ASSURANCE)   หมายถึง  การทํา 
กิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอยา่งมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว้   โดยมีการควบคุม
คุณภาพ   (QUALITY  CONTROL)   การตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY  AUDITING)  และการ
ประเมินคุณภาพ (QUALITY  ASSEMENT)  จนทําให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
ดัชนีตัวชี้วัดระบบ และกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศกึษา  ประกอบด้วย
การประกันคณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

6.   การประกันคุณภาพภายใน   หมายถึง    การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จากภายในโดยบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาน่ันเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา   นั้น 

7.  การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินผลการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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8.  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและ 
กลไกในการควบคุมตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพตามดัชนี
บ่งชี้ที่กําหนดเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันน้ันๆ 
สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

9.  ระบบและกลไกล   หมายถึง   ข้ันตอนการดําเนินการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ 
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยอาศัยบุคลากร  ทรัพยากร  กฎเกณฑ์  มาตรฐานแนวปฏิบัติ 
และวิจัยต่างๆ   เป็นกลไกให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

10.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การมีระบบและกลไกในแต่ละ 
องค์ประกอบคุณภาพเพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตามดัชนีบ่งช้ีคุณภาพที่กําหนด 

11.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการศึกษา 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ี 

12.  องค์ประกอบคุณภาพ   หมายถึง  ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มี 
ผลต่อคุณภาพการศึกษา 

13.  ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ   หมายถึง   ตัวบ่งช้ีว่าการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ 
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

14.  ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง  ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภารกิจหลักอ่ืนๆของสถาบันอุดมศึกษา 
  15.  มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การส่งเสริม และกํากับดูแลการตรวจสอบประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

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

ประสบการณ์ในการทํางาน  ซ่ึงมีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ทําให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 4 ด้าน  ประกอบด้วย  
ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน และด้านการปรับปรุง 

3. นําผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาเอกสาร  วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อนํามาใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีในการ
ศึกษาวิจัยดดยนําเสนอสาระสําคัญรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ความหมายการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ 
3. หลักการสําคญัของวงจรพัฒนาคุณภาพ 
4. หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
8. องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 
9. บทบาทผู้บริหารต่อการประกันคุณภาพ 
10. การรักษาระบบคุณภาพ 
11. ความหมายของการประเมิน 
12. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
ความหมายการประกันคณุภาพการศกึษา 
  นักวิชาการท่ัวไปได้ให้ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษาไว้หลายท่าน  
ดังน้ี   
  เกษม  วัฒนชัย  (2541:15) ได้เสนอว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรม
หรือการปฏิบัติที่หากได้ดําเนินการตามระบบและแผนท่ีได้ดําเนินไว้ จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่า  
จะได้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีประสงค์ 
  อุทุมพร  จามรมาร (2541:2) ให้ความเห็นว่า การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการ
ที่ยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่าง ๆ  ที่ยังไม่เข้ามาตรฐานผลักดันให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  ต้องกลับมาเพ่ือรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย 
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ให้ร่วมกันสนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่กําหนดไว้   โดยมีความเช่ือมั่นว่า  ถ้า
กระบวนการประกันคุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกต้อง  แล้วคุณภาพท่ีดีก็จะตามมาด้วย 
  จุฑา เทียนไทย และจินตนา ชาญชัยศิลป์ (2544,หน้า 5) ให้ความหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ ที่เมื่อได้ดําเนินการไปแล้วจะทํา
ให้เกิดการดํารงไว้ซ่ึงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรบานอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการ 
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  โดยจะต้องมีการวางแผนในการดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว (2) การยอมรับ
ความคิดของทุกคน/ ทุกฝ่ายในลักษณะของการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ  
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กร (3) การยึดหลักการพ้ืนฐานขององค์การและ
ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ (4) ยุติการตอบสนองแนวดําเนินงานทางธุรกิจโดย
ใช้เงินเป็นหลัก  แต่ควรสนใจยอมรับและสร้างความเชื่อม่ันเพื่อให้ลูกค้าพอใจด้านอ่ืน  (5) ปรับปรุง
ระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ (6) จัดฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  (7) มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้นําให้ 
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บุคลากรมีความเป็นผู้นําและมีความกล้าที่จะรับผิดชอบ  (8) ขจัดความกังวล ความกลัวของ
บุคลากรให้หมดไป  เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  (9) ร่วมกันทํางานเป็นทีม 
สนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือร่วมกันทําลายส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 
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  
วงจรเดมม่ิง (Deming’ cycle) (Soin, 1992,  p. 96)  ซ่ึงก็คือการดําเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้
ครบทั้ง 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 --- D  หมายถึง  การลงมือดําเนินการแก้ไขปัญหาตามวิธีการท่ีได้กําหนด
เอาไว้ในแผน 
        3. Check ---- C  หมายถึง  การตรวจวัดผลจากการแก้ไขปัญหาว่าได้ผล 
เป็นอย่างไร  บุรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด 

