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 ปที่ทําการวิจัย       :  2555 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภท
ตําแหนง ประสบการณทํางาน และเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยตอผูบริหารเพ่ือใชเปน
แนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลังใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 กลุมประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาไดแก บุคลากรกองคลัง จํานวน 
155 คน โดยการวิเคราะหขอมูลขวัญและกําลังใจ 8 ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ 
ดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ดานความรับผิดชอบ  ดาน
นโยบายและการบริหารงาน  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตผูบังคับบัญชา 
และเพ่ือนรวมงาน  ดานความม่ันคงในงาน  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ  วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS for Windows คํานวณหาคาสถิติที่ตองการ คือ  คารอยละ  คาความถี่ 
คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคาความแตกตางโดยใชสถิติ  
(t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการทดสอบของ Scheffe  
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 ผลการวิจัยพบวา 

1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับ “มาก”  
( X  = 3.55 )  เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา   ดานท่ีอยูในระดับมากไดแก  ดานความ
รับผิดชอบ  ( X  = 3.91 )  ดานความม่ันคงในงาน( X  = 3.81 )  ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  ( X  = 3.70 )  ดานนโยบายและ
การบริหารงาน  ( X  = 3.55 )  สวนดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการยอมรับ
นับถือ( X  = 3.42)    ดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  
( X  = 3.42 )    ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ( X  = 3.40 ) และดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ( X  = 3.19 ) ตามลําดับ    

2.  ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีเพศ  ระดับการศึกษา  
ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน พบวา 

2.1  บุคลากรกองคลัง ที่มีเพศแตกตางกันโดยภาพรวม มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2   บุคลากรกองคลัง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัโดยภาพรวมมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3   บุคลากรกองคลัง ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันโดย
ภาพรวมมีขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ดานการยอมรับนับถือ   ดานโอกาสท่ี
จะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน   ดานนโยบายและการบริหารงาน   ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบงัคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนดานความรับผิดชอบ   ดานความม่ันคงในงาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 บุคลากรกองคลัง ที่มีประเภทตําแหนงแตกตางกันโดยภาพรวม 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบและดานนโยบายและการ
บริหารงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานการยอมรับ 
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นับถือ  ดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน   ดานความม่ันคงในงาน   ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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กิตติกรรมประกาศ 
  
  รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

รองอธิการบดีฝายการคลัง   ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนางานทุกทาน  ที่รบัเปน 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้งเปนผูใหความรูและแนะนํา คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง 
 ขอขอบคุณบุคลากร กองคลังทุกทานท่ีไดตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยหวังวา 
งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
         คณะผูวิจัย 
              พฤษภาคม 2555 
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    บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกและตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพข้ึนอยางตอเนื่อง  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จัดต้ังข้ึนพรอมกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อป  พ.ศ. 2514  ปจจุบันมีการแบง
สวนราชการออกเปน  5  งาน   1 โครงการ ไดแก  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  งาน
งบประมาณ งานธุรการและโครงการ 3 มิติ   กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถานศึกษาที่มุงเนนใหความสําคัญทางการ
ศึกษาเพราะการศึกษาเปนเหมือนดั่งรากแกวของสังคม  สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป  การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการอันประกอบดวยการ
วางแผนการดําเนินงาน  การประเมินผล  ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยาง
ตอเนื่องและนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
สถานศึกษา ตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ
ตามท่ีกําหนดใน  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษา  และเปาหมาย / 
ปรัชญา / ธรรมนูญสถานศึกษา   กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน  ดังน้ัน
บุคลากรจึงตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการ 
ประกันคุณภาพ  สามารถวิเคราะหระบบและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาได สามารถกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาได และสามารถ
ดําเนินการใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหนาท่ีในระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกพรอมท้ังมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใน
ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
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เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจาก
กระแสโลก โดยปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ
คุณภาพของบุคลากร  การจัดการคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  โดยจะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทําให
ศักยภาพที่มอียูในตัวบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  ทําใหเปนบุคลากรท่ีรูจักคิด
วิเคราะห  รูจักแกปญหามีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเองสามารถปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
                       ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดย
จะตองจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบและกระตุนใหหนวยงานทางการศึกษา  มีการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา   เพ่ือใหผูรับประโยชนจากการจัด
การศึกษาแตเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
เปนเรื่องใหม   สถานศึกษาสวนใหญยังไมคุนเคยและกลัวการประเมินผล  จึงจําเปนที่
จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจดวยความรอบคอบใหเปนที่ยอมรับและ
บรรลุเจตนารมณของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรจากความสําคัญ
และความจําเปนดังกลาว  คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดเสนอตอผูบริหารใชเปนแนวทางปรับปรุง   
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลังใหเขาสูมาตรฐาน และ
สามารถดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา ประเภท
ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน   ซึ่งมีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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                       2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                       3. เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยตอผูบริหารใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
              การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีขอบเขต
ของการวิจัย ดังน้ี 
                     ประชากร  ไดแก  บุคลากรในสังกัดกองคลัง   สาํนักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   จํานวน  156   คน   ( ฐานขอมูลบุคลากร  กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  ณ  พ.ค. 55 ) ประกอบดวย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  
ลูกจางงบรายได  ลกูจางชั่วคราวรายป 
                        ตัวแปร  คือ  การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                -   ตัวแปรตน  ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  
ประสบการณในการทํางานและการไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
                                -   ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงโดย  จําแนกเปน 4 ดาน คือ  ดานการวางแผนดําเนินงาน  ดานการดําเนินการ  
ดานการประเมิน ดานการปรับปรุง 
 
 
 
 
 



 4

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย      
   
                      ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
                                             
นิยามศัพทเฉพาะ (เชิงปฏิบัติการ)  

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของศัพทที่ใชดังตอไปนี้     
1.มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หมายถึง  มหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันการศึกษา 

วิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองมาเขาชั้นเรียน
ที่มหาวิทยาลัยจัดให  วัตถุประสงคในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนทํา
การวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยแบงสวน
ราชการออกเปน สํานักงานอธิการบดี  คณะ สถาบัน/ศูนย   สํานัก 
                        2. บุคลากรกองคลัง  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจางประจํา    ลูกจางงบรายได  ลกูจางชั่วคราวรายป   ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสายงานของ
กองคลัง   ไดแก งานการเงิน   งานงบประมาณ   งานบัญชี   งานพัสดุ   งานธุรการและ
โครงการ  3  มิติ   โดยมีผูบังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ผูอํานวยการกองคลัง  รองลงมาคือ
หัวหนางานและหัวหนาหนวยตามลําดับ    
 

ขอมูลพ้ืนฐานดานบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประเภทตําแหนง 
4. ประสบการณในการทํางาน 
5. การไดรับการฝกอบรมหรือ
เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน 

ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1. ดานการวางแผนดําเนินงาน 
2. ดานการดําเนินการ 
3. ดานการประเมิน 
4. ดานการปรับปรุง 
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                         3. ความคิดเห็น หมายถึง แนวความคิดความรูสึกที่สามารถแสดงออก
ดวยคําพูดท่ีสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติที่ซอนอยูภายในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปน
ความจริงและสามารถพิสูจนได  หรอื  หมายถึง   การประเมินผลการรับรูทีพ่อใจหรือไม
พอใจของบุคคลซ่ึงเปนความรูสึกดานอารมณและเปนแนวโนมการปฏิบติัที่มีตอความคิด
หรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
                        4. การประกันคุณภาพการศึกษา  (QUALITY ASSURANCE)  หมายถึง  
การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมี
การควบคุมคุณภาพ  (QUALITY CONTROL)  การตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY 
AUDITING)  และการประเมินคุณภาพ  (QUALITY ASSESSMENT)  จนทําใหเกิด
ความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต  ผลผลิต
และผลลัพธของการจัดการศึกษา  ประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
                        5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ  และประเมนิการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่กาํหนดเพื่อเปนหลักประกนัแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
ไดมั่นใจวาสถาบันนั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                     

6. คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามปณิธาน 
และภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษา
ของประเทศตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน 
                        7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาน่ันเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
                        8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี
สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  9. ระบบและกลไก  หมายถึง  ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ  ที่มี
ความสัมพันธ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบโดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ   
มาตรการแนวปฏิบัติ และปจจัยตางๆ  เปนกลไกใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
                      10. การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การมีระบบและกลไกใน 
แตละองคประกอบคุณภาพเพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีบงชี้
คุณภาพท่ีกําหนด 
                        11. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการศึกษา
วิเคราะหวาสถาบันมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติตลอดจนมีผลการ
ปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 
                        12. การประเมินคุณภาพการศึกษา   หมายถึง   กระบวนการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวาสงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี ้
                        13. องคประกอบคุณภาพ   หมายถงึ   ปจจัยหลกัในการดําเนินงานของ
สถาบันที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา                        

14. ดัชนีบงชี้คุณภาพ   หมายถึง   ตัวบงชี้วาการดําเนินงานในแตละ 
องคประกอบคุณภาพเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด                      

 15. ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ประกอบดวยการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภารกิจหลักอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 
                        16. มาตรฐานการศึกษา   หมายถึง   ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหงและเพ่ือใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
                        17. การรบัรองมาตรฐาน  หมายถึง  การใหการรับรองการทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกของผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตาม
หลักเกณฑและมาตรฐานที่สํานักงานกําหนด 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภท 
ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน  ซึ่งมีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
                        2. ทําใหทราบความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ใน
ขอมูล  4  ดาน  คือ  ดานการวางแผนดําเนินงาน   ดานการดําเนินการ   ดานการประเมิน  
ดานการปรับปรุง 
                  3. ทําใหหนวยงานนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ใหเขาสูมาตรฐานอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือทําการศึกษาความคิดเห็นของ 

บุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยคณะผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยสรุป
สาระสําคัญท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการวิจัย ดังนี้ 

