ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Facilitating Factors and Restraining Factors Towards the Implementation of Quality Assurance
at Dhonburi Rajabhat University
นงเยาว์ อุทุมพร*
ณัฐสุ ภา จิวศิวานนท์**
บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1)วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่ งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่ อการด าเนิ นงาน
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุ รี 2) เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรต่ อปั จจัย ที่
ส่ งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาแนกตามตาแหน่ง
งาน และคณะ/หน่ วยงานอื่ น ๆที่ สั งกัด ใช้วิธีการวิ จัยแบบพรรณนา กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์ผูส้ อน
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น จ านวน 206 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ งชั้น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั จจัยที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ปั จจัยภายในอยู่ในระดับมาก 2 ปั จจัยคือ ด้าน
บุคลากร และด้านภาวะผูน้ า นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยภายนอกอยู่ในระดับมากคื อ ปั จจัยด้านการเมือง
นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยภายใน อยูใ่ นระดับปานกลางทุก
ปั จจัย คื อ ด้านบุ คลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้าน
วัฒ นธรรมองค์การและด้านภาวะผูน้ า ส่ วนปั จจัยภายนอกอยู่ในระดับปานกลางทุ กปั จจัยคื อ ด้านสั งคม ด้าน
เศรษฐกิจและด้านการเมือง
3. บุคลากรที่มีตาแหน่งงานและคณะ/หน่วยงานที่สงั กัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัย
ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาโดยภาพรวมและเป็ นรายด้านแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The objectives of this research were to 1) analyse the facilitating factors and those restraining
implementation of Quality Assurance at Dhonburi Rajabhat University. 2) compare the opinion of personnel
about the facilitating factors and those restraining implementation of Quality Assurance which distinguished by
job position and different faculty by using descriptive research. Sample had been selected from management
team, instructor and MUSC for 206 persons by stratified random sampling. Tools used in the research were
questionnaire. Data analysis was performed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test
and content analysis.
The results were as follows: 1) Facilitating factors that towards the implementation of Quality
Assurance of education shown the internal factors with high level were personnel and leadership factors. The
internal factors with medium level were budget, materials, physical conditions, organization structure,
organizational culture factors. The external factor with high level was political factor, others external factors with
medium level were social factor and economical factor. 2) Restraining factors towards the implementation of
Quality Assurance showed all internal factors with medium level were human resources, budget, equipment,
physical conditions, organization structure, organizational culture and leadership factors. All external factors
were at medium level such as social, economic and political factors. 3) Personnel from different position and
different faculty had different in facilitating factors and those restraining towards the implementation of Quality
Assurance in the overall and each aspects with statistically significance at .05 level.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
และสาธารณชน ซึ่ งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาคือ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ดาเนิ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.
2544 – 2548) และประเมิ นคุณ ภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549 – 2553) เสร็ จสิ้ นแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ซึ่ งยังคงหลักการสาคัญของการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาหนดให้
สมศ. ท าการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ กษาแต่ ละแห่ งตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ แ ละครอบคลุ ม
หลักเกณฑ์ในเรื่ องต่ างๆ ดังนี้ 1) มาตรฐานว่าด้วยผลการจัด การศึ กษาในแต่ ละระดับและประเภทการศึ กษา 2)
มาตรฐานว่าด้วยการบริ หารจัดการศึ กษา 3) มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4)
มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้กาหนด
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ตัวบ่งชี้ จานวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กาหนด โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้
ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้ พ้ื นฐาน จานวน 15 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้ อตั ลักษณ์ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่ งชี้ มาตรการ
ส่ งเสริ มจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555: 2 – 3)
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี เป็ นสถาบัน ที่ จัด การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ กษา โดยกาหนดปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยว่า เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้าง
องค์ความรู ้ เพื่ อพัฒ นาท้องถิ่นให้ยงั่ ยืนและสร้ างสังคมคุ ณภาพ มีวิสัยทัศน์ คื อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริ การวิชาการแก่สังคม ธารงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการวิจยั สู่ การพัฒนา
ท้องถิ่น” และให้ความสาคัญอย่างมากกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จนผ่าน
การประเมินมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบสามในปี พ.ศ.2554 ได้ในระดับคะแนน 4.34 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ซึ่ งถือว่าได้ระดับคะแนนมากกว่าในการประเมินคุณภาพรอบสอง ในปี การศึกษา 2549 ได้คะแนน 3.79
(ไม่มีการกาหนดระดับคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถือว่าการประกันคุณภาพการศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาปกติ ที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ
โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่ อนาไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพอย่างสม่าเสมอ และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ให้ความ
ร่ วมมือและเห็ นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึ กษาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ซึ่ งมีท้ งั หมด 18 ตัวบ่งชี้ แม้จะได้ผลรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี แต่ก็พบว่าในตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด 18
ตัวนั้น มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีมาก จนถึงระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยมีระดับดีมาก 8 ตัวบ่งชี้ ระดับดี 7 ตัวและ
ระดับต้องปรับปรุ ง 2 ตัวและไม่ประเมิน 1 ตัว ซึ่ งถือว่ามีความแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพ
ในรอบสอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์สาหรับเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ ปั จจัย ที่ ส่ งเสริ ม และปั จ จัย ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาแนกตามตาแหน่งงาน และคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สงั กัด
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สมมุตฐิ านการวิจยั
1. บุ คลากรที่ มีตาแหน่ งงานและสังกัดคณะ/หน่ วยงานอื่นๆ ต่ างกันมีความคิ ดเห็นต่อปั จจัยส่ งเสริ มการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีตาแหน่งงานและสังกัดคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทาให้ได้ตวั แปรปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องที่ นามาพิจารณาโดยแยกกลุ่มปั จจัยที่ เกี่ยวข้องออกเป็ นกลุ่มปั จจัยภายใน ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้าน
ภาวะผูน้ า และกลุ่มปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง (Taylor and Hill, 1993;
Harris and Jon, 2000 และเก็ จ กนก เอื้ อ วงศ์ 2546) ตัว แปรอิ ส ระที่ ท าการศึ ก ษา คื อ ต าแหน่ ง งานและคณะ/
หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัด ตัวแปรตามคือ ปั จจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แยกเป็ นกลุ่มปัจจัยภายในและกลุ่มปัจจัยภายนอก แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้ น

