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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจ�ำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ใน 6 คณะ จ�ำนวน 123 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม เกีย่ วกับหลัก
การบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการควบคุม
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ ดยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’) และสถิตกิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน อยูใ่ นระดับมาก รองมาได้แก่ ด้านการ
ควบคุม และด้านการจัดการองค์การ และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของบุคลากรกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, การประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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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�ำ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการ
ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency)
มีคณ
ุ ภาพ (Quality) และเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Effectiveness) จากเป้าประสงค์หลักและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
อุดมศึกษา ที่ต้องมีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
มีกลไกในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยตอบสนองนโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) อันจะน�ำ
ประเทศไปสูก่ ารแข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
เทคโนโลยีและการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน จึง
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ที่ทัดเทียมหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ

8
p7-18 �����.indd 8

การอุดมศึกษาได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ จากนโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านการประกันคุณภาพและ
ผลการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่าน
มาของคณะ ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึง่ ทุกคณะจะต้อง
ด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการด�ำเนินงาน
ที่แสดงถึงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพในแต่ละ
ปีการศึกษา ซึ่งการด�ำเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือคุณภาพของผู้เรียน ความส�ำเร็จ
ขึ้นอยู่กับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารวิชาการ การ
บริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร และที่ส�ำคัญคือการ
บริหารตามพันธกิจต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ก็เช่นกัน ความส�ำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะท�ำการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับหลักการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เพือ่ ศึกษาหลักการบริหารองค์การในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานทีส่ ง่ เสริมให้การด�ำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้า
หมายทีต่ อ้ งการ และเพือ่ จะน�ำผลการวิจยั ทีศ่ กึ ษาได้ไปเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
บุคลากรในคณะที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการบริหารที่ส่งเสริม
การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ คณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สมมติฐาน

บุคลากรที่มีสถานภาพทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารที่ ส ่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์แตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎี

การวิจัยเรื่องการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้วิจัย
ได้ศกึ ษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

การบริหารองค์การสู่ความส�ำเร็จ

การบริหาร หมายถึง กระบวนการท�ำงานร่วมกัน
ของบุ ค คลตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป โดยอาศั ย กระบวนการ
การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ และการ
ด�ำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ท รั พ ยากรและเทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด (สัมมา รธนิธย์, 2556)