1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
3. หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. องคประกอบคุณภาพการศึกษา 
5. บทบาทผูบริหารตอการประกันคุณภาพ 
6. การรักษาระบบคุณภาพ 
7. ความหมายของการประเมิน 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 สถาบันการศึกษาและนักวิชาการไดนิยามความหมายของการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไวในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอดังน้ี 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541, หนา 2) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาวา 
หมายถึง การควบคุมคุณภาพ โดยมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุมทุก
ข้ันตอน การตรวจสอบคุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยตัวเองตามเกณฑที่
ตนกําหนดข้ึน และการตรวจสอบจากภายนอก เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอกตามเกณฑที่กําหนดข้ึน แลวตัดสินตามเกณฑ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543, หนา 11) ไดกําหนดความหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรม 
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หรือการปฏบิัติการในภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมกีารควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพจนทําใหเกิดความม่ันใจใน 
คุณภาพและมาตรฐานของปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธ
ของการจัดการศึกษา ประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2544, หนา 2) ใหนิยามไววาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏบิัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการ
ตามระบบและแผนท่ีวางไวแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สมคิด  พรมจุย และสุพักตร พิบูลย  (2544, หนา 4)  ใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กิจกรรมหรอืแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
 จุฑา  เทียนไทย และจินตนา  ชาญชยัศิลป (2544, หนา 5) ใหความหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่เมื่อไดดําเนินการ
ไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงไวซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง อันเปนการปกปองผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนสังคมโดย
สวนรวม ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่ริเริ่มข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษา
เองหรือหนวยงานภายนอกก็ได 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 17) ได
นิยามการประกันคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ ตามดัชนีบงชี้ที่
กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษา
นั้น ๆ สามารถใหผลผลติทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กุลทรัพย   อุณหะจิรังรักษ (2549, หนา12)  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาไววาเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติการในภารกิจหลักที่ดําเนินการอยางเปน 
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ระบบตามแผนท่ีกําหนดไวของหนวยงานผูรับผิดชอบดานการศึกษา โดยมีระบบและ
กลไกควบคุมตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตาม 
ดัชนีบงชี้ที่กาํหนด ซึ่งเปนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพจาก
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนหลักประกนัแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวา
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 จากความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาดังท่ีกลาวขางตน จึงพอสรุปไดวา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบตามแผนท่ีกําหนดไวของหนวยงานผูรับผิดชอบดาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกโดยมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพเพื่อเปนหลักประกันแกผูมี
สวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาน้ัน ๆ สามารถใหผลผลิตทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารคุณภาพ 
 นักวิชาการหลายทานไดกลาวถงึแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ เชน 
 Juran (1986, p. 21)  กลาววา การพัฒนาคุณภาพขององคกรตองเนนการทํางาน
รวมกันเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดวย 10 ข้ันตอนหลัก คือ (1) การสรางความตระหนักใน
การมุงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  (2) มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  (3) การวางแผนและดําเนินการเพื่อใหหนวยงานมุงสูเปาหมาย โดย
กําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากร เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานตามเปาหมายของ
องคกรมากท่ีสุด (4) มีการฝกอบรมแกบุคลากร  (5) มีกระบวนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  (6) มีการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน  (7) มีการแสดงสํานึก
รับผิดชอบ (8) มีการนําแสดงผลการดําเนินงานแกบุคลากรในหนวยงาน  (9) มีการเก็บ
ขอมูลบันทึกถึงความสําเร็จ และ (10) มีการรวมมือพัฒนาระบบและกระบวนการเพ่ือให
การทํางานของบุคลากรไดรับการพัฒนา 
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 Deming (1986, p. 105) ไดเสนอหลักการหรือพันธะในการจัดการคุณภาพ ซึ่งถือ
เปนแบบอยางสําคัญในการปฏิบัติทั้งในวงการธุรกิจและการศึกษา โดยมีขอกําหนด 
เบื้องตน 14 ประการ คือ  (1)  การกําหนดเปาหมายที่แนนอนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพของสินคาและบริการ โดยจะตองมีการวางแผนในการดําเนินงานท้ังระยะสั้น 
และระยะยาว  (2) การยอมรับความคิดของทุกคน/ทุกฝายในลักษณะของการตัดสินใจ
รวมกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคุณภาพของ
องคกร (3)  การยึดหลักการพ้ืนฐานขององคการและยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ
ตรวจสอบ  (4) ยุติการตอบสนองแนวดําเนินงานทางธุรกิจโดยใชเงินเปนหลัก แตควร
สนใจ ยอมรบัและสรางความเชื่อมั่นเพ่ือใหลูกคาพอใจดานอ่ืน  (5) ปรับปรุงระบบการ
ผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ (6) จัดฝกอบรม
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน  (7) มุงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือสรางภาวะ
ผูนําใหบุคลากรมีความเปนผูนําและมีความกลาท่ีจะรับผิดชอบ  (8) ขจัดความกังวลความ
กลัวของบุคลากรใหหมดไป เพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  (9) รวมกัน
ทํางานเปนทีม สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหรือรวมกันทําลายส่ิงท่ี
เปนอุปสรรคตอการทํางานรวมกัน  (10) ยกเลิกการกําหนด หรือเขียนขอกําหนดขอความ
และเปาหมายในเชิงรูปธรรม ซึ่งไมสามารถนําไปปฏิบัติได   (11) ขจัดการต้ังกฎเกณฑที่
เปนตัวเลขหรือเปนปริมาณเพราะจะทําใหบุคลากรทํางานใหไดตามจํานวนโดยไมได
คํานึงถึงคุณภาพ  (12) ขจัดอุปสรรคท่ีมีผลตอความภูมิใจในการทํางานทุกคนตองไดรับ
การเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน ควรกระตุนใหทุกคนใชความสามารถในการทํางานอยาง
เต็มศักยภาพ  (13) สนับสนุนการศึกษาระยะยาว และการปรับปรุงตนเองของบุคลากร 
และ (14) ลงมือปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ โดยเนนถึงความรวมมือและความ
คิดเห็นที่ตรงกันของทุกคนทุกฝายในหนวยงาน ฝายบริหารจะตองใชยุทธวิธีที่เปนดาน
บวกมาใชดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และที่สําคัญคือตองมีความตอเนื่องและ
เหมาะสมตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีการนําวงจรพัฒนาคุณภาพ (Deming’s cycle) 
มาใชเปนแนวทางปฏิบัติในทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน
คือ (1) การวางแผนหรือวางระบบ (plan)  (2)  การนําแผนไปปฏิบัติหรือทําตามระบบท่ี 
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กําหนด (do)  (3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (check) และ (4) การแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงาน (action) 
 
 
หลักการสําคัญของวงจรพัฒนาคุณภาพ 
 
 แนวคิดวงจรพัฒนาคุณภาพหรือวงจร PDCA นี้  Walter  Shewhart  เปนผูพัฒนา
ข้ึนเปนคนแรกเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (statistical quality control) ซึ่ง 
Deming เปนผูนําไปเผยแพรใหเปนที่รูจักแพรหลายในญี่ปุน จึงเรียกวงจร PDCA อีกชือ่
หนึ่งวา วงจรเดมม่ิง (Deming’ cycle ) (Soin, 1992,p. 96) ซึ่งกคื็อการดําเนินกิจกรรม
หมุนเวียนใหครบท้ัง 4 ข้ันตอน ดังภาพ 1 ซึ่ง นิตย สัมมาพันธ (2532, หนา 102) ได
อธิบายเพ่ิมเติมไวดังน้ี 
  

 
ภาพ 1 วงจร Deming (Deming’cycle) 
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1. Plan --- P หมายถึง การวางแผน ซึ่งควรประกอบดวย 

  1.1 การเลือกหัวขอปญหาในการปรับปรุง 
  1.2 การแสวงหาองคประกอบสําคัญในการปรับปรุง 
  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา 
  1.4 การเลือกองคประกอบสําคัญของปญหา 
  1.5 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
  1.6 การต้ังเปาหมายท่ีแนนอนและชัดเจนในการปรับปรุง 
  1.7 การกําหนดวิธีการแกไขปญหา แลวกําหนดเปนแผนดําเนินการ 

2. Do --- D หมายถึง การลงมือดําเนินการแกไขปญหาตามวิธีการท่ีไดกําหนด
เอาไวในแผน 
 3. Check --- C   หมายถึง การตรวจวัดผลจากการแกไขปญหาวาไดผลเปน
อยางไร บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไมเพียงใด 
 4. Action --- A    หมายถึง ในกรณีที่การตรวจวัดผลพบวายังไมไดผลตาม
เปาหมายจะตองดําเนินการปรับปรุง 2 กรณี คือ (1) แกไขปญหาปจจุบัน และ (2) ปองกนั
ปญหาในอนาคต เมื่อไดผลเปนที่นาพอใจแลวจะตองจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานไว
เพ่ือปองกันมิใหปญหากลับคืนสภาพ 
 จากหลักการขางตน สามารถสรุปไดวา ลักษณะพิเศษขอวงจรพัฒนาคุณภาพหรือ
วงจร  PDCA   ก็คือ  คนตองรวมกันพัฒนาทั่วทั้งองคกรโดยตองรวมกันวางแผน  และ
ดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองคกรใหมี
คุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรของ
องคกร 
 
การนํา PDCA สูการปฏบิัติ 
  

กระทรวงมหาดไทย (2549) ไดอธิบายวา การนํากระบวนการ PDCA ไปสูการ
ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จน้ัน จะตองผนึกกําลังรวมกันเปนหนึ่งเดียว องคกรใดก็ตาม
หากไมมีการผนึกกําลังรวมกันเพ่ือไปสูจุดหมายเดียวกันแลวองคกรนั้นยอมไมมีพลัง  
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ไมอาจประสบความสําเร็จได และเส่ือมลงในท่ีสุด  กระบวนการ  PDCA  จะชวยใหการ
ผนึกกําลังรวมกันคิดเกิดข้ึน โดยมีข้ันตอนท่ีเปนรูปธรรมผานกิจกรรมการคิดรวมกัน  
รวมกันวางแผน   รวมกันปฏิบัติ  และรวมกันติดตามประเมินผล   PDCA   เปน
กระบวนการพัฒนางานจึงตองเริ่มไปทีละข้ันทีละตัวตามลําดับ 
  P              D              C              A   และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ โดยในแตละข้ันแตละตัว
จะตองทํา   PDCA ดังน้ี 
 1. การวางแผน  (plan)  เปนข้ันที่สําคัญมาก จะตองจัดทําอยางละเอียดรอบคอบ
โดยจะตองตอบคําถามใหไดอยางนอย 7 คําถาม คือ 7 ท  หรือ  5 W 2  H  ไดแก   