1.ตาแหน่ งงาน
2.คณะ/หน่ วยงานอืน่ ๆ ที่สังกัด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตัวแปรตาม

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค
ต่ อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มปัจจัยภายใน
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
4. ด้านสภาพทางภายภาพ
5. ด้านโครงสร้างองค์การ
6. ด้านวัฒนธรรมองค์การ
7. ด้านภาวะผูน้ า
กลุ่มปัจจัยภายนอก
1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการเมือง
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นิยามศัพท์
การวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการศึกษาเพื่อแยกแยะและระบุกลุ่มปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ออกมาเป็ นส่ วนย่อยและระบุถึงความสัมพันธ์ของส่ วนย่อยเหล่านี้
การดาเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา หมายถึ ง กระบวนการด าเนิ นงานในระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1)การวางแผน ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อม การจัดทามาตรฐานและตัวบ่งชี้
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ การจัดทาแผนปฏิบตั ิ การประจาปี เป็ นต้น 2) การดาเนิ นการ ได้แก่ การจัดทรัพยากร
และสิ่ งอานวยความสะดวกในการด าเนิ นงาน การนิ เทศและกากับติ ด ตามการดาเนิ นการตามแผน และ 3)การ
ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุ งคุ ณภาพการศึ กษา ได้แก่ การตรวจสอบ ประเมิ นและปรับปรุ ง โดยหน่ วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งทาการประเมิน
ปั จจัยที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษา หมายถึง เหตุหรื อการกระทาที่ สนับสนุ นการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้ าหมาย ในที่น้ ี ครอบคลุมกลุ่มปั จจัย 2 กลุ่มคือ
กลุ่ ม ปั จจัย ภายใน ได้แ ก่ ปั จจัยด้านบุ ค ลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัส ดุ อุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ า และกลุ่มปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง
ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง เหตุหรื อการกระทาที่ทาให้การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุตามเป้ าหมาย ในที่น้ ีครอบคลุมกลุ่มปั จจัย 2
กลุ่มคือ กลุ่มปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ า และกลุ่มปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง
ผู้บริ หาร หมายถึง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/สานัก ในที่ น้ ี หมายถึง อธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/สถาบัน หัวหน้าสานักงาน ที่ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ ผ้ ูสอน หมายถึง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ทาหน้าที่ สอน
รวมทั้งวิจยั และการบริ การวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หาร จานวน 30 คน อาจารย์ผสู ้ อน (ไม่รวมผูบ้ ริ หารที่ทาหน้าที่
สอน) จานวน 209 คน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 203 คน รวม 442 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555)
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2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ผสู ้ อน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 206 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางเคร็ จซี่ และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970, p. 608)
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัย
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาโดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษา โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD
ผลการวิจยั
1. ปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ปั จจัย
ภายในที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก 2 ปั จจัยคือ ด้านบุคลากร และด้านภาวะ
ผูน้ า นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง คื อ ปั จจัยด้านงบประมาณ ด้านวัส ดุ อุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ น
ระดับมากคือ ปัจจัยด้านการเมือง นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปั จจัยภายในด้านบุคลากรที่ ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุ รี ได้แก่ บุ คลากรมี ความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย บุ คลากรมี เจตคติ ที่ดีต่อการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนางานด้านต่างๆ บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนางาน
ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรมีความเชื่ อว่า การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
1.2 ปั จจัยภายในด้านภาวะผูน้ าที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษา ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์มอง
การณ์ไกลและมีแนวคิดในการพัฒนา ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการกระตุน้ จูงใจให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานพั ฒนา
คุณ ภาพการศึ กษาอย่างเต็มศักยภาพ ผูบ้ ริ หารใช้รูปแบบการบริ หารที่ เน้นให้ทุกฝ่ ายเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา และผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการวางแผน ดาเนิ นการตามแผน กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 ปั จจัยภายนอกด้านการเมืองที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้แก่ การมีผลการประเมินในระดับต่างๆ ทาให้มหาวิทยาลัยต้องเร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมี
ระบบการประเมิ นคุ ณภาพจากหน่ วยงาน สมศ.ทุ ก 5 ปี เป็ นการช่ วยกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การมี พ.ร.บ.การศึกษาทาให้มหาวิทยาลัยมีดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และการมี
นโยบายตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี ส่ งผลที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน การมีนโยบายและการ
สนับสนุนที่ชดั เจนและจริ งจังจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545
2. ปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า
ปัจจัยภายในที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรม
องค์การและด้านภาวะผูน้ า ปั จจัยภายนอกที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกปัจจัยคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง
3. การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของบุคลากรต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาจาแนกตามตาแหน่งงานและคณะ/หน่วยงานอื่นๆที่สงั กัด พบว่า
3.1 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของบุ คลากรต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึ กษาจาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อมีปัจจัยที่ ส่งเสริ มการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างจากความ
คิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจัยส่ งเสริม
ผู้บริหาร
อาจารย์ ผ้ ูสอน บุคลากรสายสนับสนุน
X
X
X
S.D.
S.D.
S.D.
ปัจจัยภายใน
3.57
0.46
3.62
0.51
3.56
0.54
1 ด้านบุคลากร
2 ด้านงบประมาณ
3.46
0.42
3.32
0.66
3.52
0.55
3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
3.41
0.47
3.17
0.73
3.34
0.52
4 ด้านสภาพทางกายภาพ 3.16
0.68
2.86
0.76
3.20
0.57
5 ด้านโครงสร้างองค์การ 3.32
0.66
3.21
0.69
3.41
0.53
6 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 3.41
0.60
3.25
0.75
3.49
0.60
7 ด้านภาวะผูน้ า
3.83
0.63
3.41
0.79
3.68
0.68

