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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารและบุคลากรของ

คณะ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ จงัหวดันนทบรุ ีใน 6 คณะ จ�านวน 123 คน เกบ็รวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม เกีย่วกับหลกั

การบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านภาวะผู้น�า ด้านการบริหารบุคคล และด้านการควบคุม  

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  และสถิตกิารวเิคราะห์ข้อมลูด้านเนือ้หา ผลการวจิยั พบว่า 

บคุลากรมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารทีส่่งเสรมิการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน อยูใ่นระดบัมาก รองมาได้แก่ ด้านการ 

ควบคุม และด้านการจัดการองค์การ และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของบุคลากรกับ 

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า

ไม่มีความแตกต่างกัน  

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, การประกันคุณภาพการศึกษา  
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the Administration to promote the process of  

Quality Assurance System of Faculty in Rajapruk University and compare staffs’ opinions towards the  

Administration to promote the process of Quality assurance System using variables of characteristic 

populations. Population groups were 123 administrators and staffs in 6 faculties of Rajapruk University, 

Nonthaburi. Analysis of comparing of characteristic populations and opinions for the Administration to 

promote the process of Quality Assurance System of Faculty in Rajapruk University by overall and aspects 

: Planning, Organizing, Leadership, HR Management and Controlling. Data was quantitatively analyzed 

for hypothesis tests which were t-test, One way ANOVA and comparison in pair by Scheffe, and Content 

Analysis.

The study could be concluded as follow 1) Overall perspective and procedure aspects of Staffs’ 

Opinions for the Administration to promote the process of Quality Assurance System of Faculty in Rajapruk 

University were in high level. The first high level was Planning Aspect and the second one was Controlling 

and Organizing. 2) Comparison results of variables of characteristic populations and staffs’ opinions for 

the Administration to promote the process of Quality Assurance System of Faculty in Rajapruk University 

were not different in statistic.

KEYWORDS: Administration, Quality assurance

บทน�า
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ได้มีการ

ด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) 

มคีณุภาพ (Quality) และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ (Effective-

ness) จากเป้าประสงค์หลักและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

อุดมศึกษา ที่ต้องมีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ และ

มีกลไกในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยตอบสนองนโยบายด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) อันจะน�า

ประเทศไปสูก่ารแข่งขนักบัสงัคมโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

เทคโนโลยีและการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน จึง

ส่งผลต่อการบรหิารจัดการของสถาบนัอดุมศึกษาโดยเฉพาะ

สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ทีจ่ะต้องจัดการศึกษาให้มคีณุภาพ

ที่ทัดเทียมหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาได้ก�าหนดไว้ ทัง้นี ้จากนโยบายของส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านการประกันคุณภาพและ

ผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผ่าน

มาของคณะ ของมหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ ซึง่ทุกคณะจะต้อง

ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการด�าเนินงาน

ท่ีแสดงถึงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพในแต่ละ

ปีการศึกษา ซึ่งการด�าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือคุณภาพของผู้เรียน ความส�าเร็จ

ขึ้นอยู่กับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารวิชาการ การ

บริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร และท่ีส�าคัญคือการ

บริหารตามพนัธกจิต่าง ๆ  ในการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ก็เช่นกัน ความส�าเร็จย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารท่ีเกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะท�าการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับหลักการบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพของคณะ ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

เพือ่ศกึษาหลักการบรหิารองค์การในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

บรหิารงานทีส่่งเสรมิให้การด�าเนนิงานสามารถบรรลตุามเป้า

หมายทีต้่องการ และเพือ่จะน�าผลการวจิยัท่ีศกึษาได้ไปเป็น
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แนวทางในการส่งเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาการด�าเนนิงาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่อไป          

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงาน

ประกนัคณุภาพการศกึษาระดับคณะ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ

บุคลากรในคณะที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงาน

ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ มหาวทิยาลยั

ราชพฤกษ์

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการบริหารที่ส่งเสริม 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สมมติฐาน 
บุคลากรที่มีสถานภาพทางประชากรศาสตร์ต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารที่ส ่งเสริมการด�าเนินงาน 

ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ มหาวทิยาลยั

ราชพฤกษ์แตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎี
การวิจัยเรื่องการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้วิจัย

ได้ศกึษาค้นคว้าแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้

กำรบริหำรองค์กำรสู่ควำมส�ำเร็จ
การบริหาร หมายถึง กระบวนการท�างานร่วมกัน 

ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยอาศัยกระบวนการ  

การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ และการ

ด�าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างม ี

ประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (สัมมา รธนิธย์, 2556)

กระบวนกำรบริหำรองค์กำร
กระบวนการบริหารเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญของ 

ผู้บริหารทุกองค์การ ที่จะต้องเลือกน�ามาใช้ซึ่งมีอยู่หลาก

หลายวิธีในปัจจุบันตามความจ�าเป็น และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ เพือ่ความส�าเรจ็ขององค์การนัน้ๆ กระบวนการ

เป็นล�าดับขั้นตอนการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรท่ี

หมุนเวียนตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทุกทิศทาง

(สมัมา รธนธิย์, 2556) ลเูทอร์ กลูลคิ (อ้างถงึใน สมาน อศัวภมู,ิ  

2551) ได้กล่าวถงึ หลกัการบรหิาร POSDCoRB ประกอบด้วย

1. Planning (P) เป็นการก�าหนดสิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิ 

การและวิธีการที่จะใช้ในการด�าเนินการเพ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2. Organizing (O) เป็นการก�าหนดโครงสร้าง

การบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการเพื่อการจัดกลุ่มงาน  

การมอบหมายงาน และการประสานการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน

3. Staffing (S) เป็นพนัธกจิทีเ่กีย่วข้องกบับคุลากร

ทั้งหมด ได้แก่ การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม และการจัด 

เงื่อนไขต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

4. Directing (D) เป็นพันธกิจที่ต้องด�าเนินการ 

ต่อเนื่องในเรื่องของการตัดสินใจ การสั่งการและการให้ 

ค�าแนะน�า และการท�าหน้าที่เป็นผู้น�าขององค์การ

5. Co-ordinating (Co) เป็นพนัธกิจในการประสาน 

งานระหว่างหน่วยปฏิบัติต่างๆ

6. Reporting (R) เป็นความรับผิดชอบในการให้

ข่าวสารข้อมลูเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ทัง้ผูบ้รหิาร 

เองและผู้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับข้อมูล ผลการวิจัย และ 

ผลการตรวจต่างๆ

7. Budgeting (B) เป็นพันธกิจด้านการวางแผน

เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายงบ

ประมาณ ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2545)  

ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกับกระบวนการการบรหิาร ว่ากระบวน 
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การบริหารที่ส�าคัญมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่

1. กำรวำงแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับการตั้ง 

จุดประสงค์แล้ววางแผนว่า จะท�าให้จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้นั้น

บรรลผุลส�าเรจ็ได้อย่างไร จะต้องท�าอะไรบ้าง ใครจะต้องเป็น

คนกระท�าการสิง่ใด จะท�าให้ส�าเรจ็ได้ทีต่รงไหนและอย่างไร 

ในขั้นแรกของการวางแผนนั้น จะเป็นการเลือกเป้าหมาย 

ขององค์การ จากนั้นจะมีการก�าหนดเป้าหมายย่อย ส�าหรับ 

หน่วยงานย่อยขององค์การ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้วาง 

แผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ส่วนผูบ้รหิารระดบักลางและ

ระดับต้น จะเป็นผู้ก�าหนดแผนปฏิบัติการ (Operational/

action Plan) โดยปกต ิแผนกลยทุธ์นัน้มกัจะเป็นแผนระยะ

ยาว อาจจะเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี ส่วนแผนปฏิบัติการนั้นเป็น