     ทําอะไร  (what) 
      ทําไมตองทํา  (why) 
      ทําอยางไร (how) 
      ทําท่ีไหน  (where) 
      ทําโดยใคร  (who) 
      เทาไหร  (How  much) 
      ทําเมื่อใด  (when) 
 จุดมุงหมายของการวางแผนอาจแบงไดเปนลักษณะใหญ ๆ 2 ลกัษณะ คือ การ
วางแผนเพื่อแกไขปญหาและการวางแผนเพ่ือพัฒนางานใหม จึงตองเริ่มตนที่จุดประสงค
วาจะวางแผนเพ่ืออะไร เพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนางานหรือเพ่ือสรางองคความรูใหม 

1.1 การวางแผนเพ่ือแกปญหา จะประกอบดวยข้ันตอน 9 ข้ันตอน ไดแก 
1.1.1 การวิเคราะหปญหา ในข้ันแรกสุดทุกคนจะตองระดับความคิด 

ชวยกันวิเคราะหคนหาปญหา หรือทุกขเสียกอน โดยจะตองวิเคราะหใหไดวาปญหาที่
สําคัญท่ีสุดท่ีจะตองดําเนินการแกไขกอนคืออะไร และปญหารองลงไปคืออะไรตอง
วิเคราะหใหครบถวน ปญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไร ปญหาที่สําคัญท่ีสุดคือปญหาที่เปน
ตนตอหรือรากเหงาของปญหาทั้งหมด หากปญหานั้นไดรับการแกไขแลว ปญหาอื่น ๆ 
จะแกไขไดงาย อีกนัยหนึ่งปญหาที่สําคัญท่ีสุดคือ ปญหาที่หากไมไดรับการแกไข สภาพ
ปญหายังอยู แมจะมีการแกไขปญหาอื่น ๆ ไปแลวก็ยังไมสามารถแกไขปญหาใหลุลวง
ไปได การคนหาปญหาที่สําคัญท่ีสุดอาจทําไดโดยการใหทุกคนในกลุมเสนอความคิด 
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ของแตละคนโดยอิสระ ปญหาที่คนสวนใหญในกลุมวิเคราะหตรงกันวาเปนปญหา
สําคัญท่ีสุดใหถือวาเปนปญหาสําคัญที่สุดโดยมติกลุม 
       1.1.2  การวิเคราะหสาเหตุ เมื่อไดปญหาสําคัญที่สุดแลวจะตองระดม
ความคิดชวยกันหาสาเหตุที่สําคัญท่ีสุดของปญหาใหได  การวิเคราะหหาสาเหตุสําคัญ
ที่สุดใชหลักการเดียวกันกับการวิเคราะหหาปญหาที่สําคัญท่ีสุด สําหรับปญหารองลงไป
ก็ตองมีการวิเคราะหสาเหตุสําคัญท่ีสุดของแตละปญหาเชนเดียวกัน การวิเคราะหสาเหตุ
สําคัญท่ีสุดของปญหาจะทําใหสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีใครท่ีจะ
รูปญหาที่เกิดภายในองคกรไดดีเทากับคนในองคกร ข้ึนอยูกับวาจะรวมกันวิเคราะหอยาง
จริงจังและจริงใจเพียงใด 
       1.1.3 เมื่อพบปญหาและสาเหตุแลวตอไปเปนข้ันตอนการวิเคราะห
กิจกรรมท่ีจะนํามาแกสาเหตุ คือ กิจกรรมหรือโครงการอะไร (what) 
       1.1.4 เมื่อไดกิจกรรมแลวตองวิเคราะหวา ทําไม (why) หรือมคีวาม
จําเปนอยางไรท่ีจะตองทํากิจกรรมหรอืโครงการนั้น เพ่ือกลั่นกรองหากิจกรรมหรือ
โครงการท่ีมีผลตอการแกไขสาเหตุของปญหาไดตรงเปาหมาย 
       1.1.5 เมื่อวิเคราะหไดกิจกรรมท่ีสามารถแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลวก็วิเคราะหตอในรายละเอียดการดําเนินการวาจะทําอยางไร (how)ใน
ข้ันนี้จะตองมี การวิเคราะหอยางละเอียด โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ขอมูล
ทางวิชาการความรูที่ไดรับจากการอบรม ความรูที่ไดรับจากการทัศนศึกษาดูงาน ความรู
ที่ไดรับจากสถาบันการศึกษาและประสบการณจากการปฏิบัติ ฯลฯ นํามาวิเคราะหโดย
การระดมความคิดของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใหไดแนวทางการปฏิบัติที่ดีทีสุ่ดในแตละ
กิจกรรมไมติดยึดความคิดตัวเองหรือของคนใดคนหน่ึง 
       1.1.6  กิจกรรมหรือโครงการน้ันจะทําท่ีไหน (where) จะตอง
กําหนดใหชัดเจน 
       1.1.7  ผูมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย 
ใครบาง (who) ตองระบุใหชัดเจนและใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ (stakeholder) ทราบ
รายละเอียดทุกคน กรณีที่มีความสําคัญจริง ๆ ควรใหผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมต้ังแต
ข้ันการกําหนดปญหาเพ่ือใหการแกไขปญหาไดผลสูงสุด 
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1.1.8 ในการดําเนินกิจกรรม จะตองพิจารณาดวยวามีคาใชจาย 

หรือไม (how much) ถาตองใชงบประมาณจะตองพิจารณาวาจะไดแหลงสนับสนุน
งบประมาณจากที่ใดและท่ีสําคัญตองวิเคราะหวา ถาไมมีแหลงสนับสนุนงบประมาณจะ
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหบรรลผุลสําเร็จใหไดมากท่ีสุด 
       1.1.9  ลําดับสุดทายจะตองกําหนดวันที่จะตองลงมือทํา (when) ที่
แนนอนวาจะเริ่มดําเนินการเมื่อไร เมื่อถึงวันที่กําหนดจะตองเริ่มปฏิบัติหนาท่ีโดยการ
ปฏิบัติที่เกิดจากการรวมมือของทุกคน ไมใชตางคนตางทําหรือบางคนทําแตมีบางคนท่ี
ไมทํา 
  1.2  การวางแผนเพ่ือพัฒนา หรือเพ่ือสรางองคความรูตองใช  7 ท หรือ 
5 W 2 H เชนเดียวกันเพียงแตไมตองมีการวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ โดยเริ่มตน 
วิเคราะหที่  What  เลยวาจะทําอะไรและตอดวย  Why  ทําไมตองทําและตอไปเรื่อย ๆ 
จนครบถวน กระบวนการวางแผน 7 ท  เมื่อมีการวางแผนแกไขปญหาหรือการวางแผน
เพ่ือพัฒนางานท่ีสมบูรณแลว ก็ปฏิบติัตามกระบวนการท่ีเหลือ คือ Do, Check, Action 
 2. การลงมือทํา (do) เมื่อถึงกําหนดการดําเนินการตามแผน จะตองลงมือทําทันที
และจะตองทําตามแผนท่ีวางไว (7 ท 5 W 2 H) ผูปฏิบัติหรือกลุมบุคคลท่ีมีสวน
รับผิดชอบท่ีไดกําหนดไวในแผน จะตองผนึกกําลังรวมมือกันดําเนินการอยางจริงจัง
ทุมเทเสียสละ มีการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนเพ่ือจะไดทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทั้งในดานความสําเร็จและอุปสรรคปญหาอยางถูกตอง ซึ่งจะมีผลตอ
ความเที่ยงตรงในข้ันของการประเมิน เพราะหากทราบผลกระทบในดานความสําเร็จหรือ
ปญหาอุปสรรคท่ีแทจริงก็จะทําใหเกิดความเท่ียงตรงในการประเมิน 
 3. การตรวจสอบหรือการประเมิน (check) การตรวจสอบหรือการประเมิน เปน
เครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหทราบผลสําเร็จความกาวหนา หรือความลมเหลวในการแกไข
ปญหา 
  3.1 ข้ันตอนการประเมิน การประเมินแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 
       3.1.1 การประเมนิกอนการปฏิบัติ เปนการประเมินสภาพที่แทจริงกอน
ลงมือปฏิบัติตามแผน เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการปฏิบัติตามแผน
แลว 
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       3.1.2 การประเมินขณะปฏิบัติ ในระหวางปฏิบัติตามแผนจะตองมีการ
ประเมินเปนชวง ๆ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน ทุกสัปดาห เพ่ือใหทราบผลกระทบใน
แตละชวงเวลาซึ่งในข้ันน้ีอาจจะมีการปรับปรุงแกไขพรอมกันโดยไมตองรอปรับปรุง
หลังจากจบโครงการหรือครบกําหนดการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหทราบผลความกาวหนา
หรืออุปสรรคโดยละเอียด 
       3.1.3  การประเมินหลังการปฏิบัติงาน เปนการประเมินภายหลัง 
เสร็จส้ินการดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดระยะเวลาไวเพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน
ในภาพรวม ท้ังในดานความสําเร็จและความลมเหลวเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผน
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตอไป 

