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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ และเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในการรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กลุมตัวอยาง ไดแก คณาจารยที่
รับผิดชอบตัวบงชี้ ของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาจํานวนและรอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เป น อาจารย มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สั ง กั ด สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิท ธิภ าพการดํ าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในของคณะวิท ยาการจั ดการ พบว าผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะฯ ในเรื่องคณะฯ มีเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
เพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะวิทยาการจัดการ พบวาประสิทธิผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
วิทยาการจัดการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ในเรื่องคณะฯ จัดทําสรุป และรายงานผลการดําเนินการ ตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน อยูในระดับมากที่สุด ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ปจจัยสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ่งขึ้น คือ สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้นไดอีก
อยูในระดับมาก
Abstract
This research aimed to: study efficiency and effectiveness of internal quality
assurance in education of Faculty of Management Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat
University; explore supporting factors of the implementation of quality assurance of Faculty
of Management Sciences; and create an action plan to prepare for quality assurance
assessment of the Faculty. The sample of this research was 38 faculty members responsible
for the Faculty's indicators.

The research results could be concluded that most of the respondents were
instructors, had master degree and were from general management program.
As for opinions on the implementation of internal quality assurance of the Faculty, it
showed that: 1. regarding the efficiency of internal quality assurance implementation, most
of aspects were at the high level. Specifically, the sufficiency of equipment supporting
quality assurance was at the highest level. 2. Regarding the effectiveness of internal quality
assurance implementation, most of aspects were at the high level. However, the aspect of
summary and report preparation was at the highest level. 3. Regarding the opinion about
supporting factors of the internal quality assurance implementation, all aspects were at high
level.
1. บทนํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเริ่มดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเปนทางการ เมื่อป พ.ศ. 2543 และดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจ จุบัน โดยมีการสรางความรู
ชี้แจงถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได
วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเชิญผูเ ชี่ยวชาญและผูท รงคุณวุฒิดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาใหคําปรึกษา เสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็ง เห็นประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึก ษา อันเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริห ารจัดการองคกร ดั ง นั้นคณะผูวิจัยจึงดําเนินการศึก ษาวิจัย
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาวาอยูในระดับใด มีแนวทางใดมาพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินการ
จัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารจัดการระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. วัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ปญหา และอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนผูรับผิดชอบแตละตัวบ งชี้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 38 คน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ผูรับ ผิดชอบแตล ะตัวบงชี้ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลักษณะคําถามเปนปลายเปด
5. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล ใชคาสถิติ จํานวน และรอยละ
2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการวิเคราะหเนื้อหา
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารย มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
1. ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ประสิท ธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาภายในของคณะ
วิทยาการจัดการ พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีเพียงดานเดียวที่มีความคิดเห็นวาคณะฯ
มีเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเพียงพอ อยู ในระดับมากที่สุด
โดยเรียงความคิดเห็นจากมากไปนอยไดดังนี้ 1) คณะฯ มีเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพ
การศึก ษาภายในอยางเพียงพอ 2) คณะฯ มีก ารกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะฯ 3) คณะฯ มีความชัดเจนของนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน 4) คณะฯมีก ารกํ าหนดนโยบายการประกั นคุณภาพการศึก ษาภายใน
ครอบคลุมพันธกิจและภาระงาน 5) คณะฯ มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเปน
ระบบ เชน คูมือการดําเนินงานที่เปนลายลัก ษณอักษร ขอกําหนดตามตั วชี้วัด เปนตน 6) คณะฯ มีการจัด
อบรมใหความรู/สงบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง 7) คณะฯ มี
ผูรับ ผิดชอบ กํากั บ ติดตามแผน และรายงานผลการดําเนิน การใหท ราบเปน ระยะ ดานคณะฯ มีก าร
ประชาสัมพันธ และเผยแพรก ารดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาภายในใหแกบุคคลที่เ กี่ยวของ เชน
นักศึกษา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และดานคณะฯ การจัดทําเครือขายความรวมมือดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 8) คณะฯ มีห นวยงาน/ บุคลากรสําหรับ
ปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพอยางชัดเจน 9) คณะฯ มีการเก็บขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทางเครือขายคอมพิวเตอร 10) ดานคณะฯ เปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมวิพากษตัวชี้วัด และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 11) คณะมีงบประมาณสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเพียงพอ 12) คณะฯ มี
แบบฟอรม /เอกสารสํา หรับ การกรอกขอ มูล งานประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายในที่ถู ก ต องและชัด เจน
ตามลําดับ
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
คณะวิทยาการจัดการ พบวาประสิทธิผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการ
จัดการ สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียงดานคณะฯ จัดทําสรุป และรายงานผลการดําเนินการ ตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงความคิดเห็นจากมากไปนอยไดดังนี้ 1)
คณะฯ จัดทําสรุป และรายงานผลการดําเนินการ ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2)
คณะฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเปนระบบ 3) คณะฯ นําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางระบบและตอเนื่อง 4) คณะฯ มีการทบทวน ปรับปรุง แกไขจุดออนในแตละตัวชี้วัด เพื่อใหไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 5) คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ไมเปนไปตามเกณฑมา
ปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน ตามลําดับ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
วิ ท ยาการจั ด การ พบว า ป จ จั ย สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
คณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับมากทุกดาน ดังนี้ 1) ปจจัยดานคณะฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนใหดีขึ้นไดอีก 2) ปจ จัยดานผูบริห ารมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3) ปจจัยดานผูบริหารสามารถตัดสินใจแกปญหาดานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในได
อยางมีประสิทธิภาพและ ผูบริหารมีการสนับสนุน/ใหกําลังใจแกผูทํางานเมื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4) ปจ จัยดานการรวมมือกันระหวางบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อใหก าร
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในผานตามเกณฑมาตรฐาน และคณะฯ มีการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานดานประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในอยา งตอเนื่อง 5) ปจ จัยดานผูบ ริห ารสามารถตัดสินใจ
แกปญหาดานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 6) ปจจัยดานคณะฯมีการสํารวจ
ความรู ความเขาใจ และทัศนคติของบุคลากรตองานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาบุคลากร 7)
ปจจัยดานการมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และ
คณะฯ มีการประเมินการเรียนรูของบุคลากร ผูเขารวมการประชุมอบรมหรือสัมมนา 8) ปจจัยดานคณะฯ มี
การวางแผนกลยุทธ และกําหนดนโยบายในการทํางานไวอยางเปนลายลักษณอักษร 9) ปจจัยดานคณะฯ ควร
มีการกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขงานตาง ๆ ของคณะเพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในผานเกณฑก ารประเมินผล 10) ป จ จัยดานคณะฯ มีโ ครงสรางการบริห ารงานที่เ หมาะสม/มีก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับภาระงาน 11) ปจจัยดานคณะฯ มีการจัดเตรียม

สถานที่ โสตทัศนูปกรณ รวมถึงคูมือและเอกสารประกอบการประชุมอบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาผูมีสวนได
เสียกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะฯ มีการสรางเครือขายความรวมมือดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 12) ปจจัยดานคณะฯ มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดตาง ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน 13) ปจจัยดานคณะฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการสืบคนขอมูลและพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 14) ปจจัยดานคณะฯ มีงบประมาณในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางเพียงพอ 15) ปจจัยดานคณะฯ มีการสนับสนุนดานเครื่องมือ อุปกรณ สนับสนุนการทํางานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางเพียงพอ 16) ปจจัยดานคณะฯ มีบุคลากรฝายสนับสนุนเพียงพอกับ
ภาระงานเพื่อดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ปญหา และอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ พอสรุป
สาระสําคัญไดดัง นี้ การรายงานการใชง บประมาณครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ตอผูทรงคุณวุฒิยังมีประเด็นที่ไม
สมบูรณ อาจารยยังมีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการนอยดานการเรียนการสอน อาจารยผูสอนสง
มคอ.ไมครบ และความสอดคลองของ มคอ.กับเนื้อหาการสอนยังไมสอดคลองเทาที่ควร รายละเอียดในการ
เขียนโครงการระบุกลุมเปาหมายยังไมคอยชัดเจนเทาที่ควร โครงการที่สงประกวด แขงขันทางดานคุณธรรม
จริยธรรม ยังมีนอยอยู ดานระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารยังมีรูปแบบและ
แผนปฏิบัติ การที่เปนรูปธรรมของการใหคําปรึกษา ดานระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยังไมมีโ ครงการและกิจกรรมที่ไดรับ รางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ
2. แนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการ
จัดการ พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ การเขียนรายงานการประชุมเปนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และตองไดผล
สะทอนกลับจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก สงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหอาจารยทําผลงานมากขึ้น ใหมีการ
ติดตาม และสรางความเขาใจใหแกผูสอนในการสง มคอ. มีการระบุในการโครงการที่จัดใหสอดคลอง และ
ตอบสนองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสนับสนุนโครงการประกวด ดานคุณธรรม จริยธรรมใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น จัดทําคูม ือการใหคําปรึกษา และจัดสถานที่ใหบริการคําปรึกษาอยางเปนสัดสวน สงเสริม
นัก ศึก ษาที่ มีความสามารถเกี่ ยวกับ ศิล ปะและวัฒ นธรรม เขารวมประกวดแขง ขันในโครงการ กิจ กรรม
ระดับชาติ/ นานาชาติ
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ประสิท ธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปน
รายข อ พบวา คณะมี ก ารกําหนดนโยบายการประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในที่ส อดคลอ งกับ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะฯ ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของฒวีพร โตวนิช และคณะผูจัดทํา.
(2554) ที่ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว า การกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะฯ เปนจุดแข็งที่ทําใหการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพ และปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาเปนปจจัยที่
ทําใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ มีประสิทธิภาพ คือมีเครื่องมือ อุปกรณ
สนับสนุนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายมนอยางเพียงพอ และดานภาวะผูนําของผูบริหารผูบริหาร
สามารถตัดสินใจแกปญหาดานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพและ ผูบริหารมีการ
สนับสนุน/ใหกําลังใจแกผูทํางานเมื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติยา สีออน (บทคัดยอ : 2546) ไดสังเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
พบวา ความพรอมดานทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางองคก รและการกําหนดใหมีผูรับ ผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร มีความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
คิดวาเปนปจ จัยที่ทําใหก ารดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในของคณะฯ ประสิท ธิผ ลการ
ดํา เนิ นการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะฯ คื อ ด านมีก ารจัด ทํ าสรุป และรายงานผลการ
ดําเนินการ ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปนกระบวนการครบวงจร (PDCA) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ: 2543)
8. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละ
ดานใหชัดเจน เชน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ เพื่อให
ทราบถึงปญหา และปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตละดาน
บรรณานุกรม
ฒวีพร โตวนิช และคณะผูจัดทํา. (2554) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี
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