กระบวนการบริหารองค์การ

กระบวนการบริ ห ารเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ของ

ผู้บริหารทุกองค์การ ที่จะต้องเลือกน�ำมาใช้ซึ่งมีอยู่หลาก
หลายวิธีในปัจจุบันตามความจ�ำเป็น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพือ่ ความส�ำเร็จขององค์การนัน้ ๆ กระบวนการ
เป็นล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรที่
หมุนเวียนตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทุกทิศทาง
(สัมมา รธนิธย์, 2556) ลูเทอร์ กูลลิค (อ้างถึงใน สมาน อัศวภูม,ิ
2551) ได้กล่าวถึง หลักการบริหาร POSDCoRB ประกอบด้วย
1. Planning (P) เป็นการก�ำหนดสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
การและวิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ ใ นการด� ำ เนิ น การเพื่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
2. Organizing (O) เป็นการก�ำหนดโครงสร้าง
การบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการเพื่อการจั ด กลุ ่ ม งาน
การมอบหมายงาน และการประสานการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน
3. Staffing (S) เป็นพันธกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากร
ทั้งหมด ได้แก่ การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม และการจัด
เงื่อนไขต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4. Directing (D) เป็นพันธกิจที่ต้องด�ำเนินการ
ต่อเนื่องในเรื่องของการตัดสินใจ การสั่งการและการให้
ค�ำแนะน�ำ และการท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำขององค์การ
5. Co-ordinating (Co) เป็นพันธกิจในการประสาน
งานระหว่างหน่วยปฏิบัติต่างๆ
6. Reporting (R) เป็นความรับผิดชอบในการให้
ข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ทัง้ ผูบ้ ริหาร
เองและผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับข้อมูล ผลการวิจัย และ
ผลการตรวจต่างๆ
7. Budgeting (B) เป็นพันธกิจด้านการวางแผน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2545)
ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการการบริหาร ว่ากระบวน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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การบริหารที่ส�ำคัญมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับการตั้ง
จุดประสงค์แล้ววางแผนว่า จะท�ำให้จุดประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น
บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างไร จะต้องท�ำอะไรบ้าง ใครจะต้องเป็น
คนกระท�ำการสิง่ ใด จะท�ำให้สำ� เร็จได้ทตี่ รงไหนและอย่างไร
ในขั้นแรกของการวางแผนนั้น จะเป็นการเลือกเป้าหมาย
ขององค์การ จากนั้นจะมีการก�ำหนดเป้าหมายย่อย ส�ำหรับ
หน่วยงานย่อยขององค์การ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้วาง
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ส่วนผูบ้ ริหารระดับกลางและ
ระดับต้น จะเป็นผู้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ (Operational/
action Plan) โดยปกติ แผนกลยุทธ์นนั้ มักจะเป็นแผนระยะ
ยาว อาจจะเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี ส่วนแผนปฏิบัติการนั้นเป็น
แผนด�ำเนินการในระยะสั้น ๆ
2. การจัดองค์การ (Organizing) เมื่อผู้บริหารได้
ก�ำหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงานหรือโปรแกรมต่างๆ
ขึน้ มา เพือ่ ให้บรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ต้องมีการ
ออกแบบและพัฒนาองค์การขึ้นมา องค์การที่แตกต่างกัน
ก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
3. การอ�ำนวยการ (Directing) เป็นกิจกรรมเกีย่ วกับ
การเป็นผู้น�ำ ได้แก่ การใช้ความสามารถในการสื่อสาร
การจูงใจพนักงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
เพื่อมุ่งให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การควบคุ ม (Controlling) เกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบ 3 อย่างคือ
4.1) การก�ำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
4.2) การวัดผลการปฏิบัติงาน
4.3) การแก้ไขผลการปฏิบตั งิ านใด ๆ ทีไ่ ม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้นั้น
5. การจัดบุคคลลงสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็น
หน้าที่การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ
ขององค์การ
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เสนาะ ติเยาว์ (2551) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร
เป็นสิง่ ทีร่ ะบุให้รวู้ า่ กรอบของงานบริหารมีอะไร หรือผูบ้ ริหาร
ต้องท�ำหน้าทีอ่ ะไรในการบริหารงาน การจะเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
เรือ่ งการบริหารองค์การมีแนวทางการเรียนรูห้ ลายแนวทาง
ในที่นี้จะขอน�ำเสนอใน 4 หน้าที่ คือ
1. การวางแผน (Planning) คือการก�ำหนดขึ้นมา
ล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการอย่างไร
ที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายนั้น หน้าที่ในการวางแผนจะ
ต้องระบุผลงานที่ต้องการและหนทางที่จะท�ำให้ผลงานนั้น
การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการ
กระท�ำเพือ่ ให้ได้ผลความต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยทีจ่ ะ
ท�ำให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดสรร
ทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะมอบหมายให้คนหรือ
กลุ่มคนด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ การจัด
องค์การจึงเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดกิจกรรมและทรัพยากร
ซึง่ เท่ากับเป็นการท�ำแผนให้เกิดขึน้ จริง โดยการก�ำหนดงาน
การมอบหมายงานให้คน และการสนับสนุนบุคลากรเหล่า
นั้นทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี
3. การน�ำ (Leading) คือ กระบวนการในการ
กระตุ้นส่งเสริมคนให้ท�ำงาน เพื่อบรรลุผลตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้ การน�ำเกีย่ วข้องกับกระบวนการทีท่ ำ� ให้คนท�ำงาน
ร่วมกันจนส�ำเร็จผลตามเป้าหมายขององค์การ กระบวนการ
น�ำนี้จะสร้างคนให้เกิดความผูกพันในงาน ส่งเสริมให้คน
เต็มใจที่จะท�ำงาน และกระตุ้นให้คนทุ่มเท และอุทิศตัวเอง
ให้กับงานจนได้ผลงานตามที่ต้องการ
4. การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการ
ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงาน
กับเป้าหมายหรือมาตรฐาน และแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย
การควบคุมนี้จะท�ำให้ผู้บริหาร รับผิดชอบในการติดตาม
ความก้าวหน้าในงาน ก�ำกับดูแลการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติถึงผลการท�ำงานนั้น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
จากกระบวนการบริหารที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า
เพื่อให้การบริหารองค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� องค์การจะต้องมี
กระบวนการในการบริหารงาน ที่ประกอบด้วย ด้านการ
วางแผน ด้านการบริหารองค์การ ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการ
บริหารบุคคล และด้านการควบคุม เพื่อให้การบริหารงาน
มีระบบและเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

สุภัทรา เอื้อวงศ์ (2556) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการประกันคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น
หลักที่ส�ำคัญ ได้แก่