3.2 วิธีการหรือรูปแบบการประเมิน การประเมินสามารถทําไดหลาย 
รูปแบบแตโดยสรุปแลวจะมีวิธีการหลัก ๆ อยู 3 วิธีคือ 
       3.2.1 การประเมินโดยการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานที่ทําได 
       3.2.2 การประเมินโดยวัดจากชิ้นงานท่ีทําสําเร็จเปนรายชิ้น 
       3.2.3 การประเมินโดยการสังเกตหรือการสัมภาษณ 
  การประเมินในบางเรื่อง เชน การประเมินพฤติกรรมการแสดงออก วิธี 
สังเกตจะมีประโยชนมากจะทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวาเปนไปในทางที่ 
ดีข้ึนหรือแยลง ดังน้ัน กอนที่จะมีการประเมินจะตองมีการวางแผนกอนวาจะประเมิน
โดยวิธีการใด ชวงระยะเวลาไหน เกณฑผานการประเมินจะกําหนดไวที่ระดับใดและ 
จะใชวิธีการวัดคาทางสถิติอยางไรจึงจะเหมาะสม งายตอการปฏิบัติและมีความเที่ยงตรง 
การประเมินเปนการเปรียบเทียบการพัฒนาหรือความกาวหนากอนการวางแผนแกไข
ปญหากับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการแกไขปญหาตามท่ีวางแผนไว ความเที่ยงตรงและ
มาตรฐานของการประเมินจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากไมมีความเที่ยงตรงจะทําให
ไมทราบผลกระทบท่ีแทจริงวาประสบผลสําเร็จ มีความกาวหนา หรือมีปญหาอุปสรรค
อยางไรซ่ึงจะมีผลกระทบตอการวางแผนแกไขปรับปรุง 
 ดังน้ัน วิธีการประเมินที่มีมาตรฐานและงายตอการปฏิบัติจะเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ที่ผูบริหารจะใชตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนาของการแกไขปญหาดวยตัวเอง 
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 4.  การปรับปรุงแกไข (action)  นําผลกระทบท่ีไดจากการประเมินมาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเขาสูกระบวนการ 7  ท หรือ PDCA ใหม ดังน้ี 
  4.1 ในสวนที่ประสบความสําเร็จ นํามาวางแผนเพ่ือพัฒนาใหไดผลดี
ยิ่งข้ึน 
  4.2 ในสวนที่มีปญหาอุปสรรค นํามาวางแผนเพ่ือแกไขใหม จนกวาจะ
บรรลุผลสําเร็จและเมื่อสามารถแกไขปญหาสําเร็จแลวก็วางแผนพัฒนาใหดียิ่งข้ึนโดย
การพัฒนาตองเริ่มจากการระดมความคิด คนหาสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนารวมกันใน
ลักษณะของฉันทามติ (commitment) เพ่ือใหวงจร PDCA สามารถขับเคลื่อนไดอยาง
ตอเนื่องเมื่อมีเปาหมายรวมกันแลว ผูปฏิบัติแตละคน นําไปปฏิบัติตามขีดความสามารถ
ของแตละคน แตเมื่อถึงกําหนดนัดหมายการประเมิน เชน ครบรอบ 1 สัปดาห ทุกคน 
ตองนําเสนอวิธีการปฏิบัติและผลกระทบที่เกิดข้ึน ตลอดจนขอเสนอแนะตอที่ประชุม
ดวยจิตบริสุทธิ์เพ่ือประโยชนสวนรวม ทุกข้ันตอนของ  PDCA จะตองมีการบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร เมื่อครบวงจรในแตละรอบตองจัดทําเปนเอกสารรายงานทางวิชาการ
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการพัฒนา PDCA ในรอบตอไป และปฏบิัติเปนวงจรเชนนี้อยาง
ตอเนื่องไมหยุดน่ิงจนกวาจะประสบผลสําเร็จอยางแทจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 84) ไดใชแนวคิดวงจร
การบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง ประกอบดวย การรวมกันวางแผน (plan) การรวมกัน
ปฏิบัติ (do) การรวมกันประเมินผล (check) และการรวมกันปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
(action) มาเปนหลักการสําคัญในการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีปรชัญาที่สําคัญคือ 
 1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายในคือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือการพัฒนา
คุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 2. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยจะตองมีการวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรบัปรุงอยางตอเนื่องเปนระบบ โปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางาน 
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หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักการและนโยบายตามกฎหมาย 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 15-16) 
ไดรวบรวมวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดให
สถานศึกษาทุกระดับดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีขอกําหนดวาดวย
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวดท่ี 6 ดังน้ี 
 มาตรา 47   ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ 
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งใน
ทุกหาป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน
ตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของ 
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สถานศึกษารวมท้ังผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
นั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํา
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไข   

  
 
หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 19-25) 
ไดกลาวถึงหลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไววา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงได
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหคณะและสํานักเลือกระบบประกันคุณภาพ
ของตนเอง หรือพัฒนาระบบของตนท่ีสามารถตรวจสอบได และในวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย ประจํา รังสรรค แสงสุข ไดแถลงนโยบายคุณภาพไวดังน้ี  
“รามคําแหงมุนมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริการอยางตอเนื่องเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือรับใชสังคมและประเทศชาติ”   จากนโยบายคุณภาพดังกลาว
นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังน้ี 
 1. เพ่ือบริหารและดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในคณะและ
สํานักใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสูการรับรองคุณภาพ  
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 2. เพ่ือประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสํานักใหมีการ 
บริหารและดําเนินการไปในทิศทางขององคกรแหงการเรียนรูอันเปนการสราง 
วัฒนธรรมองคกร 
 3. เพ่ือประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 4. เพ่ือเผยแพรขาวสารและการดําเนินการใหแกประชาชนทัว่ไปเพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5. เพ่ือเผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาไปสูสังคมนานาชาติ 
 
กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา (2544, หนา 5-10) กําหนด
กระบวนการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

1. กระบวนการประกันคุณภาพ มีข้ันตอน ดังน้ี 
                  การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เปนสวนที่
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ  
ที่จะมีผลตอคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ถอืเปนข้ันของการดําเนินงานภายใน
องคกรที่เปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุมทุกข้ันตอน 
      การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการ
ของระบบคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีข้ึน ถือเปนการตรวจสอบเชิงระบบ
โดยมีจุดเนนเพ่ือพิจารณาวาสถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม มีการพัฒนาไป
มากนอยเพียงใด และมีข้ันตอนท่ีเชื่อถือไดวาการดําเนินงานของสถาบันมีคุณภาพ ทั้งน้ี
การตรวจสอบคุณภาพน้ัน หมายถึงการตรวจสอบผลการดําเนินงานควบคุมคุณภาพท้ัง
จากภายในหรือภายนอกวาเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย/คณะวิชากําหนดไวหรือไม 
      การประเมินคุณภาพ (quality assessment) เปนกระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมวาเมื่อมีการใชระบบประกันคุณภาพหรือระบบ
ควบคุมคุณภาพแลวทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
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 2.  ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกออกเปน 2 องคประกอบหลัก
ไดแก 
      การประกนัคุณภาพภายใน คือ  กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือสรางความม่ันใจ
วาแนวการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ มี 3 องคประกอบคือ 
(1) การควบคุมคุณภาพ  (2)  การตรวจสอบคุณภาพ และ  (3)  การประเมินคุณภาพ 
      การประกนัคุณภาพภายนอก คือ  การดําเนินการตามระบบคุณภาพภายใน 
พรอมท้ังการตรวจสอบและการประเมินผลท้ังระบบ โดยหนวยงานจากภายนอกเพื่อ
ประกันวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตามภารกิจอยางมีคุณภาพ โดยมี
องคประกอบคือ (1)  การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
(2)การประเมินคุณภาพ  (3)  การใหการรับรอง 
 
 
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก เชื่อมโยงกันดวยมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษานี้มีความสอดคลองกับส่ิงที่ไดกําหนด 
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ประเภทและพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี (ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา,2544, 
หนา15) 
 การประกันคุณภาพภายใน  เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย/สถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอก  เปนงานตอเนื่องและสัมพันธกับการประกัน
คุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบเบ้ืองตนจากรายงานประจําป และรายงานอ่ืน ๆ อัน
เปนผลจากการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบ 
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ขอมูล เอกสาร หลักฐาน และตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา โดยผูประเมิน
ภายนอกท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหการ
รับรองเปนผูดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
/สถาบันอุดมศึกษาใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  (ดูภาพ 2 และภาพ 3 ประกอบ) 
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 ประเมินคุณภาพภายนอก                   ประกันคุณภาพ 
 
              สมศ.                            หนวยงานตนสังกัด 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ           - ทบวงมหาวิทยาลัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษา           - กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับอุดมศึกษา            - กระทรวงอื่น ๆ 
 
- ศึกษารายงานประจําปของสถานศึกษา 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล               - พัฒนาระบบและกลไกการ 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยีย่ม)                  ประกันคุณภาพภายใน 
- ใหการรับรองผูประเมิน               - เตรียมพรอมรับการประเมิน 
- จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง                ภายนอก ฯลฯ 
- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
- สนับสนุนการแกไขจดุออนท่ีพบจากการประเมิน 
 
 
    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
   - คณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย/หนวยงานเทียบเทา 
   - ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
 
   -  ดําเนนิการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 
   -  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   -  จัดทํารายงานประจําป 
   -  ใหความรวมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐานขอมูล 
       เพื่อการประเมินภายนอก 
 

ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางองคกรท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
ท่ีมา . จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (หนา 243), โดย 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฟนนี่. 
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         การประกันคุณภาพภายใน                       การประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
การดําเนินงาน               การประเมินผล        รายงาน   การตรวจเยี่ยม     รายงานผลการ        การรับรอง 
ตามภารกิจของ               การดําเนินงาน       ประจําป          ประเมิน        มาตรฐาน 
สถานศึกษา 
          
                 ขอมูลปอนกลับ 
 
 
 
 
                                                                                  ขอมูลปอนกลับ  

 
 
ภาพ 3  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
ท่ีมา.  จาก วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (หนา 244), โดย
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2544, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฟนนี่. 
 

