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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัย
สยามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนใน 10 คณะวิชา กลุ่มตัวอย่างท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ 
มอร์แกน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 191 คน ท าการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล 5 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการประกันคุณภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ปัจจัยด้านองค์การและการบริหาร  5 ประเด็น 
ได้แก่ นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ การติดต่อสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กรและการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด   โดยเครื่องมือเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)    

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา โดยรวมทั้งปัจจัย
ด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์การและการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์ผลส าเร็จในการด าเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คือ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 
A study of factors affecting the success of quality assurance in education for Faculties 

at Siam University was aimed to identify factors needed to implement the faculty-level 
quality assurance and factors leading to their accomplishment. 191 samples comprised in 
this study, including executives, faculty members, and staffs in 10 Faculties as determined by 
means of Krejcie and Morgan’s table with simple random sampling.  The research tool was 
used an opinion questionnaire towards factors to implement quality assurance, including 1) 
personal factor with 5 issues, i.e., understanding of quality assurance, motivation to 
implement quality assurance, attitude towards quality assurance, involvement to quality 
assurance, and leadership of the administrators, 2) organization and management factor with 
5 issues, i.e., policy and planning of quality assurance, organizational structure conducive to 
quality assurance, internal communications, organizational culture, and support from the 
affiliated units.  Data from 5-point rating scale were subjected to statistical analysis by 
software for means and standard deviation as well as Multiple Regression. 

The results indicated that the overall rating for factors to implement quality 
assurance at the faculty level, including personal factor and organization and management 
factor were at the high levels.  Factor that statistically predicted the accomplishment of 
quality assurance at a significant level of .01 was the leadership of the administrators and at 
a significant level of .05 was the involvement to implement quality assurance. 
 
KEYWORDS: Educational assurance, Factors Affecting to Success 
 
บทน า 

คุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างทรัพยากรที่มีคุณค่า  การศึกษาที่มีคุณภาพจะ
น าไปสู่ การพัฒนาประเทศ ทุกประเทศจึ งมี
มาตรการ ในการที่ จ ะด า เนิ นการ ในการจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  การประกันคุณภาพ
การศึกษานับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวางแผนและการ
จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและ
การประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ทบทวนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจะเป็นการ
สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็น

การป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและ
สร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการ
พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  สถาบัน
ต่ า งๆจึ ง ให้ ค ว ามส า คัญกั บ กา ร พัฒนา กา ร
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับคณะวิชา ซึ่งเป็นระดับ
ที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
การสร้างองค์ความรู้ และการบริการวิชาการแก่
สังคม  การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพ
ในระดับนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนา
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ว่ามี
ปัจจัยใดบ้างทั้งด้านบุคลากร ด้านองค์การและการ
บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ 
เพ่ือน าปัจจัยเหล่านั้น ไปสู่การส่งเสริมสนับสนุน
เพ่ือการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปส่งเสริม
การด าเนินงานในคณะวิชาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
และเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สถาบันอ่ืนอาจน าไปใช้

เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร และการสังเคราะห์
งานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผล
ต่อความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 
2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
องค์การและการบริหาร ดังแผนภาพ 

 
ปัจจัยด้านบุคคล 

- ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- แรงจูงใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
- ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคณะวิชา ปัจจัยด้านองค์การและการบริหาร 

- นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 
- โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ 
- การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 
- วัฒนธรรมองค์กร 
- การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณาเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาตามองค์ประกอบ 
9 องค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก และท าการศึกษา
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยก าหนด  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุ ค ล า ก รส าย ส นั บ ส นุ น ใน ร ะดั บ ค ณ ะวิ ช า 
มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 455 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ มอร์