แผนด�าเนินการในระยะสั้น ๆ

2. กำรจัดองค์กำร (Organizing) เมื่อผู้บริหารได้

ก�าหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงานหรือโปรแกรมต่างๆ 

ขึน้มา เพ่ือให้บรรลคุวามส�าเรจ็ตามเป้าหมายแล้ว ต้องมกีาร

ออกแบบและพัฒนาองค์การขึ้นมา องค์การท่ีแตกต่างกัน  

ก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

3.  กำรอ�ำนวยกำร (Directing) เป็นกจิกรรมเกีย่วกบั 

การเป็นผู้น�า ได้แก่ การใช้ความสามารถในการสื่อสาร  

การจงูใจพนักงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน  

เพื่อมุ่งให้งานส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กำรควบคุม (Controlling) เก่ียวข้องกับ 

องค์ประกอบ 3 อย่างคือ 

 4.1)  การก�าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

 4.2)  การวัดผลการปฏิบัติงาน 

 4.3)  การแก้ไขผลการปฏบิติังานใด ๆ  ทีไ่ม่เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้นั้น

5. กำรจัดบุคคลลงสู่หน่วยงำน (Staffing) เป็น

หน้าที่การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและ

บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ 

ขององค์การ 

เสนาะ ติเยาว์ (2551) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร 

เป็นสิง่ท่ีระบุให้รูว่้ากรอบของงานบรหิารมอีะไร หรอืผูบ้รหิาร 

ต้องท�าหน้าท่ีอะไรในการบรหิารงาน การจะเรยีนรูแ้ละเข้าใจ

เรือ่งการบรหิารองค์การมแีนวทางการเรียนรูห้ลายแนวทาง 

ในที่นี้จะขอน�าเสนอใน 4 หน้าที่ คือ

1. กำรวำงแผน (Planning) คือการก�าหนดขึ้นมา

ล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการอย่างไร  

ที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายนั้น หน้าที่ในการวางแผนจะ

ต้องระบุผลงานที่ต้องการและหนทางที่จะท�าให้ผลงานนั้น  

การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการ 

กระท�าเพือ่ให้ได้ผลความต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยทีจ่ะ

ท�าให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสถานการณ์

อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. กำรจัดองค์กำร (Organizing) คือการจัดสรร

ทรพัยากรและการเตรยีมกจิกรรมทีจ่ะมอบหมายให้คนหรอื

กลุ่มคนด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ การจัด

องค์การจึงเก่ียวข้องกับการก�าหนดกิจกรรมและทรัพยากร 

ซึง่เท่ากบัเป็นการท�าแผนให้เกดิขึน้จริง โดยการก�าหนดงาน 

การมอบหมายงานให้คน และการสนับสนุนบุคลากรเหล่า

นั้นทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี

3. กำรน�ำ (Leading) คือ กระบวนการในการ 

กระตุ้นส่งเสริมคนให้ท�างาน เพื่อบรรลุผลตามแผนงานที่

ก�าหนดไว้ การน�าเกีย่วข้องกับกระบวนการท่ีท�าให้คนท�างาน

ร่วมกนัจนส�าเรจ็ผลตามเป้าหมายขององค์การ กระบวนการ

น�านี้จะสร้างคนให้เกิดความผูกพันในงาน ส่งเสริมให้คน

เต็มใจที่จะท�างาน และกระตุ้นให้คนทุ่มเท และอุทิศตัวเอง

ให้กับงานจนได้ผลงานตามที่ต้องการ

4. กำรควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการ

ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงาน

กับเป้าหมายหรือมาตรฐาน และแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย  

การควบคุมนี้จะท�าให้ผู้บริหาร รับผิดชอบในการติดตาม

ความก้าวหน้าในงาน ก�ากบัดแูลการท�างานของผูป้ฏบิตังิาน 

ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติถึงผลการท�างานนั้น
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วารสารวิชาการ

จากกระบวนการบริหารที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 

เพ่ือให้การบริหารองค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมายทีต้่องการ ผูบ้รหิารหรอืผูน้�าองค์การจะต้องมี 

