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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธานี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ใน 6 คณะวิชา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยปัจจัย 12 ด้าน โดยเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21) และ
พบว่าปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to identify factors needed to implement the internal 

quality assurance and factors  leading to their accomplishment  at the faculty level. 105 samples 
comprised in this study, including executives, and faculty members in 6 Faculties in Ratchathani 
University. The data were collected by using the questionnaires towards 12 factors to implement 
quality assurance. The statistic used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression. The results indicated that the overall rating for factors to 
implement internal quality assurance at the faculty level were at the medium levels (  = 3.21). 
Factor that statistically predicted the accomplishment of quality assurance at a significant level 
of .01 was the involvement to implement quality assurance and support of original affiliation. 
Keywords:  Internal quality assurance / Factors Affecting to Success 
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บทนํา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ กระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องทําอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ หรือเป็นเรื่องแปลกแยกไปจากงานปกติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย“ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน”และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต่างๆจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับคณะวิชาซ่ึงเป็นระดับท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้
และการบริการวิชาการแก่สังคมสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํา
รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับนี้จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง 

การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เริ่มพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแต่ ปี พ  .ศ . 2547 โดยมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะ
และระดับสถาบันผลการประเมินภายในอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางเสนอให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาพิจารณาดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชา 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชา 
 2.3 เพื่อเป็นแนวทางให้คณะวิชา บริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยต่างๆ และผู้วิจัยสร้างกรอบแนวคิดดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชา 
ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเกี่ยวกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
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รูปที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ในระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยราชธานีจํานวน 184 คนกําหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 126 คน
ทําการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจํานวน 105 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 83 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา 
2.  ตัวแปรตาม  คือ  ตัวแปรเกี่ยวกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป จํานวน 5ข้อ 
ตอนที่2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale)ถามข้อมูลถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน

การดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิชาจํานวน 12 ข้อการหาคุณภาพเครื่องมือโดยนํา
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
ระหว่าง .80-1.00 

มีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับดังนี้ 
คะแนน ความหมาย 

5 ระดับมากท่ีสุด 
4 ระดับมาก 
3 ระดับปานกลาง 
2 ระดับน้อย 
1 ระดับน้อยที่สุด 
  

ตัวแปรอิสระ 
1. ความสนใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 
2. ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. แรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
4. ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ 
5. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
6. ภาวะผู้นําของผู้บริหารคณะ 
7. นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 
8. โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพ 
9. การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
10. วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวแปรตาม 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะวิชา 
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เกณฑ์การแปลความหมาย กําหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
ช่วงคะแนน  การแปลความหมาย 
4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดให้เขียนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์สําเร็จรูปดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage)  
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาวิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพกับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

คณะวิชาโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในการปฏิบัติงาน 
และประสบการณ์การทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จํานวน 85คน คิดเป็นร้อยละ 80.95เป็นเพศ
ชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 เป็นผู้ท่ีมีอายุ25 – 35 ปีมากท่ีสุด จํานวน 37คน คิดเป็นร้อยละ 35.24รองลงมาคือ
อายุ 36 – 45 ปีจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57อายุมากกว่า 45 ปีจํานวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 และไม่
เกิน 25 ปีจํานวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 10.48มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 93คน คิดเป็นร้อยละ 88.57
และระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ตําแหน่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้สอน จํานวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.71และตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 14.29ประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี มาก
ท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.24รองลงมาคือ ตํ่ากว่า 5 ปี และ 11-15 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.62และอายุงานมากกว่า 15 ปี จํานวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 9.52ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปร ระดับตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 20 19.05 
 หญิง 85 80.95 

รวม 105 100 
2.อายุ ไม่เกิน 25 ปี 11 10.48 
 25 – 35 ปี 37 35.24 
 36 – 45 ปี 30 28.57 
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ตารางที่ 1แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 
ตัวแปร ระดับตัวแปร จํานวน ร้อยละ 

 มากกว่า 45 ปี 27 25.71 
รวม 105 100 

3.ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 0 0 
 ปริญญาตรี 0 0 
 ปริญญาโท 93 88.57 
 ปริญญาเอก 12 11.43 
  105 100 
4.สถานภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 15 14.29 

อาจารย์ผู้สอน 90 85.71 
รวม 105 100 

5.ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากว่า 5 ปี 29 27.62 
5-10 ปี 37 35.24 
11-15  ปี 29 27.62 
มากกว่า 15 ปี 10 9.52 

รวม 105 100 
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชา โดยภาพรวม และ

รายด้าน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ 
1. ความสนใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 3.30 0.59 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.52 0.94 มาก 
3. แรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ 2.90 0.75 ปานกลาง 
4. ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ 3.06 0.69 ปานกลาง 
5. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ 3.31 0.95 ปานกลาง 
6. ภาวะผู้นําของผู้บริหารคณะ 3.01 0.83 ปานกลาง 
7. นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 3.20 0.81 ปานกลาง 
8. โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพ 3.17 0.91 ปานกลาง 
9. การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 3.36 0.80 ปานกลาง 
10. วัฒนธรรมองค์กร 3.36 0.52 ปานกลาง 
11. การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.12 0.68 ปานกลาง 
12. มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อปฏิบัติงาน 3.17 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.80 ปานกลาง 
จากตารางที่ 2  พบว่าปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.21) พิจารณารายด้าน พบว่า  
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 ปัจจัยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา(ค่าเฉลี่ย = 3.52)การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน(ค่าเฉลี่ย = 3.36)วัฒนธรรมองค์กร(ค่าเฉลี่ย = 
3.36)และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ(ค่าเฉลี่ย = 3.31)โดยปัจจัยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการ
สนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด(ค่าเฉลี่ย = 3.12) และแรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ(ค่าเฉลี่ย = 2.90) 