F

0.32
2.72
2.41
6.09*
1.98
2.95
5.14*
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ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปัจจัยส่ งเสริม

ผู้บริหาร
X
S.D.

ปัจจัยภายนอก
2.85
8 ด้านสังคม
9 ด้านเศรษฐกิจ
2.97
10 ด้านการเมือง
3.84
รวม
3.41
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.76
0.75
0.73
0.41

อาจารย์ ผ้ ูสอน
X
S.D.
2.86
3.01
3.64
3.26

0.83
0.81
0.76
0.56

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

บุคลากรสายสนับสนุน
X
S.D.
3.18
3.27
3.67
3.45

0.59
0.57
0.72
0.42

F

4.29*
3.22*
0.81
3.52*

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวมกับตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ผู้บริหารฯ
อาจารย์ ผ้ ูสอน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
X =3.41
X =3.26
X =3.45
ผูบ้ ริ หารฯ
0.15
0.04
อาจารย์ผสู ้ อน
0.19*
บุคลากรสายสนับสนุน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ คลากรต่ อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่ อการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึ กษาจาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า บุคลากรที่ มีตาแหน่ งงานต่างกันมีความคิ ดเห็นต่อปั จจัยที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยอาจารย์ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างจากความคิดเห็นต่อผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3 – 4
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ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค
ผู้บริหาร
อาจารย์ ผ้ ูสอน
บุคลากรสาย
F
สนับสนุน
X
X
X
S.D.
S.D.
S.D.
ปัจจัยภายใน
2.90
0.69
3.15
0.77
3.07
0.59
1.31
1 ด้านบุคลากร
2 ด้านงบประมาณ
2.84
0.73
3.08
0.75
3.04
0.73
1.03
3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.83
0.72
3.19
0.85
3.06
0.68
2.35
4 ด้านสภาพทางกายภาพ 2.98
0.94
3.41 0.88
3.16
0.68
3.81*
5 ด้านโครงสร้างองค์การ 2.83
0.66
3.21
0.83
3.12
0.74
2.35
6 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 2.77
0.76
3.18
0.96
2.98
0.78
2.78
7 ด้านภาวะผูน้ า
2.50
0.91
3.02
0.96
2.86
0.90
3.29*
ปัจจัยภายนอก
2.99
0.67
3.28
0.77
3.09
0.67
2.60
8 ด้านสังคม
9 ด้านเศรษฐกิจ
3.04
0.58
3.18
0.82
3.19
0.58
0.45
10 ด้านการเมือง
2.84
0.75
3.30
0.86
3.12
0.67
3.92*
รวม
2.84
0.60
3.19
0.68
3.06
0.55
3.50*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวมกับตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ผู้บริหารฯ
อาจารย์ ผ้ ูสอน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
X =2.84
X =3.19
X =3.06
ผูบ้ ริ หารฯ
0.35*
0.21
อาจารย์ผสู ้ อน
0.13
บุคลากรสายสนับสนุน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