กระบวนการในการบริหารงาน ที่ประกอบด้วย ด้านการ

วางแผน  ด้านการบริหารองค์การ  ด้านภาวะผู้น�า ด้านการ

บริหารบุคคล  และด้านการควบคุม เพื่อให้การบริหารงาน

มีระบบและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

ปัจจัยกำรบริหำรที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของกำร
ด�ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สุภัทรา เอื้อวงศ์ (2556) ได้สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการประกันคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น

หลักที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้ำนคน 
1.1. ผูบ้ริหารทีม่ภีาวะผูน้�า (leadership) จะสามารถ

สร้างพลังจูงใจในการด�าเนินการประกันคุณภาพให้กับ

บคุลากรในสถานศกึษา ตระหนกัและเหน็ความส�าคญั รวมทัง้ 

มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพ ทุ่มเท มีความมุ่งมั่น 

สนใจใฝ่รู้ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการด�าเนิน

การประกันคุณภาพ รวมทั้งใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.2. กรรมการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกับการประกนัคุณภาพการศึกษา มกีารก�าหนดนโยบาย 

ที่ชัดเจน มีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

1.3. ครูจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีและมีทักษะในการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพ มคีวามเป็นมอือาชพีในการสอน ด�าเนนิการ 

ตามภารกจิของตนเองด้วยระบบคณุภาพโดยใช้วงจรคณุภาพ  

PDCA ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยด้านคนจะต้องมีการประสาน

ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

2. ปัจจัยด้ำนระบบ 
มีระบบคุณภาพ (Quality system) ที่แสดงถึง

ขอบข่ายความรับผิดชอบ(Responsibility) ซึ่งมีโครงสร้าง

ความรบัผดิชอบของบคุลากรระดบัต่าง ๆ  ทีช่ดัเจน มกีารจดั

ท�าคู่มือระบบ (Manual) ในการด�าเนินการประกันคุณภาพ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

3. ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำร 
3.1. การสือ่สาร (communication) เพือ่สร้างความ

เข้าใจให้ตรงกัน เป็นการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 

3.2. การก�ากับติดตาม (controlling) ท�าให้เห็น

ความก้าวหน้าในการด�าเนนิการตามแผน เพือ่สามารถแก้ไข

ข้อผิดพลาด และช่วยท�าให้บุคลากรเกิดขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.3. ความร่วมมือ (cooperative) ความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากรทุกคน มกีารประสานงานทีดี่ และพฒันา

ความร่วมมอืให้เกดิเป็นทมีทางาน (teamwork) เพือ่ให้เกดิ

พลังขับเคลื่อนการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

3.4. วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) 

เป็นแบบแผนความเข้าใจ ค่านิยม บรรทัดฐาน แนวทางใน

การประพฤติที่สมาชิกในองค์การยึดถือและยอมรับเป็น

คณุค่าร่วมกนั มกีารถ่ายทอดไปยงัสมาชกิรุน่ใหม่ มผู้ีน�าเป็น

แกนในการก�าหนดและพัฒนา  

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่าในการบริหารงาน

ให้ประสบความส�าเร็จ มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

หลักๆ ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็น

กลไกส�าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุตาม 

เป้าหมาย 

2) ปัจจัยด้านระบบ คือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่

แต่ละองค์การได้ก�าหนดไว้เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตาม และ 

3) ปัจจัยด้านการจัดการ เป็นกระบวนการบริหาร 

ขององค์การ ทีผู่บ้รหิารจะต้องด�าเนนิการตัง้แต่ การก�าหนด 

นโยบาย แผนงาน การสัง่การ การก�ากบัตดิตาม การประเมนิ 

ผล การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการสร้างวัฒนธรรม

องค์การคุณภาพ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการวเิคราะห์แนวคดิและทฤษฎขีองนกัวชิาการ

ที่ศึกษาเก่ียวกับการบริหารองค์การเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีต้่องการ ผูว้จัิยจงึก�าหนดกรอบ

แนวคิด ดังนี้

3. ได้ทราบข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางการบริหาร

องค์การที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน การ

ด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  

มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ ก่อให้เกดิประสทิธผิลและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ต้องการต่อไป 