 
องคประกอบคุณภาพการศึกษา 

 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทํา 
 “องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปการศึกษา 2554” โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยมี
แนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาที่เริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2554 และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 10 องคประกอบ   ปการศึกษา 2554  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา,2554) ประกอบดวย 
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องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน 
องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 : การวิจัย 
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
องคประกอบที่ 10 : นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

บทบาทผูบรหิารตอการประกันคุณภาพ 
 
 บรรจง  จันทมาศ (2541, หนา 80) กลาววา เมื่อผูบริหารตัดสินใจที่จะนําสถาบัน
เขาสูระบบการประกันคุณภาพเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร
เพราะในการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพใหประสบความสําเร็จส่ิงสําคัญคือ 

1. มีความยึดม่ันอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูงในการดําเนินการตามระบบ 
2. มีความเขาใจถึงความตองการตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ อยางเพียงพอ 
4. มีการวางแผนอยางดี 
5. มีการตรวจติดตามผลและแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนหัวใจสําคัญในการใหไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบ 

คุณภาพก็คือ ตองยึดม่ันอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูงในการดําเนินการตามระบบ 
นั่นคือ การบริหารงานจะตองมี 3 จ. คือ จริงจัง  จริงใจ และตองจาย นอกจากน้ันฝาย
บริหารขององคกรตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
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 1. การกําหนดนโยบายคุณภาพขององคกรใหสอดคลองกับนโยบายอ่ืน ๆ ภายใน
องคกร การบริหารงานตองใชมาตรฐานท่ีจําเปนทุกดานท่ีจะตองทําใหเกิดความม่ันใจวา
นโยบายคุณภาพน้ันเปนท่ีเขาใจโดยทั่วไปเมื่อมีการนําไปใชและคงไวตลอดไป 
 2. จัดโครงสรางองคกรเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพใหชัดเจน พรอม
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและการดําเนินการตาง ๆ ในองคกร 
 3. จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนใหเพียงพอ เหมาะสมตอการนํานโยบายคุณภาพไป
ปฏิบัติและเพ่ือใหบรรลวัุตถุประสงคคุณภาพ ทรัพยากรเหลาน้ีรวมถึง 
      3.1 ทรัพยากรมนุษยและทักษะเฉพาะ 
      3.2 เครื่องมือท่ีใชในการออกแบบและพัฒนา 
      3.3 เครื่องมือทดสอบ และตรวจสอบ 
      3.4 การจัดการเครื่องมือ และชุดคําส่ังคอมพิวเตอร 
 4. จัดใหมีการทบทวนระบบคุณภาพที่นํามาใชในชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให
ความม่ันใจวาระบบท่ีใชยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล การทบทวนนี้รวมถึง
การประเมินผลของการตรวจติดตามคุณภาพภายในดวย 
 5. จัดตัวแทนฝายบริหาร ซึ่งเมื่อแยกหนาท่ีรับผิดชอบอ่ืนแลวยังใหมีอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการท่ีจะดูแลวาขอกําหนดในมาตรฐานน้ันไดนําไปใชและถือ
ปฏิบัติอยูอยางสมํ่าเสมอ  
 

การรักษาระบบคุณภาพ 
 

 ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานั้น หัวใจของการดําเนินการคือ
การท่ีทุกคนจะตองมีสวนรวม มีการจัดทําอยางเปนระบบ จัดทํารายงานการศึกษาดวย
ตนเอง (Self Study Report—SSR) ตรวจสอบคุณภาพภายในโดยคณะผูตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไขจุดออน ชี้จุดเดนของตนเอง และดําเนินการจัดทํา Self Assessment 
Report—SAR และดําเนินการปรับปรุงแกไขจนถึงระดับท่ีพึงพอใจ จัดทํารายงานผลการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ซึ่งจะเปนเอกสารสําคัญท่ีจะใชในการประกันคุณภาพจาก
ภายนอก ดังนั้น อาจกลาวไดวา การประกันคุณภาพภายในมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือ 
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รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือ
ทําใหบุคลากรเสียหนา เปาหมายท่ีสําคัญจึงอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
ซึ่งการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายน้ันสถานศึกษาตองทําการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและถือวาเปนหนาท่ีของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอีกดวย (วิจิพาณี เจริญขวัญ, 2545, หนา 39) ซึ่งขอเสนอ
ของวิจิตพาณี เจริญขวัญ ดังกลาวสอดคลองกับความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ความวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก จากขอความท่ีกลาวขางตนแสดงใหเห็นโดยชัดแจงวา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณใหการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนภารกิจประจําของสถานศึกษา และมีลักษณะปฏิบัติเปนการ
ตอเนื่องอยางนอยที่สุดทุกหนวยงานจะตองจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวกับความคืบหนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานตอหนวยตนสังกัดและสาธารณชนทราบ
เปนประจําป (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา  
19-25) 
 นอกจากน้ี อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2548, หนา 20-38) ไดเสนอความเห็น
วา ภายหลังการประเมินภายใน มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ตองดําเนินการในเรื่องตางๆ
ตอไปนี้ 
 1. การทําความเขาใจเรื่องหลักฐานในการประกันคุณภาพ เชน ตัวนโยบาย 
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  รายงานประเมินผล  ผลการปฏบิัติงาน เปนตน 
 2. การอานผลประเมินใน SAR ในเอกสาร SAR จะมีเกณฑประเมินรายดัชน ี
รายองคประกอบหลัก และรายองคประกอบยอย เกณฑการประเมินจะมีหลายระดับซึ่งผู
ประเมินจะสรุปผลการประเมินที่ตรงตามสภาพความจริง ดังน้ันผูถูกประเมินควร
วางแผนวา หากจะใหมีผลการประเมินที่ไดรับเกณฑ (คาคะแนน) สูงข้ึนในรอบถัดไป
จะตองดําเนินการอะไรและอยางไร 
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 3. การหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก การหาขอมูลรายบุคคลของผูบริหาร 
อาจารย และเจาหนาท่ี และการหาขอมูลจากหนวยงานเพ่ือจัดทําสรุปขอมูลและแหลง
ตามดัชนีประเมิน 
 4. การพัฒนาผูบริหาร  อาจารย  และเจาหนาท่ี อยางเปนระบบ 
 การรักษาระบบคุณภาพ จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้ง
องคการ (TQM) และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยใชเทคนิควงจรของ
Deming หรือท่ีเรียกวา วงจร PDCA 
 

ความหมายของการประเมิน 
 

 Tyler (อางถึงใน สมคิด พรมจุย, 2546, หนา 43) ไดใหความหมายของการ
ประเมินไววา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรรมท่ีกําหนดแลว โดยมีความเชื่อวาจุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม และ 
จําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเพ่ือการตัดสิน
ไดวา จุดมุงหมายท่ีไดต้ังไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้น ประสบความสําเร็จ
หรือไม และมีสวนใดบางท่ีตองปรับปรุงแกไข ในทํานองเดียวกัน Stufflebeam (1971, 
 p. 39) ไดใหความหมายของคําวา “การประเมิน” ไววา หมายถึง กระบวนการของการ
ระบุหรือกําหนดขอมูลที่ตองการ รวมถึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่จะ
เก็บมาแลวนั้น มาจัดทําใหเกิดเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนเพ่ือนําเสนอสําหรับใชเปน
ทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้  ดิเรก  ศรสีุโข (2544, หนา87)  
ไดกลาวถึงการประเมินโครงการวา ตองทําอยางเปนกระบวนการติดตอกัน และจัดการ
ประสานสอดคลองกับแผนงานที่ระบุไวตามแผน ดังน้ี 
 1. สิ่งท่ีตองประเมิน 
 2. วิธีการประเมิน 
 3. ตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีประเมิน 
 4. กําหนดเวลาการประเมิน 
 5. กําหนดเวลาการรายงานผลตามข้ันตอน ซึ่งควรระบุไวในแผนดวย 
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 6. สรางเครื่องมือสําหรับใชในการประเมิน 
 7. การดําเนินการประเมินแตละข้ันตอน 
 8. การรายงานการประเมินโครงการตามกําหนดเวลา 
 9. การเขียนรายงานการประเมินทั้งโครงการ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 อุมาภัณฑ พุทธปวน  (2546)  ไดศึกษาการปรับตัวของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอการประกันคุณภาพ พบวา (1) การปรับตัวของบุคลากรใน 
ระยะเริ่มตนของการประกันคุณภาพโดยมีการเขารวมประชุมชีแ้จงนโยบายการประกัน
คุณภาพจากฝายบริหาร บุคลากรไดรับทราบถึงภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติ บุคลากรมี
ความรูสึกไมแนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ บุคลากรบางสวนเห็นวาการประกัน
คุณภาพนาจะเปนสิ่งท่ีดีในขณะท่ีบางสวนอาจรูสึกเฉย ๆ เนื่องจากคิดวาเปนขาราชการ
และลูกจางซ่ึงตองปฏิบัติตามคําส่ังอยูแลว (2) สําหรับในระยะดําเนินการประกันคุณภาพ 
บุคลากรรวมกันเตรียมงานประกันคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ
กําหนดใหปฏิบัติคือ ใหแตละหนวยงานวิเคราะหงาน จัดระบบงานและการวางแผน 
ปฏิบัติ โดยมกีรอบเวลาที่ชัดเจน ระยะน้ีเริ่มเห็นการปรับตัวชัดเจนข้ึน เชน การเสียสละ
ดานเวลาและการมีสวนรวมในการเตรียมงานและ (3) การปรับตัวที่เกิดข้ึนหลังจากการ
ใชนโยบายการประกันคุณภาพ บุคลากรมีการปรบัตัวเกี่ยวกับการทํางานท่ีชัดเจนและ 
ตอเนื่อง คือ การทํางานอยางมีระบบ (มีเปาหมายชัดเจน สามารถตรวจสอบ หรือติดตาม
เรื่องไดอยางรวดเร็ว) มีการมาทํางานกอนเวลาเพื่อเตรียมการดําเนินการในแตละวัน การ
ใหความรวมมือในการทํางาน การทํางานเปนทีม อีกประเด็นที่คนพบ คือ บุคลากรมี
ความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองมากข้ึน เชน การศึกษาตอ การเขารับฝกอบรมท่ี
เกี่ยวของกับการทํางานอยางไรก็ตามความเขาใจในแนวคิดการประกันคุณภาพ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีสุดเพราะหากขาดความเขาใจแลวก็จะไมเห็นคุณคาของการประกันคุณภาพ 
 วิชัย  ตรีเล็ก (2542) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบบริหาร ISO 900 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
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กรมสามัญศึกษา จากการวิจัยพบวา ทั้งผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
บริหาร ISO 9000 อยูในระดับปานกลาง สวนความคิดเห็นที่มีตอสภาพปจจุบันใน
โรงเรียน ความพรอมและความเปนไปไดในการนําระบบบริหาร ISO 9000 มาใชใน 
โรงเรียนน้ัน ผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชระบบบริหาร ISO 9000 พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นแตกตาง
กันเมื่อจําแนกตามตําแหนงทางราชการ อายุ และวุฒิการศึกษา แตผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกันเม่ือจําแนกตามเพศและอายุการรับราชการ 
 สินีนาฎ  สมบูรณเอนก (2549)  ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรหองสมุด
ที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการ
วิจัยพบวา บุคลากรหองสมุดกลุมใหญสุดไดรับขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากแหลงขอมูลประเภทเอกสารเผยแพรของสํานักหอสมุด สําหรับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับจากสํานักหอสมุด
นั้นสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดท่ีผานมาน้ัน ครึ่งหน่ึง
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และครึ่งหนึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยที่คาเฉลี่ยในระดับมาก
ซึ่งมีความนาสนใจ 3 ประเด็นแรก คือ การทํางานเปนทีมเปนปจจัยท่ีสําคัญตอ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา
ชวยสงเสริมภาพลักษณและสรางความนาเชื่อใหแกสํานักหอสมุด และระบบฐานขอมูลมี
สวนสําคัญอยางยิ่งตองานประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดท่ีผานมาของบุคลากร
หองสมุด พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเกือบทั้งหมด ทั้งน้ีบุคลากรหองสมุดโดย
สวนใหญมีความคิดเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานมามีผลกระทบตอการ
ทํางานโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมี
ผลกระทบนอยกวาอีก 4 ดานท่ีเหลือ 
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 เอษณา  นากสุข (2543) ไดศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยเอ้ือทางดานวัฒนธรรมคุณภาพมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงดานการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน ไดแก ดานโครงสราง
องคกร ดานจิตสํานึกการปรับปรุงคุณภาพ ดานวิธีการดําเนินงาน ดานผลผลิตและบริการ 
ดานบุคลากร และดานสภาพแวดลอม นอกจากน้ีการวิจัยยังพบอีกวาผูบริหารมีแนวคิด
ขัดแยงกับแนวคิดคุณภาพในเรื่องบุคลากร นอกจากนี้พบวามีปญหาและอุปสรรค
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําคณะยังไมเพียงพอ 
 สุภาพ   คุณยศยิ่ง และคณะ (2545) ไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตองาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เนื่องจากชวยภาพลกัษณของหนวยงานแมวาจะมีสวนทําใหภาระงาน
เพ่ิมสูงข้ึน แตยอมรับวาการดําเนินงานมีการพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการทํางานไปในทางที่ดีข้ึนการดําเนินงานโดยรวมเปนที่นาพอใจในระดับ
มาก 