3.3 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรต่ อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึ กษาจาแนกตามคณะ/หน่ วยงานอื่นๆที่ สังกัด พบว่า บุ คลากรที่ อยู่ในคณะ/หน่ วยงานอื่นๆที่ สังกัดต่างกัน มี
ความคิ ดเห็นต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างจากบุคลากรที่สงั กัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงาน
อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5 – 6
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จาแนกตามคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สงั กัด
ปัจจัยส่ งเสริม
ครุ ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ หน่ วยงาน
และ
จัดการ
และ
อืน่ ๆ
สั งคมศาสตร์
เทคโนโลยี
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ปัจจัยภายใน
3.47 0.64 3.55 0.56 3.64 0.45 3.72 0.45 3.57 0.48
1 ด้านบุคลากร
2 ด้านงบประมาณ
3.34 0.70 3.32 0.65 3.29 0.63 3.58 0.45 3.52 0.53
3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
3.34 0.73 3.24 0.69 3.01 0.64 3.43 0.59 3.38 0.53
4 ด้านสภาพทาง
3.00 0.73 3.06 0.73 2.73 0.81 3.13 0.60 3.15 0.56
กายภาพ
5 ด้านโครงสร้าง
3.25 0.88 3.23 0.65 3.22 0.62 3.37 0.63 3.39 0.55
องค์การ
6 ด้านวัฒนธรรม
3.26 0.87 3.35 0.60 3.10 0.68 3.59 0.66 3.50 0.62
องค์การ
7 ด้านภาวะผูน้ า
3.48 1.03 3.48 0.80 3.44 0.74 3.71 0.51 3.64 0.69
ปัจจัยภายนอก
2.89 0.83 2.90 0.70 2.76 0.83 3.19 0.79 3.15 0.66
8 ด้านสังคม
9 ด้านเศรษฐกิจ
3.05 0.73 3.11 0.69 2.89 0.85 3.17 0.87 3.25 0.56
10 ด้านการเมือง
3.77 0.95 3.70 0.78 3.54 0.70 3.81 0.62 3.67 0.61
รวม
3.30 0.68 3.31 0.52 3.19 0.50 3.50 0.45 3.44 0.41
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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F

0.96
1.93
3.15*
3.02*
0.78
3.55*
0.95
2.59*
1.76
0.87
2.52*

ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยที่ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมกับคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
คณะ/หน่วยงานที่สงั กัด
ครุ ศาสตร์ มนุษยศาสต วิทยาการ วิทยาศาสตร์ หน่ วยงาน
ร์ และ
จัดการ
และ
อืน่ ๆ
X =3.30
สั งคมศาสต
X =3.19 เทคโนโลยี X =3.44
ร์ X =3.31
X =3.50
ครุ ศาสตร์
0.01
0.11
0.20
0.14
มนุษยศาสตร์และ
0.12
0.19
0.12
สังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
0.31*
0.25*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.06
หน่วยงานอื่นๆ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ คลากรต่อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่ อการดาเนิ นงานประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาจาแนกตามคณะ/หน่ วยงานอื่ นๆที่ สังกัด พบว่า บุ คลากรที่ อยู่ในคณะ/หน่ วยงานอื่นๆที่ สังกัด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยภาพรวมแตกต่ า งจากบุ ค ลากรที่ สั งกัด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนบุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
คิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาโดยภาพรวมแตกต่ างจากบุคลากรที่
สังกัดคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 7 – 8
ตารางที่ 7 วิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจาแนกตามคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สงั กัด
ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค ครุ ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ หน่ วยงาน
และ
จัดการ
และ
อืน่ ๆ
สั งคมศาสตร์
เทคโนโลยี
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ปัจจัยภายใน
3.31 0.82 2.95 0.66 3.22 0.65 2.90 0.94 3.13 0.59
1 ด้านบุคลากร
2 ด้านงบประมาณ
3.37 0.67 2.79 0.63 3.28 0.69 2.86 0.84 3.04 0.78

F

2.16
4.76*
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ครุ ศาสตร์

มนุษยศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ หน่ วยงาน
และ
จัดการ
และ
อืน่ ๆ
สั งคมศาสตร์
เทคโนโลยี
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
3.21 0.89 3.02 0.82 3.36 0.75 2.81 0.77 3.07 0.70
3.38 0.90 3.26 0.82 3.39 0.88 3.14 0.98 3.22 0.72

3 ด้านวัสดุอุปกรณ์
4 ด้านสภาพทาง
กายภาพ
5 ด้านโครงสร้าง
3.36 0.76
องค์การ
6 ด้านวัฒนธรรม
3.30 0.87
องค์การ
7 ด้านภาวะผูน้ า
2.90 0.95
ปัจจัยภายนอก
3.42 0.76
8 ด้านสังคม
9 ด้านเศรษฐกิจ
3.43 0.78
10 ด้านการเมือง
3.42 0.75
รวม
3.30 0.70
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.75*
0.57

3.09

0.87

3.20 0.72 2.73 0.83 3.23 0.71

2.71*

2.95

0.90

3.32 0.83 2.61 1.04 3.10 0.74

3.89*

2.89

1.02

3.07 0.75 2.57 1.08 2.93 0.95

1.34

3.20
3.00
3.16
3.02

0.69
0.75
0.90
0.65

3.27
3.23
3.30
3.26

1.76
1.78
1.32
2.87*

0.78
0.72
0.76
0.53

2.92
3.08
2.98
2.84

0.74
0.80
0.94
0.79

3.13
3.23
3.13
3.11

ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวมกับคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัด
คณะ/หน่วยงานที่สงั กัด
ครุ ศาสตร์ มนุษยศาสตร์
วิทยาการ วิทยาศาสตร์
X = 3.30 และสังคมศาสตร์ จัดการ และเทคโนโลยี
X =3.02
X =3.26
X =2.84
ครุ ศาสตร์
0.28
0.03
0.45*
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.24*
0.17
วิทยาการจัดการ
0.42*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานอื่นๆ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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F