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive  

Research) เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย 

ราชพฤกษ์ศึกษาการบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินงาน 

ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ ตามความคดิเหน็ของ 

บุคลากรของคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน 5 หลักการ 

บริหาร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนิน

การวิจัย เป็นขั้นตอนตามล�าดับต่อไปนี้

ประชากรและตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร ได้แก่ 

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของคณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ จงัหวดันนทบุร ีใน 6 คณะ จ�านวน 123 คน (ข้อมลู  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

78 คน โดยการสุม่กลุม่ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)

เครื่องมือ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินการประกันคุณภาพระดับ

คณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบ

ชนิดเลือกรายการ (Checklist)

ตอนท่ี 2 การบริหารท่ีส่งเสรมิการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงาน 5 ด้าน ประกอบ

ด้วย 1. ด้านการวางแผน 2. ด้านการจัดองค์การ 3. ด้าน

ภาวะผู้น�า 4. ด้านการบริหารบุคคล และ 5. ด้านการ

ควบคุม โดยข้อค�าถามจะเป็นแบบมาตรวัดตามแบบของ 

สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม

• เพศ

• อายุ

• ระดับการศึกษา

• ต�าแหน่งหน้าที่

• หน่วยงานที่สังกัด

• ประสบการณ์ในการท�างาน

• การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

• การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวแปรอิสระ 

กำรบริหำรที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

• ด้านการวางแผน

• ด้านการจัดการองค์การ

• ด้านภาวะผู้น�า

• ด้านการบริหารบุคลากร

• ด้านการควบคุม

ตัวแปรตำม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนิน

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์

2. ได้ทราบความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร

ในคณะที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริม การด�าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนางานของ

คณะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 13

วารสารวิชาการ

ลิเคอร์ (Likert Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที ่3 ศึกษาปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะจาก

ค�าถามปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากร 

ศาสตร์ ใช้สถติกิารแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารที่ส่งเสริม

การด�าเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามปัจจัยการ

บริหารงาน 5 ด้าน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ที่เป็นข้อเสนอแนะ 

หรือแนวทางในการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

สรุปผลการวิจัย
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลประชำกรศำสตร์ พบว่า 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากทีส่ดุ จ�านวน 

55 คน คดิเป็นร้อยละ 70.51 ส่วนใหญ่อาย ุ31-40 ปี จ�านวน  

28 คน คดิเป็นร้อยละ 35.90  มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท

มากทีส่ดุ จ�านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 74.36  มตี�าแหน่งเป็น

อาจารย์มากทีส่ดุ จ�านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 75.64  สังกัด

คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  

51.28 มปีระสบการณ์ในการท�างานด้านการประกนัคณุภาพ

การศกึษามาแล้ว 3-5 ปีมากทีส่ดุ จ�านวน 27 คน คดิเป็นร้อย

ละ 34.62 เคยเข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพ

มากที่สุด จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 และเป็น

กรรมการประกันคุณภาพของคณะมากที่สุดจ�านวน 49 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.83

2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อ

กำรบริหำรที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพกำร

ศกึษำระดบัคณะ มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ์ พบว่า บคุลากร 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารที่ส ่งเสริมการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย

รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก รองมาได้แก่ ด้านการ

ควบคมุ และด้านการจดัการองค์การ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

2.1 ด้านการวางแผน ความคิดเห็นของบุคลากรที่

มีต่อการบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มกีารก�าหนด

นโยบายของคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ

มีการก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จหรือตัวบ่งช้ีความส�าเร็จ

ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ มีแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาวของคณะด้านการประกนัคณุภาพ  และมกีารก�ากับ

ติดตามและการประเมินผลความส�าเร็จของแผนทุกระดับ 

อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ

2.2 ด้านการจัดองค์การ  ความคิดเห็นของบุคลากร

ที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มกีารก�าหนด

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการ

ประกันคุณภาพอย่างชัดเจน มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบด้าน

การด�าเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และมีการก�าหนด

ขอบข่ายภาระงานด้านการประกันคุณภาพของคณะอย่าง

ชัดเจน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ

2.3 ด้านภาวะผู้น�า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ต่อการบริหารท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร

ให้ความส�าคัญกับภาวะผู้น�าและภาวะผู้ตามในการท�างาน

ร่วมกัน ผู้บริหารส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพของคณะ และผู้บริหารมีการมอบหมายงานและ

การสั่งการตามโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน อยู่ในระดับ

มาก เรียงตามล�าดับ

2.4 ด้านการบรหิารบุคคล ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร

และบุคลากรที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีการก�าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ

ของคณะ บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงาน
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ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ

2.5 ด้านการควบคุม ความคิดเห็นของผู้บริหารและ

บุคลากรที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพระดับคณะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารของคณะมกีาร

ควบคุมการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ ผู้บรหิารของคณะมกีารแก้ไขปัญหาเพือ่การปรบัปรงุ

การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

และผู้บริหารของคณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก 

เรียงตามล�าดับ

3. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของบุคลำกร

ต่อกำรบริหำรที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ จ�ำแนก

ตำมสถำนภำพ พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต�าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ในการท�างาน  

การเคยเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพ และการ

มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประกันคุณภาพต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการบรหิารทีส่่งเสรมิการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน  

4. ผลกำรวิเครำะห์เนื้อหำข้อเสนอแนะและแนว 

ทำงกำรบริหำรที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ พบว่ำ

4.1 ด้านการวางแผน มีข้อเสนอแนะดังนี้

 4.1.1 มหาวิทยาลัยและคณะควรเพิ่มช่องทาง 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการที่จะ

ด�าเนินการเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ข้อมูล

อย่างถูกต้องและทั่วถึง

 4.1.2 ควรมีการวิเคราะห์และประเมินผล

การบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อจะได้ 

ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการได้เหมาะสม

 4.1.3 ควรมีกระบวนการในการวิเคราะห์แผน

งาน/โครงการและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จะช่วย

ให้คณะสามารถท�าแผนงาน โครงการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

 4.1.4 คณะต้องน�านโยบายของมหาวิทยาลัย

ด้านการประกันคุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกๆ 

ระดับปฏิบัติการ

4.2 ด้านการจัดองค์การ มีข้อเสนอแนะดังนี้

 4.2.1 ผู ้บริหารควรให้การสนับสนุนจัดหา

บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมาด�าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพเพิ่มเติม

 4.2.2 ควรมีการ จัดสรรงบประมาณเ พ่ือ

สนบัสนนุแผนงาน/โครงการเก่ียวกบัการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพของคณะในแต่ละปีอย่างเพียงพอ

 4.2.3 ควรจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ท�างานประกันเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเกณฑ์และตัวบ่งชี้

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.3 ด้านการบริหารบุคคล มีข้อเสนอแนะดังนี้

 4.3.1 คณะควรมีการสนับสนุนและยกย่อง

บุคลากรท่ีมีความทุ่มเทและรับผิดชอบการท�างานให้ได้รับ

ขวัญและก�าลังใจเพิ่มขึ้น

 4.3.2 ควรมีการพัฒนาทักษะในการท�างาน  

โดยเฉพาะในระดบัเจ้าหน้าที ่เช่น ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ทักษะด้านภาษา เพื่อให้การท�างานมีคุณภาพ 

 4.3.3 ควรให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพไม่เพียงเฉพาะคณะท�างาน

ประกันคุณภาพระดับคณะเท่านั้น

4.4  ด้านการควบคุม มีข้อเสนอแนะดังนี้

 4.4.1 ระบบการควบคมุการปฏบัิตงิาน ควรท�า 

ให้เป็นไปเพื่อคุณภาพไม่ใช่การจับผิด

 4.4.2 การควบคุมที่ดีควรสามารถประเมินผล

การด�าเนินงานที่ดีได้

อภิปรายผล
จากผลการวจิยัเรือ่งการบรหิารทีส่่งเสรมิการด�าเนนิ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ พบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้

ผู้บริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร 

ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

ท้ัง 5 ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ 
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วารสารวิชาการ