1. ปัจจัยด้านคน

1.1. ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� (leadership) จะสามารถ
สร้ า งพลั ง จู ง ใจในการด� ำ เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพให้ กั บ
บุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ รวมทัง้
มีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ ทุ่มเท มีความมุ่งมั่น
สนใจใฝ่รู้ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการด�ำเนิน
การประกันคุณภาพ รวมทั้งใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.2. กรรมการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการก�ำหนดนโยบาย
ที่ ชั ด เจน มี ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตามผลการด�ำ เนิ น การประกั น
คุณภาพของสถานศึกษา
1.3. ครูจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีและมีทักษะในการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการสอน ด�ำเนินการ
ตามภารกิจของตนเองด้วยระบบคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ
PDCA ในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยด้านคนจะต้องมีการประสาน
ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

2. ปัจจัยด้านระบบ

มีระบบคุณภาพ (Quality system) ที่แสดงถึง
ขอบข่ายความรับผิดชอบ(Responsibility) ซึ่งมีโครงสร้าง
ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับต่าง ๆ ทีช่ ดั เจน มีการจัด
ท�ำคู่มือระบบ (Manual) ในการด�ำเนินการประกันคุณภาพ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของสถานศึกษา

3. ปัจจัยด้านการจัดการ

3.1. การสือ่ สาร (communication) เพือ่ สร้างความ
เข้าใจให้ตรงกัน เป็นการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ
3.2. การก�ำกับติดตาม (controlling) ท�ำให้เห็น
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินการตามแผน เพือ่ สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด และช่วยท�ำให้บุคลากรเกิดขวัญก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3.3. ความร่วมมือ (cooperative) ความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรทุกคน มีการประสานงานทีด่ ี และพัฒนา
ความร่วมมือให้เกิดเป็นทีมทางาน (teamwork) เพือ่ ให้เกิด
พลังขับเคลื่อนการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
3.4. วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture)
เป็นแบบแผนความเข้าใจ ค่านิยม บรรทัดฐาน แนวทางใน
การประพฤติที่สมาชิกในองค์การยึดถือและยอมรับเป็น
คุณค่าร่วมกัน มีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุน่ ใหม่ มีผนู้ ำ� เป็น
แกนในการก�ำหนดและพัฒนา
จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่าในการบริหารงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักๆ ได้แก่
1) ปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็น
กลไกส�ำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
2) ปัจจัยด้านระบบ คือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่
แต่ละองค์การได้ก�ำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตาม และ
3) ปัจจัยด้านการจัดการ เป็นกระบวนการบริหาร
ขององค์การ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องด�ำเนินการตัง้ แต่ การก�ำหนด
นโยบาย แผนงาน การสัง่ การ การก�ำกับติดตาม การประเมิน
ผล การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการสร้างวัฒนธรรม
องค์การคุณภาพ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ
ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารองค์ ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดกรอบ
แนวคิด ดังนี้

3. ได้ทราบข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการบริหาร
องค์การที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน การ
ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการต่อไป

ตัวแปรอิสระ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• ต�ำแหน่งหน้าที่
• หน่วยงานที่สังกัด
• ประสบการณ์ในการท�ำงาน
• การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
• การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรตาม
การบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
• ด้านการวางแผน
• ด้านการจัดการองค์การ
• ด้านภาวะผู้น�ำ
• ด้านการบริหารบุคลากร
• ด้านการควบคุม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
2. ได้ทราบความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร
ในคณะที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริม การด�ำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนางานของ
คณะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
Research) เพื่อศึกษาการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ศึ ก ษาการบริ ห ารที่ ส ่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรของคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน 5 หลักการ
บริหาร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีด�ำเนิน
การวิจัย เป็นขั้นตอนตามล�ำดับต่อไปนี้

ประชากรและตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากร ได้แก่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ใน 6 คณะ จ�ำนวน 123 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
78 คน โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินการประกันคุณภาพระดับ
คณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบ
ชนิดเลือกรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 การบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงาน 5 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1. ด้านการวางแผน 2. ด้านการจัดองค์การ 3. ด้าน
ภาวะผู้น�ำ 4. ด้านการบริหารบุคคล และ 5. ด้านการ
ควบคุม โดยข้อค�ำถามจะเป็นแบบมาตรวัดตามแบบของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ลิเคอร์ (Likert Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ศึกษาปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะจาก
ค�ำถามปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ ใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารที่ส่งเสริม
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามปัจจัยการ
บริหารงาน 5 ด้าน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ที่เป็นข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางในการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 70.51 ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จ�ำนวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาโท
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 74.36 มีตำ� แหน่งเป็น
อาจารย์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 75.64 สังกัด
คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด จ�ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
51.28 มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษามาแล้ว 3-5 ปีมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.62 เคยเข้ารับการอบรมเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
มากที่สุด จ�ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 และเป็น
กรรมการประกันคุณภาพของคณะมากที่สุดจ�ำนวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.83
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า บุคลากร
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารที่ ส ่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก รองมาได้แก่ ด้านการ
ควบคุม และด้านการจัดการองค์การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผน ความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการก�ำหนด
นโยบายของคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
มีการก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จหรือตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ มีแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของคณะด้านการประกันคุณภาพ และมีการก�ำกับ
ติดตามและการประเมินผลความส�ำเร็จของแผนทุกระดับ
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับ
2.2 ด้านการจัดองค์การ ความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการก�ำหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพอย่างชัดเจน มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบด้าน
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และมีการก�ำหนด
ขอบข่ายภาระงานด้านการประกันคุณภาพของคณะอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับ
2.3 ด้านภาวะผู้น�ำ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
ให้ความส�ำคัญกับภาวะผู้น�ำและภาวะผู้ตามในการท�ำงาน
ร่วมกัน ผู้บริหารส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของคณะ และผู้บริหารมีการมอบหมายงานและ
การสั่งการตามโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล�ำดับ
2.4 ด้านการบริหารบุคคล ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีการก�ำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
ของคณะ บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับ
2.5 ด้านการควบคุม ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารของคณะมีการ
ควบคุมการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ ผูบ้ ริหารของคณะมีการแก้ไขปัญหาเพือ่ การปรับปรุง
การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
และผู้บริหารของคณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก
เรียงตามล�ำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ�ำแนก
ตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ต�ำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ในการท�ำงาน
การเคยเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพ และการ
มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประกันคุณภาพต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอแนะและแนว
ทางการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า
4.1 ด้านการวางแผน มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.1.1 มหาวิทยาลัยและคณะควรเพิ่มช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการที่จะ
ด�ำเนินการเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ข้อมูล
อย่างถูกต้องและทั่วถึง
4.1.2 ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
การบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อจะได้
ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการได้เหมาะสม
4.1.3 ควรมีกระบวนการในการวิเคราะห์แผน
งาน/โครงการและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จะช่วย
ให้คณะสามารถท�ำแผนงาน โครงการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
4.1.4 คณะต้องน�ำนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ด้านการประกันคุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกๆ
ระดับปฏิบัติการ
4.2 ด้านการจัดองค์การ มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.2.1 ผู ้ บ ริ ห ารควรให้ ก ารสนั บ สนุ น จั ด หา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมาด�ำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเพิ่มเติม
4.2.2 ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการเกีย่ วกับการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพของคณะในแต่ละปีอย่างเพียงพอ
4.2.3 ควรจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานประกันเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเกณฑ์และตัวบ่งชี้
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4.3 ด้านการบริหารบุคคล มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.3.1 คณะควรมี ก ารสนั บ สนุ น และยกย่ อ ง
บุคลากรที่มีความทุ่มเทและรับผิดชอบการท�ำงานให้ได้รับ
ขวัญและก�ำลังใจเพิ่มขึ้น
4.3.2 ควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการท� ำ งาน
โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าที่ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะด้านภาษา เพื่อให้การท�ำงานมีคุณภาพ
4.3.3 ควรให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วน
ร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพไม่ เ พี ย งเฉพาะคณะท� ำ งาน
ประกันคุณภาพระดับคณะเท่านั้น
4.4 ด้านการควบคุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.4.1 ระบบการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ควรท�ำ
ให้เป็นไปเพื่อคุณภาพไม่ใช่การจับผิด
4.4.2 การควบคุมที่ดีควรสามารถประเมินผล
การด�ำเนินงานที่ดีได้