0.69
0.59
0.65
0.57

หน่ วยงาน
อืน่ ๆ
X =3.11
0.18
0.09
0.15
0.27
-
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ข้างต้นมีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ซึ่ งได้นาเสนอเป็ น 3 ประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
2 ปั จจัยคือ ด้านบุคลากร และด้านภาวะผูน้ า นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยภายนอกที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึ กษาอยู่ในระดับมากคื อ ปั จจัยด้านการเมือง นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง มีประเด็นที่ ควร
พิจารณาดังนี้
1.1 ปั จจัยภายในด้านบุคลากรที่ ส่งเสริ มการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุ รี ได้แก่ บุ คลากรมี ความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย บุ คลากรมี เจตคติ ที่ดีต่อการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนางานด้านต่างๆ บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนางาน
ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรมีความเชื่ อว่า การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาได้ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะว่ามหาวิทยาลัยได้มีการส่ งเสริ มให้
บุคลากรทุกคนให้มีความรู ้ ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึ กษาและเชื่ อว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้การศึกษาได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดไว้
ในหมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
มาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่ ตอ้ งดาเนิ นการ
อย่างต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลัย จึ งต้องพัฒ นาบุ ค ลากรให้ต ้อ งมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เนตรรุ ้ง อยู่เจริ ญและคนอื่นๆ (2554) ที่วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายการประกัน
คุณภาพไปปฏิบตั ิมากที่สุดคือ เจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ซึ่ งถ้าบุคลากรมีเจตคติที่ดีแล้ว
ก็จะให้ความร่ วมมื อในการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ เฉลิ มพล พินทอง
(2542 อ้างถึงใน ภัทราภรณ์ โพนเงิ น 2548) กล่าวว่า สถานศึ กษาต้องเตรี ยมความพร้อมทั้งสภาพการณ์ ทางด้าน
กายภาพ และเจตคติ ของบุคคลในการที่ จะทาการใด ๆให้ประสบสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ สถานศึ กษาต้องเตรี ยม
ความพร้อมพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งการเตรี ยมบุคลากรนั้นมีความสาคัญอย่างมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ใจชนก ภาคอัต (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา: กรณี ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอานาจการอธิ บายการผัน
แปรการมี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ ดัง นี้ 1) บทบาทของ
คณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3) เป็ นคณะทางานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา 4) ระดับการศึกษา 5) บทบาทของผูบ้ ริ หารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ 6)
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม ลาดับ
1.2 ปั จจัยภายในด้านภาวะผูน้ าที่ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษา ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์มอง
การณ์ไกลและมีแนวคิ ดในการพัฒนา ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการกระตุน้ จูงใจให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานพัฒนา
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คุณ ภาพการศึ กษาอย่างเต็มศักยภาพ ผูบ้ ริ หารใช้รูปแบบการบริ หารที่ เน้นให้ทุกฝ่ ายเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา และผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการวางแผน ดาเนิ นการตามแผน กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างที่ดี มีวิสยั ทัศน์และเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน ซึ่ งการประกันคุณภาพ
การศึกษาก็เป็ นมาตรการอย่างหนึ่ งที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ ผูบ้ ริ ห ารพยายามชี้ น าสิ่ งที่ ค วรส่ งเสริ ม เอาใจใส่ ต่ อการด าเนิ น กิ จกรรมการประกัน คุ ณ ภาพของทุ ก
หน่ วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการบริ หารจัดการทุกด้านที่มุ่งไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และนาผลการ
ประเมินมาดาเนิ นการปรับปรุ งพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่ องตลอดมา ซึ่ งเห็นได้จากคะแนนผลการ
ประเมินที่ มีคะแนนเพิ่มมากขึ้ นในทุ กตัวบ่งชี้ ในทุ กครั้งที่ มีการประเมินคุ ณภาพทั้งจากภายในและภายนอก และ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Moorhead and Griffin (1998) ที่ ว่ า การสนับ สนุ น ของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งเป็ นปั จจัย
ส่ งเสริ มต่ อ ความส าเร็ จในการดาเนิ นงานอย่างหนึ่ ง เพราะความร่ วมมื อในองค์กรที่ มีพ ลังต้องอาศัยกลไกการ
ควบคุมและกลไกการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ หาร และสอดคล้องกับการวิจยั สถาบันการพลศึกษา (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ ผลการวิจยั พบว่า
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากคือ ปัจจัย
ด้านลักษณะผูบ้ ริ หาร ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 ปั จจัยภายนอกด้านการเมืองที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้แก่ การมีผลการประเมินในระดับต่างๆ ทาให้มหาวิทยาลัยต้องเร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมี
ระบบการประเมิ นคุ ณภาพจากหน่ วยงาน สมศ.ทุ ก 5 ปี เป็ นการช่ วยกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยมี การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การมี พ.ร.บ.การศึกษาทาให้มหาวิทยาลัยมีดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และการมี
นโยบายตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาจากหน่ วยงานต้นสังกัดทุ กปี ส่ งผลที่ ดีต่อการปฏิ บตั ิ งาน ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะ
การมีนโยบายและการสนับสนุนที่ชดั เจนและจริ งจังจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็ นเสมือนสิ่ งที่ เข้ามากระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการประกันคุณภาพได้
อย่างจริ งจัง ประกอบกับการกาหนดนโยบายดังกล่าวได้มีการปฏิบตั ิในหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานอย่าง
จริ งจังไม่ว่าจะเป็ นการศึ กษาในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ระดับอาชี วศึ กษา รวมทั้งระดับอุดมศึ กษา มี ท้ งั การ
ประกันคุ ณ ภาพจากภายในหน่ วยงานเองอย่างจริ งจังและการรองรั บการตรวจประเมิ นจากภายนอกด้วยซึ่ งได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่ องจนถึงการประเมินเป็ นรอบที่สามคือตั้งแต่ปี 2554-2558 และมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับการ
ประเมินรอบที่ สามในปี 2554 และมีผลการประเมินในระดับคุณภาพที่ ดีข้ ึ นตลอดมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2554) ประกอบกับบุคลากรในหน่วยงานเองได้เล็งเห็นว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนสาคัญในการที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการประกันคุณภาพมาเป็ นอย่างดีและ
อย่างต่อเนื่ อง และในส่ วนผูบ้ ริ หารเองก็มีการติ ดตามการดาเนิ นการในเรื่ องนี้ มาอย่างต่อเนื่ องในทุกๆ สมัย และ
ในขณะนี้ เอง สมศ.ได้ดาเนิ นการพัฒนาตัวบ่งชี้ สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่สี่ และได้เริ่ มที่จะทา
การประชาพิจารณ์ ตวั บ่งชี้ ในรอบที่ สี่แล้ว ซึ่ งจะเห็นได้ว่าหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ ดาเนิ นการในเรื่ องของการประกัน
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คุณภาพการศึกษาก็ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอและมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์อย่างเข้มข้น จึงส่ งผล
ให้มหาวิทยาลัยเองต้องเร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่สี่
ต่อไป
2. ปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า
ปั จจัยภายในที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการด าเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาอยู่ในระดับปานกลางทุ กข้อ คื อ ด้า น
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ
และด้านภาวะผูน้ า ปั จจัยภายนอกที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกปั จจัยคื อ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิ จและด้านการเมือง จะเห็นได้ว่าในการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษา
มหาวิทยาลัยได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากบุคลากร มีการจัดเตรี ยมด้านบุคลากรสาหรับทาหน้าที่ในเรื่ องของการ
ประกันคุณภาพรวมทั้งอาจารย์ผสู ้ อนเองก็ได้ให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ ในการที่ จะเรี ยนรู ้งาน จะมีปัญหาบ้างใน
เรื่ องที่มีอาจารย์และบุคลากรใหม่บรรจุเข้ามาในแต่ละคณะเป็ นจานวนมาก ซึ่ งอาจารย์และบุคลากรเหล่านี้ มีความรู ้
เกี่ ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประกันคุณภาพอาจยังไม่ดีพอ จึงต้องให้ทางมหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู ้ใน
เรื่ องประกันคุ ณภาพการศึ กษาก่ อน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ า รวมทั้งในด้านปั จจัยภายนอกที่
ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพาการศึกษาในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี และเห็นการประกันคุณภาพการศึ กษาเป็ นเรื่ องที่ สาคัญเป็ น
การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารเองก็ให้ความสาคัญสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เป็ นอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี ทุกสมัย จึ งทาให้สิ่งที่ จะเป็ นอุปสรรคในการดาเนิ นงานนั้นมีนอ้ ยหรื อไม่ค่อยมี ประกอบกับ
หน่ วยงานต่ างๆในมหาวิ ท ยาลัย มี การเตรี ย มความพร้ อมเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานในเรื่ องการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง และจัดเตรี ยมการรับการประเมินในทุกครั้งไว้เป็ นอย่างดีและปฏิ บตั ิ จนถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งที่ตอ้ งทาในชีวิตประจาวัน เมื่อมีการประเมินทุกครั้งจึงพร้อมที่รับการประเมิน ทาให้อุปสรรค
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีนอ้ ยหรื อไม่มากนักในแต่ละองค์กร
3. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ ม และปั จ จัย ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจาแนกตามตาแหน่งงานและคณะ/หน่วยงานอื่นๆที่สังกัด
3.1 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของบุคลากรต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า บุคลากรที่ มีตาแหน่ งงานต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อมี ปัจจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านสภาพทางกายภาพ ด้านภาวะผูน้ า ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการบริ หารจัดการในเรื่ อง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น แต่ละตาแหน่ งงานจะมีบทบาทหน้าที่ หลักในการทางานที่
แตกต่างกัน เมื่อต่างคนต่างบทบาทหน้าที่ ก็ทาให้มีวิธีดาเนิ นงานที่ แตกต่างกัน ตาแหน่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยจะ
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บริ หารจัดการโดยใช้วิธีระดมความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการสนับสนุนการดาเนินงาน มีการกาหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายการดาเนินงานที่ชดั เจน และ
บริ หารงานโดยมุ่งเน้นตามนโยบายที่ ได้กาหนดไว้ การบริ หารเน้นการมีส่วนร่ วม เริ่ มตั้งแต่การกาหนดเป้ าหมาย
การดาเนิ นการของมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วม ปรึ กษาหารื อ
กันอย่างกัลยาณมิตร ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ นในทุกเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การเตรี ยมสถานที่
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้
ร่ มรื่ น ใกล้ชิดธรรมชาติ การควบคุมไม่ให้มีอบายมุขภายในมหาวิทยาลัย การจัดวางผูร้ ับผิดชอบที่ เหมาะสม การ
จัดการเรี ยนการสอนมี มีบรรยากาศความเป็ นกัลยาณมิตร ผูบ้ ริ หารได้มีการเตรี ยมการสาหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้เป็ นอย่างดี ส่ วนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเนื่ องจากการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิจริ งพบปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ต้องคอยแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้ นในระหว่างการปฏิ บตั ิหน้าที่ การแก้ปัญหาก็ดาเนิ นการได้ค่อนข้าง
ยาก และต้องใช้เวลา เช่ นในเรื่ องของสภาพทางกายภาพที่ แ วดล้อมมหาวิทยาลัย ต้องขอความร่ วมมื อจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรื อแม้แต่เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งพบว่า บางครั้งแหล่งเรี ยนรู ้ สภาพห้องเรี ยนไม่อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งาน สภาพอาคารสถานที่ต่างๆ มีความพร้อมน้อย เป็ นต้น บุคลากรส่ วนสนับสนุนก็มีบทบาทเพียงแค่
เป็ นฝ่ ายอานวยความสะดวกในการทางานให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ จึงทาให้อาจารย์
ผูส้ อน บุ คลากรสายสนับสนุ น มี ความคิ ดเห็ น ในเรื่ องของปั จจัยส่ งเสริ ม แตกต่ างกันและแตกต่ างกับผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาในหลายด้าน โดยบุคลากรสายสนับสนุ นจะมี ความคิ ดเห็นต่อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดีกว่าในตาแหน่งอื่น
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็นของบุ คลากรต่อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึ กษาจาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า บุคลากรที่ มีตาแหน่ งงานต่างกันมีความคิ ดเห็นต่อปั จจัยที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า บุ ค ลากรที่ มีตาแหน่ งงานต่ างกันมี ความคิ ด เห็ นต่ อปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่ อการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านสภาพทางกายภาพ ด้านภาวะผูน้ า และด้านการเมือง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะ ตาแหน่ งงานต่ างกันมีบทบาท
รับ ผิดชอบในการดาเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาแตกต่ างกัน และมี อุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นการ
ประกันคุณภาพแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วมีเพียงด้านสภาพทางกายภาพ ด้านภาวะผูน้ า และด้าน
การเมื อ งที่ แ ตกต่ างกัน และเมื่ อ พิ จารณาระดับ ความแตกต่ างก็อยู่ในระดับ ปานกลาง จึ งพิ จารณาได้ว่า ในการ
ดาเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษานั้น มหาวิทยาลัยเองได้ดาเนิ นการเรื่ องนี้ มาตั้งแต่ ปี 2546 และด าเนิ นการ
ปรับปรุ งพัฒนาเรื่ อยมาจนเข้าสู่ การประเมินคุณภาพในรอบที่สามผ่านไปแล้ว และเข้าสู่การประเมินในรอบที่สี่ในปี
2559 ซึ่ งได้ทามาอย่างต่อเนื่ อง จนอาจารย์ผสู ้ อน บุคลากรสายสนับสนุน ถือเป็ นเนื้อเดียวกับงานที่ตอ้ งทาอยู่แล้ว มี
ปัญหาบ้างก็เป็ นเรื่ องที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็ค่อยๆ แก้ปัญหากันไป และสามารถดาเนินการแก้ไขให้ผา่ นพ้นอย่างดีในทุก
งาน โดยทุกฝ่ ายจะเข้ามาร่ วมแรงร่ วมใจกันดาเนินงานให้มหาวิทยาลัยประสบผลสาเร็ จ
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3.3 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยที่ ส่ งเสริ มการด าเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา
จาแนกตามคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัด พบว่า บุคลากรที่อยูค่ ณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยที่ ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ในภาพรวมจาแนกตามคณะ/หน่ วยงานอื่ นๆ ที่ สังกัด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทาง
กายภาพ ด้านวัฒ นธรรมองค์การ และด้านสังคม แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในแต่ละคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัด จะมีวฒั นธรรมองค์การที่แตกต่าง
กัน บางองค์การอาจมีลกั ษณะยอมรั บการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างรวดเร็ ว บางองค์การก็ยอมรับได้ชา้ แต่ ก็
สามารถยอมรับได้ ลักษณะของการทางาน การสร้างมาตรฐานการทางานของคนในองค์การที่ แตกต่างกัน การมี
มุมมองในเรื่ องของการประเมินที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีโครงสร้างการบริ หารงานที่คล้ายกันก็ตาม บทบาทในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการทาหน้าที่ที่แตกต่างกัน รวมทั้งสภาพทางกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ สภาพห้องเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เป็ นต้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
แต่ละคณะ/หน่ วยงานอื่ นๆที่ สังกัด ก็มีความแตกต่างกัน ส่ วนในเรื่ องของด้านสังคม ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยเองก็