4. Action --- A  หมายถึง 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  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 
          มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศกึษาท่ีต้องดําเนินการอยา่งต่อเนื่อง   โดยมีการจัดทาํรายงานประจําปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพือ่นําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
          มาตรา ๔๙   ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามฐีานะ
เป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา   โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
          ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง  อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี  นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 
          มาตรา  ๕๐   ให้สถานศึกษาให้ความรว่มมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา   ตลอดจนให้บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา   ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล  หรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทํา
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 
          มาตรา  ๕๑  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่กาํหนดให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาน้ันปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หรอืคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการ
ให้มีการปรบัปรุงแก้ไข 
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หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง , สํานักการประกันคุณภาพการศึกษ  (2547, หน้า 19 - 
25)  ได้กล่าวถึงหลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า มหาวิทยาลัย
รามคําแหงตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษา  จึงได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยให้คณะกรรมการและสํานักเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง หรือ
พัฒนาระบบของตนเองท่ีสามารถตรวจสอบได้  และในวันที่  24  มกราคม พ .ศ . 2543  
ศาสตราจารย์ ประจํารังสรรค์  แสงสุข  ได้แถลงนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้  “รามคําแหงมุ่งมั่นพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม
และประเทศชาติ”  จากนโยบายคุณภาพดังกล่าวแล้วนําไปสู่การกําหนดวัตถุประสงค์การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดังน้ี  

1. เพ่ือบริหาร และดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในคณะ 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 
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้  จัดให้มีข้ึนโดยจะเป็นการ
ตรวจสอบเชิงระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่า  สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ได้ใช้  
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใดและมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่  ว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งน้ี  มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็นหลัก 

3. การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ 
ประเมินผลการดําเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า  เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว  ได้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด  ต้อง
ประเมินอย่างเป็นระบบเพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตลอดเวลา 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  เชื่อมโยงกันด้วย
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีได้กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ประเภทและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังน้ี  (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  เพ่ือ 
นําไปสู่การับรองคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานท่ี 
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กําหนด  (ดูภาพ  2  และภาพ 3) 
 

    ประเมินคณุภาพภายนอก                   ประกันคณุภาพ 

 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  นอกจากน้ันฝ่ายบริหารขององค์กรต้อง
รับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. การกําหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายอ่ืนๆ  ภายใน 
องค์กร การบริหารงานต้องใช้มาตรฐานท่ีจําเป็นทุกด้านที่จะต้องทําให้เกิดความม่ันใจว่านโยบาย
คุณภาพนั้น  เป็นที่เข้าใจโดยท่ัวไปเมื่อมีการนําไปใช้และคงไว้ตลอดไป 

2. จัดโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคณุภาพให้ชัดเจน พร้อม 
กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและการดําเนินการต่างๆ  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  ไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้าท  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 
“การประเมิน” ไว้ว่า  หมายถึง  กระบวนการของการระบุหรือกําหนดข้อมูลท่ีต้องการ  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)  
มีการมาทํางานก่อนเวลาเพ่ือเตรียมการดําเนินการในแต่ละวัน  การให้ความร่วมมือในการทํางาน  
การทํางานเป็นทีม  อีกประเด็นที่ค้นพบ  คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมาก
ข้ึน  เช่น  การศึกษาต่อ  การเข้ารับฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างไรก็ตามความเข้าใจ  
 