สุกัญญา  เกษศิลป  และคณะ (2546) ไดศึกษาผลการดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การวิจัยพบวา บุคลากร
สวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมที่ใหความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เชน การประชมุ  การสัมมนา  การอบรมโดยเฉลี่ย 2.27 ครั้ง สวนใหญจะเขา
รวมกิจกรรมท่ีคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจัดข้ึนโดยบุคลากรไดรับทราบขอมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจากการประชุมของคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจัดข้ึน และเม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นในการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 6 ดาน 
ไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีบุคลากรไดรับ การศึกษาความรู
ความเขาใจของบุคลากรในงานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  การศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการศึกษาผลกระทบตอการทํางานท่ีเกิดจากงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ซึ่งพบวาบุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในทุก ๆ ดานของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับปานกลาง เชน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการเรียน
การสอน เปนตน หากพิจารณาเปนประเด็นปลีกยอยในดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน แลวพบวา 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจในระดับมาก ในดานทัศนคติของบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตรตองานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา บุคลากรมีทัศนคติที่ดีอยูใน
ระดับมากในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาทําใหการทํางานของภาควิชามีระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ การประกันคุณภาพการศึกษาทําใหการจัดเก็บขอมูลของ
ภาควิชาเปนระบบ  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร 

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง 
ประสบการณในการทํางาน และนําผลงานวิจัยเสนอตอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนโดยคณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
 
ประชากร 
                  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  บคุลากรท่ีสังกัดในกองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 156 คน (ฐานขอมูลบุคลากร กองคลัง 
 ณ พ.ค. 55) 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
แบงออกเปน  2  สวน  คือ 

    สวนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  แบบ  Check List 
                สวนที่  2  เปนแบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง                        
เปนคําถามปลายปด (Close – Ended Questionnaires)ชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
โดยดัดแปลงจากมาตราสวนประเมินคาตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมี
หลักเกณฑการใหคะแนน (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ 2544 : 116) ดังน้ี 
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คะแนน  5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง 
คะแนน  4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น  เห็นดวย 
คะแนน  3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมแนใจ 
คะแนน  2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมเห็นดวย 
คะแนน  1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

เกณฑในการแปลความหมายตามคาเฉลี่ย (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ 2540, 134)  
คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง เห็นดวย 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง ไมแนใจ 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง ไมเห็นดวย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรกองคลัง สํานักงาน 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในชวงวันที่ 18 - 22  เดือนมิถุนายน 2555   
 
การวิเคราะหขอมูล 
                   ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแจงแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา  ตรวจเลือก
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ  มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                   

 สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการ 

แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  
2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง                             
โดยสถิติใชคาเฉลี่ย (Mean : X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของบุคลากรผูเขียนเสนอแนะ/ไมเขียน 
ตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยซ่ึงเปนบุคลากร กองคลัง 
จํานวน 153 ชุด จากจํานวนบุคลากรกองคลัง 156 ชุด คิดเปนรอยละ 98.08 ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS FW (Statistic Package for 
Science for Window) และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี  
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมาย แบงเปน 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 
ประเภทตําแหนง ประสบการณในการทํางาน  และการไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟง
การประชุมชีแ้จงการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน นําเสนอในตาราง 1 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบคุลากรในการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   นําเสนอในตาราง 2 - 6 
 
 
ตอนท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง  ประสบการณใน
การทํางาน และการไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟงการประชุมชีแ้จงการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน  
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ตาราง 1 
จํานวนและคารอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง ประสบการณในการทํางาน 
และการไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน  
   สถานภาพ            จํานวน             รอยละ 
 
1.  เพศ 
 ชาย       23    15.0  
 หญิง      130    85.0 
 
   รวม    153   100.0 
 
2.  ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากวาปริญญาตรี     37    24.2 
 ปริญญาตร ี      75    49.0 
 สูงกวาปริญญาตรี     41    26.8 
  
   รวม    153   100.0 
   
3.  ประเภทตําแหนง 
 ขาราชการ      38    24.8 
 พนักงานมหาวิทยาลัย     27    17.6 
 ลูกจางประจํา       7      4.6 
 ลูกจางงบรายได     50    32.7 
 ลูกจางชั่วคราวรายป     31    20.3  
  
   รวม    153   100.0 
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ตาราง  1 (ตอ) 
จํานวนและคารอยละของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
และการไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน  
 
   สถานภาพ            จํานวน             รอยละ 
 
4.  ประสบการณในการทํางาน 
 5 ป หรือนอยกวา     14     9.2  
 6 – 10 ป                 24    15.7 
 11 – 15 ป      20    13.1 
 มากกวา 15 ป      95    62.1 
  
     รวม    153   100.0 
 
5.  การไดรับการฝกอบรม/เขารวมฟงการประชุมชีแ้จงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน  
 เคย      153   100.0 
 ไมเคย        -      - 
 
   รวม    153   100.0 
 

จากตาราง  1  พบวาสถานภาพสวนตัวของบุคลากรกองคลังซ่ึงเปนผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน  130  คน คิดเปนรอยละ 85.0 และเปน 
เพศชาย  23 คน  คิดเปนรอยละ 15.0 
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ระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาตรี มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ  

49.0 จบสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 26.8 และจบตํ่ากวาปริญญาตรี  
มีจํานวน  37 คน  คิดเปนรอยละ 24.2 
 ประเภทตําแหนงสวนใหญบุคลากรเปนลูกจางงบรายได  มีจํานวน  50 คน  
คิดเปนรอยละ  32.7  รองลงมาเปนขาราชการ  มีจํานวน  38 คน คิดเปนรอยละ 24.8   
เปนลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป  มีจํานวน  31 คน คิดเปนรอยละ 20.3 พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มีจํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 17.6 และลูกจางประจํา มีจํานวน 7 คน  
คิดเปนรอยละ 4.6 
 ประสบการณในการทํางานสวนใหญบุคลากรมีประสบการณทํางานมากกวา  
15 ป  มีจํานวน  95  คน  คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมามีประสบการณทํางาน 6–10 ป  
มีจํานวน  24 คน คิดเปนรอยละ 15.7  มีประสบการณทํางาน 11-15 ป มีจํานวน  20 คน 
คิดเปนรอยละ 13.1 และมีประสบการณทํางาน 5 ปหรือนอยกวา มีจํานวน 14 คน  
คิดเปนรอยละ 9.2   ตามลาํดับ 
 การไดรับการฝกอบรม / เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพศึกษา 
ของหนวยงาน  บุคลากรกองคลังท้ังหมดจํานวน 153 คนไดรับการฝกอบรม / เขารวมฟง
การประชุมชีแ้จงการประกันคุณภาพศึกษาของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 100.0 
 
 
ตอนท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง   
4  ดานประกอบดวย  ดานการวางแผนดําเนินงาน  ดานการดําเนินการ   ดานการประเมนิ  
และดานการปรับปรุง 
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ตารางท่ี 2 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D). ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยภาพรวมและรายดาน 4 ดาน 
 
         ความคิดเห็นของบคุลากร                         ระดับความคิดเห็น 
                    X      (S.D.)  แปลความ 
 
1. ดานการวางแผนดําเนินงาน    4.16       0.38    เห็นดวย 
2. ดานการดําเนินการ     4.12       0.42    เห็นดวย 
3. ดานการประเมิน     3.96       0.46    เห็นดวย 
4. ดานการปรับปรุง     4.05           0.44    เห็นดวย 
 