ไม่ได้หยุดนิ่ ง ได้ดาเนิ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้ดึงชุ มชน องค์กรภายนอกที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การประกันคุณภาพการศึ กษามาอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั ไม่ได้เห็นผลเป็ นรู ปธรรมเท่าที่ ควรจึงทาให้คณะ/หน่ วยงาน
อื่นๆ ที่สงั กัด มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่ องของชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน
3.4 ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาจาแนกตาม
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สงั กัด พบว่า บุคลากรที่อยูค่ ณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สงั กัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมจาแนกตามคณะ/หน่ วยงานอื่นๆ ที่ สังกัดแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
โครงสร้ างองค์การ และด้านวัฒ นธรรมองค์การ แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าการบริ หารจัดการในเรื่ องของการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/
หน่วยงานอื่นๆที่สังกัด นั้น แต่ละคณะ/หน่วยงานอื่นๆ จะมีบทบาทหน้าที่หลักในการทางานที่แตกต่างกัน โดยแต่
ละคณะจะรับผิดชอบดูแลในสายวิชาการที่แตกต่างกัน การจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกันความจาเป็ นในการใช้
วัส ดุ อุป กรณ์ ก็มีความแตกต่ างกัน บางคณะก็มีค วามพร้อม บางคณะก็มีงบประมาณที่ ค่อนข้างจากัด เช่ น คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความจาเป็ นต้องจัดการเรี ยนการสอนที่ ตอ้ งใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีราคาที่ค่อนข้างแพง
และหาซื้ อยาก บางครั้งงบประมาณในการดาเนินการในเรื่ องนี้อาจมีไม่เพียงพอ ซึ่ งแตกต่างจากคณะ/หน่วยงานอื่น
ที่อาจมีความจาเป็ นในเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ที่นอ้ ยกว่า และอุปกรณ์กส็ ามารถหาซื้ อได้ง่ายกว่า เป็ นต้น และก็ยงั มีความ
แตกต่างกันในลักษณะของการใช้งาน ส่ วนในด้านของสภาพทางกายภาพ ทุกคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่สังกัด มีสภาพ
ทางกายภาพที่แตกต่างกันถึงแม้จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเองมีพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจากัดไม่สามารถ
ขยายอาณาบริ เวณให้มีส ภาพทางกายภาพให้เหมาะสมกับการจัด การเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องกับทุ กคณะ/
หน่วยงานได้ แต่กม็ ีการปรับปรุ งพัฒนาเรื่ อยมา รวมถึงสภาพทางกายภาพอื่นๆ ที่มีส่วนในการจัดการเรี ยนการสอน
และอื่ นๆ และบางคณะ/หน่ วยงานอื่ นๆ ก็ไม่ มีบุค ลากรทาหน้าที่ รับผิด ชอบในการด าเนิ นการประกันคุ ณ ภาพ
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การศึกษาโดยตรงต้องให้อาจารย์มาทาหน้าที่ ซึ่ งบางครั้งก็เป็ นการเพิ่มภาระอื่นให้อาจารย์มากเกินไป ขณะเดียวกัน
บางคณะก็จะมีบุคลากรมาทาหน้าที่น้ ี โดยตรงอาจารย์เป็ นเพียงช่วยให้คาแนะนาและจัดหาข้อมูลหรื อดาเนิ นการใน
เรื่ องอื่นๆ เท่านั้น ในส่ วนนี้ จึงทาให้มุมมองของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละคณะแตกต่างกัน แต่ทุก
คณะ/ หน่วยงานอื่นๆ ก็ยงั มองประเด็นนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางนาเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการที่ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านภาวะผูน้ า และด้านการเมืองเป็ นปั จจัยที่ ส่งเสริ มการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยูใ่ นระดับมากดังนั้น
1. ผูบ้ ริ หารควรเสริ มสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่ วมแรงร่ วมใจกันในการพัฒนา
องค์การและมุ่งมัน่ และให้ความส าคัญ กับการดาเนิ นการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาอย่างต่ อเนื่ องและถื อว่างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์การ
2. ผูบ้ ริ หารควรเร่ งสร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยผูบ้ ริ หารต้องให้
การส่ งเสริ มสนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์การ
3. ผูบ้ ริ หารควรเน้นการทางานอย่างมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนก็จะทาให้การดาเนิ นงานประกันคุณภาพมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นในทุกเรื่ อง เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึ กษาจากหน่ วยงาน สมศ.ทุก 5 ปี ตาม
พ.ร.บ.การศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อหาแนวทางเสริ มสร้างการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อหารู ปแบบการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ประสบผลสาเร็ จมากยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม
เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นการในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใจชนก ภาคอัต (2553) รายงานวิ จั ย เรื่ อง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา:
กรณี ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริ หารศาสตร์
เนตรรุ ้ง อยู่เจริ ญ, สมโชค ฤทธิ์ จารู ญ และวีรชัย คาธร (2554) รายงานวิจัยเรื่ องปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่ อการนา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึ กษาไปปฏิ บัติศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
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ภัทราภรณ์ โพนเงิ น (2548) “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนระดับ
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2557) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุ งเทพมหานคร:
สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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