-19-  
 

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
การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ เพศ  
ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และนําผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research)  ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
ประชากร  
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา  ได้แก่  บุคลากรที่ สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  9  คน  (ฐานข้อมูลบุคลากร สํานักงานตรวจสอบภายใน ณ 
ก.พ. 56) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยไ ด้ใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูล           
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 
  ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เป็นคําถามปลาย
ปิด (Close-Ended Questionnaires)  ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยดัดแปลงจาก
มาตราส่วนประเมินค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (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 
  ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในช่วงเดือน   1 – 10  กุมภาพันธ์  2556   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะดําเนินการแจกแจงแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจเลือกแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจง 
ความถ่ี  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสถิติที่ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean : 

x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของบุคลากรผู้เขียนข้อเสนอแนะ /ไม่เขียนตอบ 

แบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ึ  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกเป็นราย
ด้านประกอบด้วย ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  และด้าน
การปรับปรุง   
 
ตอนท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามผล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  
ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางาน และการได้รับการ
ฝึกอบรม /เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 

ตาราง 1 
จํานวนและค่าร้อยละของบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ได้แก่ 
เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางานและการได้รับการฝึกอบรม/ 
เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

สถานภาพส่วนบุคคล                             จํานวน (คน)                                ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย                                             -                                             - 
          หญิง                                              9                                        100.00 
             รวม   9                               100.00
ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี    -     - 
 ปริญญาตรี                          7                                    77.80 
     สูงกว่าปริญญาตรี                   2                                         22.20 
                                   รวม                     9                                   100.00 



-23- 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
      สถานภาพส่วนบุคคล   จํานวน (คน)    ร้อยละ 
ประเภทตําแหน่ง 
      ข้าราชการ     2     22.20 
      พนักงานมหาวิทยาลัย     -        - 
      ลูกจ้างประจํา                                           -                                       - 
      ลูกจ้างงบรายได้                                        2                                    22.20 
      ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี                      5                                    55.60 
                                  รวม                       9                                 100.00 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
      5 ปี หรอืน้อยกว่า     4    44.45 
      6 – 10 ปี      -                                       - 
      11 – 15 ปี     1    11.10 
      มากกวา่  15 ปี                                        4    44.45 
                                   รวม                     9                                 100.00      
 ได้รับการฝึกอบรม/ เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

1. เคย                                                   9                                  100.00 
2. ไม่เคย                                                -                                       - 

                                    รวม                      9                                 100.00 
 

  จากตาราง 1  พบว่า  สถานภาพส่วนตัวของบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน  9 คน  เป็นเพศหญิงทั้งหมด  คิด
เป็นร้อยละ  100.00 
  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 
จบสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.20 
  ประเภทตําแหน่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี มีจํานวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60  รองลงมาเป็นข้าราชการ มีจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และ
ลูกจ้างงบรายได้ มีจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
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ประสบการณ์ในการทํางานส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี มีจํานวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ  
44.45 และประสบการณ์  5  ปีหรือน้อยกว่า มีจํานวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  44.45  11 – 15 ปี  
มีจํานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.10 

การได้รับการฝึกอบรม / เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพของ 
หน่วยงาน บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ทั้งหมด  9 คน  ได้รับ
การฝึกอบรม / เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
ตอนท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  ด้านการดําเนินการ  ด้านการประเมิน  และด้าน
การปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 2 
ค่าเฉลี่ย x̄  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการวาง
แผนการดําเนินงาน  จําแนกเป็นรายข้อ 
     ความคิดเห็นของบุคลากร  x̄  (S.D.)    ระดับ 
1. มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ สํานักประกันคุณภาพกําหนด     

 
4.22 

 
0.28 

 
เห็นด้วย 

2. มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 

 
4.44 

 
0.52 

 
เห็นด้วย 

3. มีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและ
ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
4.33 

 
0.50 

 
เห็นด้วย 

4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
4.22 

 
0.66 

 
เห็นด้วย 

5. มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกอง 

 
3.44 

 
0.72 

 
ไม่แน่ใจ 

                                                 รวม 4.13 0.17 เห็นด้วย 
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  จากตาราง 2  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการวางแผน

ดําเนินงาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  (x̄ = 4.13,  S.D. = 0.17)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง   เรียงจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ  มีการ
เตรียมบุคลากรแกนนําของสํานักงานตรวจสอบภายใน  ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.44)  
รองลงมามีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความจําเป็นของการประกัน

คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้วย   มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.33)  มีการกําหนดแผนการ
จัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

กําหนด อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22)  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุม
เตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่า

คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22)  และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกอง อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 3.44)   
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ตาราง  3 
ค่าเฉล่ีย  x̄   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการ
ดําเนินการ  จําแนกเป็นรายข้อ 

ความคิดเห็นของบุคลากร x̄ S.D. ระดับ 
6.มีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามากําหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดในการพัฒนางาน 

 
4.44 

 
0.52 

 
เห็นด้วย 

7. การวางแผนปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองโดยกําหนดระยะเวลา  งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 
 

4.44 

 
 

0.52 

 
 

เห็นด้วย 
8.การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
การดําเนินงานของกอง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ 

 
 

4.33 

 
 

0.71 

 
 

เห็นด้วย 
9.การเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพที่บ่อยครั้งเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน 

 
4.55 

 
0.52 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

10.ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การดําเนินงานส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน 

 
 

4.11 

 
 

0.93 

 
 

เห็นด้วย 
                                               รวม 4.37 0.18 เห็นด้วย 
 
  จากตาราง 3  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการ

ดําเนินการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย   (x̄ = 4.37, S.D. = 0.18)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย  ได้แก่  การ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีบ่อยคร้ังเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน  อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.55)  รองลงมามีการพิจารณาจุดอ่อน 
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ของกองนํามากําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดในการพัฒนางาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  

(x̄ = 4.44)  การวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองโดยกําหนดระยะเวลา  

งบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.44)  
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงานของกอง เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 
4.33)  และความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การดําเนินงาน

ส่งผลต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.11) 
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ตารางท่ี 4 
ค่าเฉลี่ย  x̄  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการประเมิน  
จําแนกเป็นรายข้อ 

ความคิดเห็นของบุคลากร x̄ (S.D.) ระดับ 
ด้านการประเมิน 
11.  การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจ
ประกันคุณการศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 
 

4.00 

 
 

0.87 

 
 

เห็นด้วย 
12.  รายงานการประเมินตนเองมีเน้ือหาสาระเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรและความต้องการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

 
 

3.88 

 
 

0.93 

 
 

เห็นด้วย 
13. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อ
บุคลากรภายในกองและสาธารณชนภายนอก 

 
4.22 

 
0.66 

 
เห็นด้วย 

14.   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง
ทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน 

 
 

4.11 

 
 

1.05 

 
 

เห็นด้วย 
15.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพรอบ 6 เ ดือน 
สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรอบ 1 ปี ได้อย่างชัดเจน 

 
 

4.11 

 
 

1.05 

 
 

เห็นด้วย 
                                          รวม 4.06 0.16 เห็นด้วย 
 
  จากตาราง 4  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการ

ประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  (x̄ = 4.06,  S.D. = 0.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
คําถาม  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียง
จากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย  คือ  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อบุคลากร

ภายในกองและสาธารณชนภายนอก อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22) รองลงมา  
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีละ  2  ครั้ง  ทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.11)  ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพรอบ  6  เดือน  สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในรอบ  1 ปี ได้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.11)  การ
ตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของ

หน่วยงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.00)  และรายงานการประเมินตนเองมี
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและความต้องการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 3.88) 
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ตาราง 5   
ค่าเฉล่ีย  x̄  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการปรับปรุง  
จําแนกเป็นรายข้อ 
ความคิดเห็นของบุคลากร x̄ (S.D.) ระดับ 
16. มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา 

 
4.22 

 
0.66 

 
เห็นด้วย 

17. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

 
 

4.22 

 
 

0.97 

 
 

เห็นด้วย 
18. มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
4.33 

 
0.71 

 
เห็นด้วย 

                                          รวม 4.25 0.17 เห็นด้วย 
 
  จากตาราง 5  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ด้านการปรับปรุง  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  (x̄ = 4.25,  S.D. = 0.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคําถาม  
พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ  มี
การระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน

หน่วยงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.33)  รองลงมามีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับ

เห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22)  และมีการปรับปรุงกระบวนทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมินอยู่ในระดับ

เห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22) 
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ตาราง 6   
ค่าเฉลี่ย  x̄  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม
และรายด้านจํานวน  4  ด้าน 