  รวม     4.07       0.36    เห็นดวย 
 

จากตาราง  2  พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้ง 
4 ดาน ความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับ  “เห็นดวย”   ( X  = 4.07, S.D. = 0.36)    
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย เรียงจาก
คะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก   ดานการวางแผนดําเนินงาน  ( X  = 4.16 )  
รองลงมาดานการดําเนินการ( X  = 4.12)  ดานการปรบัปรุง  ( X  = 4.05)  และดานการ
ประเมิน ( X  = 3.96) ตามลําดับ โดยไมมขีอใดมีคาเฉลี่ย  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  
“ไมเห็นดวย”  และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง 3 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) .ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการวางแผนดําเนินงานโดยภาพรวมและรายขอ 
  
             ความคิดเห็นของบุคลากร                                  ระดับความคิดเห็น 
                 X      (S.D.) แปลความ 
1. มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพ  4.20       0.45   เห็นดวย 
    การศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ี 
    สํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนด 
2  มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองใหมี  4.14         0.51   เห็นดวย 
    ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
    และสามารถถายทอดความรูได 
3. มีการจัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรเพ่ือทราบ  4.22       0.49   เห็นดวย 
    ความสําคัญและความจําเปนของการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
4. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมเขาประชุม  4.07       0.55   เห็นดวย 
     เตรียมการ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
    ของกองอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการเชญิวิทยากรมาใหความรูเรื่องการ  4.16       0.53   เห็นดวย   
     ประกันคุณภาพการศึกษาของกอง 
 
   รวม    4.16       0.38    เห็นดวย 
 

จากตาราง 3   พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการวางแผนดําเนินงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับ    “เห็นดวย”  
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( X  = 4.16, S.D. = 0.38)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง มีความคิดเห็นอยูในระดับ 
เห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีการจัดประชุม
ชี้แจงใหบุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ( X  = 4.22)   มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนด ( X  = 4.20)  
มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง  ( X  = 4.16)  
มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองใหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถถายทอดความรูได  ( X  = 4.14)  และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมเขาประชุม
เตรียมการ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองอยางนอยปละ 2 ครั้ง  ( X  = 4.07)  
ตามลําดับโดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  
“ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง  4 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการดําเนินการโดยภาพรวมและรายขอ 
 
                ความคิดเห็นของบุคลากร                                      ระดับความคิดเห็น 
                  X      (S.D.) แปลความ 
1. มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็งของกอง  4.18       0.56    เห็นดวย  
    นํามากําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนางาน 
2.  มีการวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ  4.19       0.52   เห็นดวย 
     การศึกษาของกองโดยกําหนดระยะเวลา 
      งบประมาณและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
3. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุน  4.07      0.49    เห็นดวย 
     ทรัพยากรการดําเนินงานของกอง เพ่ือใช 
     ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 
     แตละองคประกอบ 
4.  การเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานการ  4.05      0.67    เห็นดวย 
     ประกันคุณภาพท่ีบอยครั้งเปนปญหาตอ 
     การดําเนินงาน 
5. ความรูความเขาใจของผูรับผิดชอบในแตละ 4.13      0.57  เห็นดวย   
    แตละองคประกอบและตัวบงชี้การดําเนินงาน 
    สงผลตอการดําเนินงาน 
 
                รวม    4.12       0.42   เห็นดวย   
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จากตาราง 4   พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการดําเนินการ มีความคิดเห็นอยูในระดับ  “เห็นดวย” ( X  = 4.12, S.D. = 0.42)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียงจาก
คะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีการวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองโดยกําหนดระยะเวลางบประมาณและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ( X  = 4.19)  
มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนางาน 
( X  = 4.18)   ความรูความเขาใจของผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ 
การดําเนินงานสงผลตอการดําเนินงาน ( X  = 4.13)  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงานของกอง เพ่ือใชปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในแตละองคประกอบ  ( X  = 4.07)  และการเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพท่ีบอยครั้งเปนปญหาตอการดําเนินงาน ( X  = 4.05)  ตามลําดับโดยไมมีขอใดมี
คาเฉลี่ย “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตาราง  5 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการประเมิน โดยภาพรวมและรายขอ 
 
 
              ความคิดเห็นของบุคลากร      ระดับความคิดเห็น 
                 X      (S.D.) แปลความ 
1. การตีความเกณฑการประเมินของผูตรวจ  4.05       0.57   เห็นดวย 
    ประกันคุณภาพการศึกษาสงผลตอระดับ 
    คุณภาพของหนวยงาน 
2. รายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระ  4.04       0.56  เห็นดวย   
    เปนประโยชนตอบุคลากรและความตองการ 
    พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
    หนวยงาน 
3. มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอ  3.86       0.66    เห็นดวย     
    บุคลากรภายในกองและสาธารณชนภายนอก      
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปละ   3.92       0.59    เห็นดวย       
    2 ครั้งทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
    เกิดผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน 
5. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารอบ  3.94       0.61   เห็นดวย       
    6 เดือนสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงาน 
    ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 1 ป ได 
    อยางชัดเจน 
 
        รวม     3.96           0.46   เห็นดวย       
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จากตาราง 5  พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการประเมิน มีความคิดเห็นอยูในระดับ   “เห็นดวย”   ( X  = 3.96, S.D. = 0.46)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียงจาก
คะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  การตีความเกณฑการประเมินของผูตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาสงผลตอระดับคุณภาพของหนวยงาน ( X  = 4.05)   รายงานการ
ประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระเปนประโยชนตอบุคลากรและความตองการพัฒนางานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ( X  = 4.04)   ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบ 6   เดือนสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
รอบ 1 ป ไดอยางชัดเจน ( X  = 3.94)    การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปละ 2 ครั้ง
ทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน ( X  = 3.92)  และมีการ
เผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอบุคลากรภายในกองและสาธารณชนภายนอก  
( X  = 3.86) ตามลําดับ โดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”   
“ไมเห็นดวย” และ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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ตารางท่ี 6 
คาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหงดานการปรับปรุง โดยภาพรวมและรายขอ 
 
 
             ความคิดเห็นของบุคลากร              ระดับความคิดเห็น 
                 X      (S.D.) แปลความ 
1. มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพ  4.04       0.54   เห็นดวย 
    การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการ 
    ศึกษาของปที่ผานมา 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานดาน  4.06       0.50   เห็นดวย 
     การประกนัคุณภาพการศึกษาตามผลการ 
    วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของคณะกรรมการ 
    ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีการระดมความคิดเห็นในการแกปญหาการ 4.07       0.55   เห็นดวย    
    พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ 
    บุคลากรในหนวยงาน      
 
        รวม     4.05       0.44   เห็นดวย       
   

จากตาราง 6  พบวาโดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานการปรับปรุง มีความคิดเห็นอยูในระดับ   “เห็นดวย”   ( X  = 4.05, S.D. = 0.44)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ทุกขอคําถาม เรียง 
จากคะแนนคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก  มีการระดมความคิดเห็นในการแกปญหาการ 
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พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหนวยงาน ( X  = 4.07)   มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการวิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา( X  = 4.06)    
และมีการปรบัปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของปที่ผานมา ( X  = 4.04)  ตามลําดับโดยไมมีขอใดมีคาเฉลี่ย  “เห็นดวย 
อยางยิ่ง”  “ไมแนใจ”  “ไมเห็นดวย” และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)   มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบสอบถาม วัดความคิดเห็นของบุคลากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก บุคลากร 
ที่สังกัดในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 156 คน 
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 156 
ชุด และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาไดจํานวน 153 ชุด คิดเปนรอยละ 
98.08 ของแบบสอบถามท่ีแจกไปท้ังหมด และนําขอมูลที่ไดรับมาดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS FW (Statistic Package for Science 
for Window) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดย
แจกแจงความถี่และหาคารอยละ (percentage) จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  ประเภท
ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และการไดรับการฝกอบรม / เขารวมฟงการ
ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  วิเคราะหขอมูลความคิดเห็น 
ของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง โดยหาคาเฉลี่ย 
( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนบุคลากรกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาสวนใหญเปน เพศหญิง  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   ตําแหนงลูกจางงบรายได  มีประสบการณทํางาน มากกวา 15 ป และ 
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เคยไดรับการฝกอบรม / เขารวมฟงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน 

2. ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับ  “เห็นดวย” ( X  = 4.07 )  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
กองคลัง ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย เรียงจากคะแนนคาเฉลี่ยมากไป 
หานอยไดแก   ดานการวางแผนดําเนินงาน  ( X  = 4.16 )  รองลงมาดานการดําเนินการ
( X  = 4.12)  ดานการปรับปรุง  ( X  = 4.05)  และดานการประเมิน ( X  = 3.96) 
ตามลําดับ   ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง ทั้ง 4 ดานจากลําดับคาคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
นอย ปรากฏผลดังน้ี 
 ดานการวางแผนดําเนินงาน 
 ลําดับท่ี 1 มีการจัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรเพ่ือทราบความสําคัญและความ
จําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ( X  = 4.22)    
 ลําดับท่ี 2 มีการกําหนดแผนการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนด ( X  = 4.20) 
 ลําดับท่ี 3 มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกอง  ( X  = 4.16)   
 ลําดับท่ี 4 มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของกองใหมีความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถถายทอดความรูได  ( X  = 4.14)   
 ลําดับท่ี 5 บุคลากรทุกคนมีสวนรวมเขาประชุมเตรียมการ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองอยางนอยปละ 2 ครั้ง  ( X  = 4.07)   ตามลําดับ 
 ดานการดําเนินการ  

ลําดับท่ี 1 มีการวางแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองโดย
กําหนดระยะเวลางบประมาณและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ( X  = 4.19)  
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ลําดับท่ี 2 มีการพิจารณาจุดออน จุดแข็งของกองนํามากําหนดเปาหมาย

ตัวชี้วัดในการพัฒนางาน ( X  = 4.18)   
ลําดับท่ี 3 ความรูความเขาใจของผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบและ 

ตัวบงชี้การดําเนินงานสงผลตอการดําเนินงาน ( X  = 4.13)    
 ลําดับท่ี 4 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงาน
ของกอง เพ่ือใชปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในแตละองคประกอบ ( X  = 4.07)   
 ลําดับท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพที่บอยครั้ง
เปนปญหาตอการดําเนินงาน ( X  = 4.05)   ตามลําดับ 
 ดานการประเมิน 