วางแผน อยู่ในระดับมาก รองมาได้แก่ ด้านการควบคุม 

และด้านการจัดการองค์การ ทั้งนี้ หลักในการบริหาร

องค์การที่ดี ผู ้บริหารหรือผู ้น�าองค์การจะต้องเร่ิมจาก

การวางแผนที่ดีให ้กับองค์การและผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อ

ก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์การ

ต้องการ อันจะน�าไปสู่การก�าหนดแผนงานและแนวทาง

การปฏิบัติ ทั้งที่เป็นแผนงานในระดับกลยุทธ์ และแผน

งานระดับปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับระบบและกลไก 

กระบวนการในการด�าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ 

PDCA ท่ีต้องเร่ิมต้นจากการวางแผนที่ดี เพื่อน�าไปสู่การ

ปฏิบัติของบุคลากรในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ  

ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน น�าไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสม  

มรีะบบในการก�ากบัตดิตามตรวจสอบในแต่ละขัน้ตอน เพือ่

การปรับปรงุแก้ไขและพฒันาการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ 

และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ปราชญา กล้าผจญ  

และสมศักด์ิ คงเที่ยง (2545) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการบริหาร ว่ากระบวนการบริหารท่ีส�าคัญมีอยู่  

5 ประการ ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Planning) 2. การ

จัดองค์การ (Organizing) 3. การอ�านวยการ (Directing)  

4. การควบคุม (Controlling) และ 5. การจัดบุคคลลงสู ่

หน่วยงาน (Staffing) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

พชัร พลิกึ (2555) ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่งความคดิเหน็ของบคุลากร

ที่มีต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี 

พบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพการ

ด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน

อุดมศึกษา เขตนนทบุรี ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก โดยด้านการวางแผนปฏบิตังิานมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลง

มาคอื ด้านการตรวจสอบหรอืการประเมนิ ด้านการปรบัปรงุ

และพัฒนา และด้านการปฏิบัติตามแผน ตามล�าดับ

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่

มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้าน 

จ�าแนกตามเพศ อาย ุวฒุกิารศึกษา ต�าแหน่ง สงักดัหน่วยงาน  

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษา การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการมส่ีวนร่วมในการเป็นกรรมการงานประกนัคณุภาพ

การศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ 

อาจเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานในระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษา เป็นเรื่องท่ีท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา จะต้องเรียนรู้ ท�าความเข้าใจและพัฒนาการ

ด�าเนินงานไปพร้อมๆ กันท้ังองค์การ ความส�าคัญของการ

ด�าเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย มิใช่หน้าที่

หรือบทบาทของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 (แก้ไขคร้ังที ่2,  

พ.ศ.2545) มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ  

ว่าด้วยการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศกึษา  

ใน (6)...การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาให้เกิด

คุณภาพ ดังนั้น งานประกันคุณภาพจึงจ�าเป็นที่จะต้องจัด

โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน... และเมื่อ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ

บริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้าน จ�าแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษา การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการมส่ีวนร่วมในการเป็นกรรมการงานประกนัคณุภาพ

การศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันน้ัน สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาวิจัยของ พัชร พิลึก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องความคิด

เห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบันอดุมศกึษา เขต

จังหวัดนนทบุรี และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตวัอย่างกบัระดับความคดิเหน็บคุลากรทีม่ต่ีอสภาพและการ

ด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสถาบนั

อุดมศึกษา เขตนนทบุรี ในภาพรวม จ�าแนกตามเพศ ระดับ

การศกึษา ต�าแหน่งงานในสถานศกึษา ต�าแหน่งทางวชิาการ 

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

 1.1. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

การบรหิารท่ีส่งเสรมิการด�าเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ระดบัคณะ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ ด้านการวางแผน พบว่า  

การด�าเนนิงานเกีย่วกบัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนงาน/ 

โครงการและเป้าหมายด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากร

ของคณะได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมี 

การเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ

ให้ทัว่ถงึ เพือ่ให้บคุลากรในทกุระดับของมหาวทิยาลยั ได้รบัรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การประกันคุณภาพ และการด�าเนินงานในระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