ความคิดเห็นของบุคลากร x̄ S.D. ระดับ 
1. ด้านการวางแผนดําเนินงาน 4.13 0.17 เห็นด้วย 
2. ด้านการดําเนินการ 4.37 0.18 เห็นด้วย 
3. ด้านการประเมิน 4.06 0.16 เห็นด้วย 
4.ด้านการปรับปรุง 4.25 0.17 เห็นด้วย 
                                             รวม 4.20 0.01 เห็นด้วย 
 
  จากตาราง 6  พบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน 4 ด้าน 

ความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับเห็นด้วย   (x̄ = 4.20 ,  = S.D. 0.01)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน  เรียงจาก

ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ   ด้านการดําเนินการ มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.37)  

รองลงมาด้านการปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉลี่ย  (x̄ = 4.25)  ด้านการวางแผนดําเนินงาน มีค่า

คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.13) และด้านการประเมิน มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.06)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของ
บุคลากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่ บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน  9  คน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ จํานวน 2 คน ลูกจ้างงบรายได้ จํานวน 2 
คน ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราวรายปี จํานวน 5 คน และนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS FW  (Statistic  Package  for  Science  for  Window)  วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
(Percentage)  จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหน่ง  ประสบการณ์ในการทํางาน 
และการได้รับการฝึกอบรม / เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผลการวิจัย  

 

  ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สรุป  ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบว่า  จํานวน  9 คน  เป็นเพศหญิงทั้งหมด  การศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ตําแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 15 ปี และ
ประสบการณ์ 5 ปี หรือน้อยกว่า  ได้ได้รับการฝึกอบรม / เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
  2.  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  4  ด้าน  ประกอบด้วย 
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ด้านการวางแผนดําเนินงาน 
ลําดับที่  1 มีการเตรยีมบุคลากรแกนนําของกองให้มีความรู้เกีย่วกับการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อยู่ใน

   ระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.44) 
ลําดับที่ 2 มีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความ 

จําเป็นของการประกันคณุภาพการศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.33) 
  ลําดับที่ 3 มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักประกันคุณภาพกําหนด และบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมเข้าประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  อยูใ่นระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนน

เฉล่ีย  (x̄ = 4.22) 
ลําดับที่ 4 มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของกอง อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 3.44)  
ด้านการดําเนินการ 

ลําดับที่ 1 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีบ่อยครั้งเป็น 
ปัญหาต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าคะแนน

เฉล่ีย (x̄ = 4.55) 
ลําดับที่ 2 มีการพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดในการพัฒนางาน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄
= 4.44)  และการวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
กอง โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.44) 
ลําดับที่ 3 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงาน

ของกองเพ่ือใช้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละ

องค์ประกอบ อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.33) 
ลําดับที่ 4 ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและตัว

บ่งช้ีการดําเนินงานส่งผลต่อการดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย มี

ค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.11) 
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ด้านการประเมิน 
 

ลําดับที่ 1 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อบุคลากร 
ภายในกองและสาธารณชนภายนอก อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

คะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.22) 
ลําดับที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีละ 2 ครั้งทําให้การ 

   ดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน อยู่

   ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.11) และผลการตรวจ
   ประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 6 เดือน สามารถพัฒนาการ 
   ดําเนินงานการประกันคณุภาพในรอบ 1 ปี ได้อย่างชัดเจน อยู่ใน

   ระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.11)  
ลําดับที่ 3 การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจประกันคุณภาพการ 

ศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพของหน่วยงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วย 

มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.00) 
ลําดับที่ 4 รายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร 

และความต้องการพัฒนางานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 3.88)   
ด้านการปรบัปรุง 

ลําดับที่ 1 มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหนว่ยงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย 

 มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.33) 
ลําดับที่ 2 มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

คะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.22) และมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งของคณะกรรมการตรวจประเมิน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่า

คะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.22) 
   
 



-35-  
 

  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม จํานวน  4  ด้าน บุคลากรมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.20 ,S.D.=0.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  ทุกด้านมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย  คือ  

ด้านการดําเนินการอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.37)  รองลงมาด้านการปรับปรุง 

อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.25)  ด้านการวางแผนดําเนินงาน อยู่ในระดับเห็น