 

3.ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อใช้ปัจจัย
เป็นตัวพยากรณ์ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อ
ใช้ปัจจัยท้ัง 12 ด้าน เป็นตัวพยากรณ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.Eb Beta t p 
1. ความสนใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา (X1) 
.050 .071 .060 .706 .482

2. ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(X2)  

.060 .075 .117 .810 .420

3. แรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ(X3) .055 .059 .086 .934 .353
4. ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ(X4)  .025 .073 .036 .348 .728
5. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ(X5) .189 .051 .369 3.689 .000
6. ภาวะผู้นําของผู้บริหารคณะ(X6) -.020 .054 -.033 -.361 .719
7. นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ(X7) .018 .077 .030 .232 .817
8. โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพ(X8) .007 .073 .014 .101 .920
9. การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน(X9) -.037 .059 -.060 -.620 .537
10. วัฒนธรรมองค์กร(X10) .019 .089 .020 .212 .833
11. การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด(X11) .198 .071 .274 2.776 .007
12. มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ

ปฏิบัติงาน(X12) 
.082 .059 .131 1.387 .169

Constant 1.219 .372   3.276 .001
R = .775, R Square = .571 

สัมประสิทธ์ฎสหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple R) = 0.755 
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R square) = 0.571 
สัมประสิทธ์ฎในการพยากรณ์ท่ีปรับแล้ว (adjusted R square) = 0.515 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (standard error) = 0.33993 

  

จากตารางที่ 3  พบว่าR2 = .571 แสดงว่าปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีกําหนดอธิบายผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะวิชาได้ 57.1% ส่วนอีก 42.9% เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นํามาพิจารณา  

ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (X5)  และการสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด (X11) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณในการพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกัน



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 842 

คุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา(Y’) เท่ากับ0.755ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R square) เท่ากับ 0.571ซ่ึง
หมายความว่าการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (X5)  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
สังกัด (X11) สามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาได้ถึงร้อยละ75.5ค่าสัม
ประสิทธ์ฎในการพยากรณ์ท่ีปรับแล้ว (adjusted R square) เท่ากับ 0.515มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ (standard error) เท่ากับ 0.33993 

ดังนั้นปัจจัยการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (X5)  และปัจจัยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (X11) สามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้ 

Y’= 1.219 + 0.189X5 + 0.198X11 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (X5)  และการ

สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (X11) สามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
วิชาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยราชธานี มี
ประเด็นอภิปรายที่น่าสนใจดังนี้ 

1. จากการศึกษาปัจจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาพบว่ามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้านโดยมีปัจจัย ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท้ังนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราชธานีได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องมีการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน จึงทําให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและระบบ
ของมหาวิทยาลัยและถือว่างานประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับท่ีต้องปฏิบัติ รวมท้ังมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลากรได้รับการอบรมด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีงานวิจัยของเก็จกนกเอื้อวงศ์ (2546) 
พบว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้แก่ปัจจัยด้านภาวะผู้นําด้านวัฒนธรรมองค์การ
ด้านบุคลากรด้านโครงสร้างองค์การด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านสภาพทางกายภาพด้านสังคมและด้านการเมืองสอดคล้องกับ
ดุษฎีโยเหลา (2545) พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพได้แก่ภาวะผู้นําทาง
ความคิดพฤติกรรมการสื่อสารการรับรู้คุณลักษณะของการประกันคุณภาพการศึกษาความร่วมมือการยอมรับไว้วางใจ
เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา ท้ังนี้ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษามีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจเป็นเพราะการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพถือเป็นหน้าท่ีท่ีเพิ่มมาจากภาระงาน
ปกติ และเป็นนโยบายที่บุคลากรต้องปฏิบัติ มิได้มีการให้สิ่งจูงใจเป็นกรณีพิเศษดังนั้นอาจเป็นผลให้ความคิดเห็นด้าน
แรงจูงใจในการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสอดคล้องกับดนุชาสลีวงศ์ 
(2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการทางานของนักประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงพบว่าท้ังแรงจูงใจและ
งบประมาณเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาซ่ึงพบว่าการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดมีผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2545) 
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ท่ีได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีเงื่อนไขด้านปัจจัยท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จได้แก่
ภาวะผู้นําของผู้บริหารการทํางานเป็นทีมการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจการกําหนดผู้รับผิดชอบการ
วางแผนและการกํากับดูแลการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเก็จกนก
เอื้อวงศ์ (2546)ซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพคือปัจจัยด้านภาวะผู้นําโดยใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและได้มีการศึกษาถึงประเด็นที่
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพประเด็นหนึ่งคือการขาดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษา 
ส่วนการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพประสบ
ความสําเร็จ หน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
และสม่ําเสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยพบว่ามีปัจจัย 2 ประการที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา

ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดท้ังนี้
สถาบันควรมีส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
ย่ังยืน 

ประเด็นที่ควรมีการส่งเสริมคือการจูงใจให้การดําเนินการประกันคุณภาพ ได้แก่ การพิจารณาผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาซ่ึงพบว่าค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับ
ปานกลางและมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ํา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
2. ควรมีการวิจัยติดตามผลการนําปัจจัยความสําเร็จตามผลการวิจัยท่ีได้ไปทดลองปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในระดับคณะวชิาต่อไป 
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