 1.2. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร

ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการจัดการ

องค์การ พบว่า ได้รบัการสนบัสนนุทัง้บุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพของ

คณะ อยูใ่นระดับค่อนข้างต�า่ ดังนัน้ มหาวทิยาลยัหรอืหน่วย

งานทีเ่ก่ียวข้องควรให้การสนบัสนนุทัง้บคุลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพของ

คณะ ทั้งนี้เพราะบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ี 

เพียงพอต่อการด�าเนินงาน นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท�าให้

การด�าเนินงานด้านการประกนัคณุภาพเกิดประสทิธผิลและ

มีประสิทธิภาพด้วย

 1.3. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร

ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านภาวะผู้น�า 

พบว่า ผู้บริหารสามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการ

ท�างานและมทีกัษะการตัดสนิใจทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ที่

เป็นปัญหา อยูใ่นระดับค่อนข้างต�า่ แสดงให้เหน็ว่าภาวะผูน้�า  

มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานเพราะเป็นกลไกส�าคัญ

ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องมีทักษะ 

ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งและทักษะใน

การตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ 

เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้งหรือปัญหาท่ี

เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 1.4. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

การบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการบริหาร

บุคคล พบว่า บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานด้านการ

ประกนัคณุภาพอยูใ่นระดบัค่อนข้างต�า่ ดงันัน้ มหาวทิยาลยั

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรสร้างความรูค้วามรูเ้ข้าใจ และ

สร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพของคณะวิชา เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในระบบการ

ด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีถูกต้อง ย่อมจะช่วย

ให้การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม

เป้าหมายที่ต้องการ เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ต่อองค์การด้วย

 1.5. จากการศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรต่อ 

การบริหารที่ส่งเสริมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการควบคุม  

พบว่า ผู้บริหารของคณะมีการก�าหนดขั้นตอน วิธีการใน 

การก�ากับติดตาม การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

ที่ชัดเจน อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า ซึ่งการควบคุมเป็นกลไก

หนึง่ทีส่�าคญัในการก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิงาน ให้เป็น

ไปตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหาร

ในทุกระดับท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องก�าหนดข้ันตอน วิธีการ  

ในการก�ากับติดตามตรวจสอบให้เป็นระบบและต่อเน่ือง  

รวมทัง้ต้องท�าการชีแ้จง เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ให้บคุลากร

ท่ีเก่ียวข้องรบัรูแ้ละเข้าใจถึงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการ 

ในการก�ากับติดตาม เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพของคณะบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จตาม

รายองค์ประกอบของการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการม ี

ส่วนร่วมของผูบ้รหิารและบคุลากรในการด�าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับภาวะผู้น�ากับ

การบรหิารท่ีส่งเสรมิการด�าเนินงานในระบบประกนัคณุภาพ

ของคณะ กรณีศึกษาในคณะที่มีผลการประเมินในระดับ 

ดีมาก โดยศึกษาข้อมูลในเชิงลึก  เพื่อน�าผลการวิจัยมาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และน�ามาใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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วารสารวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่าน ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ 

อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชพฤกษ์เป็นอย่างสงู ท่ีได้ให้โอกาส 

ผู้วิจัยได้ท�างานด้านวิชาการและงานวิจัยช้ินนี้ ท่านผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.พลเรอืตรหีญงิสภุทัรา เอือ้วงศ์ รองอธกิารบดี  

และผูอ้�านวยการส�านกัประกนั มหาวทิยาลยัสยาม ในฐานะ 

ท่านที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ 

แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�าวจิยั และขอขอบพระคณุ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ คณบดีคณะ 

ศลิปศาสตร์ และผูอ้�านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  

และรองศาสตราจารย์ พิศเพลิน เขียวหวาน อาจารย์ประจ�า 

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยั ราชพฤกษ์  

ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าแนะน�าด้านการวจิยัแก่ผูว้จิยั จนวจัิยฉบบันี้ 
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