ด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (x̄ = 4.13) และด้านการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ 
= 4.06)   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลจากการวจิัยครั้งน้ี  พบว่า  ความคดิเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  อยู่ในระดับเห็น
ด้วยทุกด้าน  สามารถอภปิรายผลได้   ดังน้ี 
 

1. ด้านการวางแผนดําเนินงาน ความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับ 
เห็นด้วย สามารถอภิปรายผลโดยการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุน   พบว่า   ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา นั้น  สํานักงานตรวจสอบภายในมีการเตรียมบุคลากรแกนนํา
ของกองให้มีประชุมชี้แจง  ทราบความสําคัญ และความจําเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษา  
โดยมีการกําหนดแผนการจัดทําประกัน  และบุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วมประชุมเตรียมการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างนอ้ย  ปีละ  2 ครั้ง  สอดคล้องกับทฤษฎีของ  Luther  Gulick   ทฤษฎี
กระบวนการบริหาร POSDCoRB  หน้าท่ีและบทบาทการบริหารโดยผู้บริหาร  ในการวางแนว
ทางการดําเนนิงาน จัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน จัดระบบถ่ายทอดงานระหว่างหน่วยงานใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันภายในองค์กร 

2. ด้านการดําเนินการความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวม  อยู่ในระดับเห็นด้วย 
พบว่า  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องการ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์บ่อยครั้งซ่ึงเป็นปัญหาต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน  มีการพิจารณาจุดอ่อน 
จดุแข็งของ 
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กองนํามากําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยกําหนดระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอํานวยความสะดวกการดําเนินการของกอง  
เพราะความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส่งผลต่อการดําเนินงาน  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล (2545: 145-147)  ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการวิจัย  พบว่า  มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  3  
ด้าน  คือ  ด้านการศึกษาและการเตรียมการ  ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ด้านการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ 

3. ด้านการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวม  อยู่ในระดับเห็นด้วย   
พบว่า  สํานักงานตรวจสอบภายในมีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อบุคคลภายในกอง
และสาธารณชนภายนอกโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีละ 2 ครั้ง  ทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน และผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบ 6 เดือน สามารถพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในรอบ  1  ปี  ได้อย่างชัดเจน  การตีความหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของหน่วยงาน และรายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหา
สาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและความต้องการพัฒนางานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน     

การประเมินผลการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า   สถานศึกษาจะต้องได้รับการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีละ  1 ครั้ง  เป็นการประเมินภาพรวมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีการศึกษาอนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีได้
กําหนดไว้ ใน ข้ันตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษา   กลุ่มบุคคลที่ทําการประเมิน  
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้แทนชุมชนภายในเขตพื้นที่การศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกสําคัญท่ีทํา
ให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลสําหรับสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ที่จะรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  ผลจากการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการ
ประเมินคุณภาพในสถานศึกษาโดยการใช้ดัชนีวัดผล  (Key Performance Indicators)  ซ่ึงมี
แนวคิดว่าการประเมินภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเพ่ือจะได้ทราบขีดความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นพบปัญหาแต่เนิ่นๆ  จะได้แก้ไขได้ทัน  
เน้นปรัชญาการป้องกัน เป็นการประเมินโดยผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอง   
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สอดคล้องกับการประเมินภายนอก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การท่ีกําหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บริหารเนื่องจากการประเมินผลภายในเป็นเรื่องของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะ และท่ีต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  (Stakeholder)  ร่วมประเมิน เน่ืองจากการ
บริหารตามหลักคุณภาพสากลน้ัน  ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นผู้ที่มี ส่วนร่วมด้วย  
(http://www.onec.goth, 2543: 57-58)  

4. ด้านการปรับปรุงมีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการพัฒนาและ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน  มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมิน  มี
การปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ 
ผ่านมา  สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)  ที่ได้ศึกษา
รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมนําผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี 2551  พบว่า  สถานศึกษานํามาปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา   นําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไป  ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผน  
สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 

  จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมจํานวน  4 ด้าน 
อยู่ในระดับเห็นด้วย ดังนั้น  เพ่ือส่งเสริม สร้างความเข้าใจของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้แก่บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. กําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก 
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  รามคําแหง 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัย  
 รามคําแหง 

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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