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรือ่ งการบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ พบประเด็นที่ควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้
ผู้บริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 5 ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก รองมาได้แก่ ด้านการควบคุม
และด้ า นการจั ด การองค์ ก าร ทั้ ง นี้ หลั ก ในการบริ ห าร
องค์ ก ารที่ ดี ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ น� ำ องค์ ก ารจะต้ อ งเริ่ ม จาก
การวางแผนที่ ดี ใ ห้ กั บ องค์ ก ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
ก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์การ
ต้องการ อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแผนงานและแนวทาง
การปฏิบัติ ทั้งที่เป็นแผนงานในระดับกลยุทธ์ และแผน
งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ระบบและกลไก
กระบวนการในการด�ำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ
PDCA ที่ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดี เพื่อน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติของบุคลากรในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน น�ำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม
มีระบบในการก�ำกับติดตามตรวจสอบในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ปราชญา กล้าผจญ
และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2545) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร ว่ากระบวนการบริหารที่ส�ำคัญมีอยู่
5 ประการ ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Planning) 2. การ
จัดองค์การ (Organizing) 3. การอ�ำนวยการ (Directing)
4. การควบคุม (Controlling) และ 5. การจัดบุคคลลงสู่
หน่วยงาน (Staffing) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัชร พิลกึ (2555) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีต่อสภาพและปัญหาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี
พบว่ า ระดับ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการ
ด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา เขตนนทบุรี ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านการวางแผนปฏิบตั งิ านมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลง
มาคือ ด้านการตรวจสอบหรือการประเมิน ด้านการปรับปรุง
และพัฒนา และด้านการปฏิบัติตามแผน ตามล�ำดับ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้าน
จ�ำแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ต�ำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการมีสว่ นร่วมในการเป็นกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนือ่ งมาจากการด�ำเนินงานในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นเรื่องที่ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จะต้องเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจและพัฒนาการ
ด�ำเนินงานไปพร้อมๆ กันทั้งองค์การ ความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย มิใช่หน้าที่
หรือบทบาทของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขครัง้ ที่ 2,
พ.ศ.2545) มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ใน (6)...การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาให้ เ กิ ด
คุณภาพ ดังนั้น งานประกันคุณภาพจึงจ�ำเป็นที่จะต้องจัด
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน... และเมื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้าน จ�ำแนก
ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา การเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการมีสว่ นร่วมในการเป็นกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ พัชร พิลึก (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องความคิด
เห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขต
จังหวัดนนทบุรี และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นบุคลากรทีม่ ตี อ่ สภาพและการ
ด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา เขตนนทบุรี ในภาพรวม จ�ำแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ต�ำแหน่งงานในสถานศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการวางแผน พบว่า
การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/
โครงการและเป้าหมายด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากร
ของคณะได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมี
การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ
ให้ทวั่ ถึง เพือ่ ให้บคุ ลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ได้รบั รู้
ข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกันคุณภาพ และการด�ำเนินงานในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
1.2. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการจัดการ
องค์การ พบว่า ได้รบั การสนับสนุนทัง้ บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพของ
คณะ อยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยหรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้การสนับสนุนทัง้ บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพของ
คณะ ทั้งนี้เพราะบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้
การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพด้วย
1.3. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านภาวะผู้น�ำ
พบว่า ผู้บริหารสามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการ
ท�ำงานและมีทกั ษะการตัดสินใจทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา อยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ ำ�
มี ค วามส� ำคั ญ ต่ อ การด�ำ เนิ น งานเพราะเป็ น กลไกส� ำ คั ญ
ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องมีทักษะ
ความสามารถในการบริ ห ารความขั ด แย้ ง และทั ก ษะใน
การตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นความขัดแย้งหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
1.4. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการบริหาร
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บุคคล พบว่า บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานด้านการ
ประกันคุณภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่ ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างความรูค้ วามรูเ้ ข้าใจ และ
สร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพของคณะวิชา เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในระบบการ
ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ถูกต้อง ย่อมจะช่วย
ให้การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการ เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การด้วย
1.5. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การบริหารที่ส่งเสริมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการควบคุม
พบว่า ผู้บริหารของคณะมีการก�ำหนดขั้นตอน วิธีการใน
การก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ที่ชัดเจน อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ซึ่งการควบคุมเป็นกลไก
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงาน ให้เป็น
ไปตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหาร
ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องควรจะต้องก�ำหนดขั้นตอน วิธีการ
ในการก�ำกับติดตามตรวจสอบให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
รวมทัง้ ต้องท�ำการชีแ้ จง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บคุ ลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องรับรูแ้ ละเข้าใจถึงกระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธกี าร
ในการก�ำกับติดตาม เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จตาม
รายองค์ประกอบของการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ ริหารและบุคลากรในการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำกับ
การบริหารทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินงานในระบบประกันคุณภาพ
ของคณะ กรณีศึกษาในคณะที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีมาก โดยศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อน�ำผลการวิจัยมาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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วารสารวิชาการ
กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่าน ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นอย่างสูง ทีไ่ ด้ให้โอกาส
ผู้วิจัยได้ท�ำงานด้านวิชาการและงานวิจัยชิ้นนี้ ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภทั รา เอือ้ วงศ์ รองอธิการบดี
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประกัน มหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะ
ท่านที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษาและชี้แนะ

แนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำวิจยั และขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ และผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
และรองศาสตราจารย์ พิศเพลิน เขียวหวาน อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์
ทีไ่ ด้กรุณาให้คำ� แนะน�ำด้านการวิจยั แก่ผวู้ จิ ยั จนวิจยั ฉบับนี้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์
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