ลําดับท่ี 1 การตีความเกณฑการประเมินของผูตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาสงผลตอระดับคุณภาพของหนวยงาน ( X  = 4.05) 
 ลําดับท่ี 2 รายงานการประเมินตนเองมีเนื้อหาสาระเปนประโยชนตอ
บุคลากรและความตองการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  
( X  = 4.04)    
 ลําดับท่ี 3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 6   เดือนสามารถ
นํามาพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 1 ป ไดอยางชัดเจน 
 ( X  = 3.94)    
 ลําดับท่ี 4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปละ 2 ครั้งทําใหการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน ( X  = 3.92)   
 ลําดับท่ี 5 มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองตอบุคลากรภายในกอง
และสาธารณชนภายนอก ( X  = 3.86)   ตามลําดับ 
 ดานการปรับปรุง 
 ลําดับท่ี 1 มีการระดมความคิดเห็นในการแกปญหาการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหนวยงาน ( X  = 4.07) 
 ลําดับท่ี 2 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามผลการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา( X  = 4.06)     



 52

 
ลําดับท่ี 3 มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาจากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของปที่ผานมา ( X  = 4.04)   ตามลําดับ 
 
 

การอภิปรายผล 
 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
อยูในระดับเห็นดวย   เมือ่พิจารณารายดาน  พบวาทุกดาน ไดแก   ดานการวางแผน
ดําเนินงาน  ดานการดําเนินการ ดานการประเมิน และดานการปรับปรุง มีความคิดเห็น 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเห็นดวย  สามารถอภิปรายผลได
ดังน้ี 
 1. ดานการวางแผนดําเนินงาน  ความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยูใน 
ระดับเห็นดวย สามารถอภิปรายผลโดยการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสนับสนุนพบวา
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานั้น กองคลังมีการกําหนดแผนการจัดทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษากําหนด ในการดําเนินงานกองคลังไดเตรียมบุคลากรแกนนําใหมีความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถถายทอดความรูได รวมทัง้ใหบุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดการ
บริหารคุณภาพของ  Juran  (1986, p.21) ที่วา การพัฒนาคุณภาพขององคกรตองเนนการ
ทํางานรวมกันเปนสําคัญ  มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหหนวยงานมุงสูเปาหมาย 
โดยกําหนดภาระหนาท่ีแกบุคลากรเพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานตามเปาหมาย
ขององคกรมากท่ีสุด มีการฝกอบรมแกบุคลากร และสอดคลองกับการนํากระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย (2549) ที่วา การวางแผน (plan) เปนข้ันตอนท่ี
สําคัญมาก ประกอบดวยการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา และการวางแผนเพื่อพัฒนางาน
ใหม จะตองทําอยางละเอียดรอบคอบโดยจะตองตอบคําถามใหไดอยางนอย 7 คําถามคือ  
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7 ท หรือ 5 W 2 H ไดแก ทําอะไร (what)  ทําไมตองทํา (why)   ทําอยางไร (how)  
 ทําท่ีไหน (where) ทําโดยใคร (who)  เทาไหร (How much)และทําเมื่อใด  (when) 

2. ดานการดําเนินการ  ความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับ 
เห็นดวย  กองคลังมีการดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลังโดย 
มีผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ และมีการพิจารณาจุดออน จุดแข็งของ
กองเพ่ือนํามากําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนางาน สอดคลองกับมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษา และการดําเนินการของ 
กองคลังยังสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพการศึกษา ของสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไดจัดทํา  “องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2554” เพ่ือให
หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดานการประเมิน  ความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กองคลังมีการกําหนดแนวทางประเมินผลไว
เปนลายลักษณอักษรและมีการแจงเปาหมายการประเมินใหทราบ โดยมีการจัดทํา
เอกสารรายงานประเมินตนเอง (self assessment report) ซึ่งในรายงานประเมินตนเองนี้
ระบุใหทราบปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  วิสัยทัศน   พันธกิจ  องคประกอบและตัว
บงชี้ตาง ๆ ทําใหบุคลากรทราบแนวทางและเปาหมายในการประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลังดังกลาว 
สอดคลองกับ Tyler  (อางถึงใน สมคิด พรมจุย, 2546, หนา 43)  ที่วา  การประเมิน คือ 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว โดยมีความ
เชื่อวาจุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจง จะเปนแนวทางชวยใน
การประเมินไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเพ่ือการตัดสินใจไดวาจุดมุงหมายท่ีไดต้ังไวในรูปของ 
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จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมน้ันประสบความสําเร็จหรือไม นอกจากน้ียังสอดคลองกับ  
ดิเรก  ศรีสุโข (2544, หนา 87) ซึ่งไดกลาวถึงการประเมินวา ตองทําเปนกระบวนการ
ติดตอกัน และตองจัดการอยางสอดคลองกับแผนงานท่ีระบุไว ประกอบดวยสิ่งท่ีตอง
ประเมิน วิธีการประเมิน ตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีประเมิน กําหนดเวลาท่ีจะทําการประเมิน
และเครื่องมือสําหรับใชในการประเมิน 
 4. ดานการปรับปรุง  ความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 
กองคลังมีการปรับปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง มีการตามผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําการวางแผนพัฒนาและแสวงหาแนว
ทางแกไขการปฏิบัติงาน  การนําผลการประเมินไปประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบ  กองคลังไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(self assessment report) ซึ่งมีการสรปุผลการดําเนินงานของกองคลังตามองคประกอบ
ตาง ๆ ในแตละรอบการประเมิน ไดแก การกําหนดแผนงาน  การดําเนินงานตามแผน  
การประเมินผลการดําเนินงาน การนําผลท่ีไดจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป  การดําเนินงานประกันคุณภาพดังกลาวนี้เปนกระบวนการ
ทํางานตามวงจร PDCA ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอหลักการหรือพันธะในการจัดการ
คุณภาพของ Deming (1986, p.105) ทีว่า  ใหมีการปรับปรุงระบบการผลิตอยางตอเน่ือง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตและบริการ ซึ่งตอมาไดมีการนําขอเสนอและหลักการ
ตาง ๆ ของ Deming สรปุเปนวงจรพัฒนาคุณภาพ (Deming’s cycle) มาใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพประกอบดวย การวางแผน การนํา
แผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการแกไขปรับปรุงหรอืพัฒนาการดําเนินงาน และสอดคลองกับการนํา
กระบวนการ  PDCA ไปปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย (2549) ที่วา การวางแผน (plan) 
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก ประกอบดวยการวางแผนเพื่อแกไขปญหา และการวางแผนเพ่ือ
พัฒนางานใหม  การลงมือทํา (do) ตองลงมือปฏิบัติทันทีตามแผนท่ีกําหนดไว การ
ตรวจสอบประเมิน (check) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหทราบผลสําเร็จ ความกาวหนา 
หรือความลมเหลวในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแกไข (action) โดยนาํผลการ 
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ประเมินที่ไดมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงแกไขหรือวางแผนพัฒนางานใหม
ตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังจะกลาวตอไป 
  
ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

การวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวม
บุคลากรมีความคิดเห็นในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ 
เห็นดวย  ผูบริหารใหความสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานั้น กองคลังมีการกําหนดแผนการจัดทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษากําหนด โดยเตรียมบุคลากรแกนนํารับผิดชอบในแตละองคประกอบและ 
ตัวบงชี้ โดยการอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถ
ถายทอดความรูได รวมทัง้ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมประชุมการพิจารณาจุดออน  
จุดแข็งของกองเพ่ือนํามากําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนางาน การกําหนดแนวทาง
ประเมินผลไวเปนลายลักษณอักษรและมีการแจงเปาหมายการประเมินใหทราบ โดยมี
การจัดทําเอกสารรายงานประเมินตนเอง (self assessment report) ซึ่งในรายงานประเมิน
ตนเองนี้ระบุใหทราบปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  วิสัยทัศน   พันธกิจ  องคประกอบ
และตัวบงชี้ตาง ๆ ทําใหบุคลากรทราบแนวทางและเปาหมายในการประเมินผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการตามผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําการวางแผนพัฒนาและ 
 



 56

 
แสวงหาแนวทางแกไขการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรบัปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  แตอยางไรก็ตามการวิจัย
ครั้งน้ีพบจุดออนบางประการ ประกอบดวย การมีสวนรวมของบุคลากร การรายงานผล
การดําเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให
ผูบริหารและผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลังดําเนินการตอไปนี้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมดานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรของ
หนวยงานมีสวนรวมท่ีหลากหลายชองทาง เชน  แตละงานมีการจัดกิจกรรมดานประกัน
คุณภาพการศึกษาทุก 2 เดือน เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน 
 2. เผยแพรรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานปละ 2 ครั้ง โดยมอบหมาย
ผูรับผิดชอบของแตละงานนําความรูในรายงานการประเมินตนเองระดับกองไปเผยแพร
ในหลายชองทาง และควรมีขอมูลยอนกลับเพ่ือนําเสนอแนวทางและความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
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2. เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง   ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 

4. เรื่อง   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 
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ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสาวศศิธร   โพธิ์ทอง     
วัน  เดือน  ปเกิด  13   กุมภาพันธ  2521 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป(บัญชี) 
    สถาบันราชภัฏธนบุร ี

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน   งานการเงิน   กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน   
 

1. เรื่อง   ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป 2552  

2. เรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง   ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลงั สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 

4. เรื่อง   การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง   บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ป 2554 

6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสาวขันทอง   วงศนิล    
วัน  เดือน  ปเกิด  5   มิถุนายน  2509 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย) 
    สถาบันราชภัฏพระนคร 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน   งานการเงิน   กองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน   
   

1. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ    ชื่อสกลุ   นางสินีนาฏ   เอนกปญญากุล    
วัน  เดือน  ปเกิด  29   พฤษภาคม  2513 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยพายัพ 
    จังหวัดเชียงใหม 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน   งานพัสดุ   กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน  
    

1. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