แกน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553)  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 210 คน ท าการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา
จ านวน 191 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91 
 เครื่องมือ 
 เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย  เป็ นแบบ 
สอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่  2 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ในการด าเนินการ
ปร ะกั น คุณภ าพกา รศึ กษา ร ะดั บคณะวิ ช า 
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้าน 
คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา แรงจู ง ใจในการ
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ด าเนินการประกันคุณภาพ ทัศนคติต่อการประกัน
คุณภาพ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ปัจจัยด้าน
องค์การและการบริหาร ได้แก่  นโยบายและ
แผนงานประกันคุณภาพ โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อ
การประกันคุณภาพ การติดต่อสื่อสารภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กรและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด   โดยเครื่องมือเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นค าถาม
ปลายเปิดความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชา 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพกับผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชา โดยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจัยในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา โดยรวม
ทั้งปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์การและการ
บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
3.64 และ 3.57 ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยด้าน
บุคคล ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ ใน
ระดับสูง 3 ล าดับแรก คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
คณะ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพและความรู้
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย  
3.84, 3.71 และ 3.65 ตามล าดับ และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ด  คือ แรงจู ง ใจในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับปานกลาง 3.43  ส่วนปัจจัยด้านองค์การและ
การบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับสูง 3 ล าดับแรก คือ วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ และ
โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพโดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.68, 3.62 และ 3.62 ตามล าดับ โดยข้อ
ที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยต่ า สุ ด ได้ แก่  ก ารสนับสนุ นจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง 3.42 

 
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติตามปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

ปัจจัย X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ปัจจัยด้านบุคคล 3.64 0.66 มาก 
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.65 0.77 มาก 
แรงจูงใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ 3.43 0.84 ปานกลาง 
ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ 3.71 0.70 มาก 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ 3.55 0.87 มาก 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ 3.84 0.84 มาก 

ปัจจัยด้านองค์การและการบริหาร 3.57 0.73 มาก 
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 3.62 0.79 มาก 
โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ 3.62 0.82 มาก 
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ปัจจัย X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน 3.49 0.86 ปานกลาง 
วัฒนธรรมองค์กร 3.68 0.77 มาก 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.42 0.84 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.60 0.66 มาก 
 
      และพบว่าปัจจัยย่อยที่สามารถพยากรณ์
ผลส าเร็จในการด าเนินการประกันคุณภาพในระดับ
คณะวิชาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คือ ด้ านภาวะผู้ น าของผู้บริหารคณะ และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความส าเร็จในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ
ใช้ปัจจัยย่อยเป็นตัวพยากรณ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.Eb Beta t p 
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -.018 .041 -.043 -.435 .664 
แรงจูงใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ -.015 .045 -.040 -.335 .738 
ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ .040 .050 .088 .792 .429 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ -.095 .039 -.261 -2.439* .016 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ .171 .045 .454 3.776** .000 
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ .007 .056 .018 .131 .896 
โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ .067 .060 .173 1.126 .262 
การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน -.066 .051 -.179 -1.302 .195 
วัฒนธรรมองค์กร -.042 .054 -.101 -.779 .437 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด .026 .049 .068 .522 .602 
Constant 3.776 .137  27.561 .000 
R = .365,       R2 = .133      
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาทั้งปัจจัย
ด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์การและการบริหารซึ่ง
พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 
ด้าน ถึงแม้ว่าในด้านแรงจูงใจในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้มีการด าเนินการมาอย่างเป็น
ระบบต่ อ เนื่ อ งตามน โยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยสยามได้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  จึงท าให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายและระบบของมหาวิทยาลัย 
และถือว่างานประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกระดับที่ต้องปฏิบัติ จึงมิได้มีการให้
สิ่งจูงใจเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งโดยหลักการแรงจูงใจเป็น
กระบวนการพ้ืนฐานทางจิต (Luthans,1992) ที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล  ดังนั้น จึงอาจเป็น
ผลให้ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจและการสนับสนุน
จากหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเป็น
ความคาดหวังที่ต้องการให้มีเพ่ิมมากข้ึน สอดคล้อง



หน้า 6 : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   
 

กับ ดนุชา สลีวงศ์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของนักประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งพบว่า ทั้งแรงจูงใจและงบประมาณ
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 
       ในส่วนของปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ และ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการบริหารที่ผู้น าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑารัตน์  วิทยาขาว  (2541)  ซึ่ ง
ท าการศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา: ศึกษากรณีการน านโยบายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการน านโยบายประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยส าคัญตัวหนึ่ง คือ ภาวะ
ผู้น า  และชัยวัฒน์  ประสงค์สร้าง (2553) ได้ศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็จด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดและมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จด้านการ
ประกันคุณภาพ   ส าหรับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการนั้นถือเป็นปัจจัยส าคัญ จึงได้มีการ
ก าหนดไว้ในหลักการของการประกันคุณภาพที่ให้
เป็นความร่วมมือของคนทุกระดับในองค์การ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของเก็จกนก เอ้ือวงศ์ (2546) 
ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด า เนินงานในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า โดยใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และได้มีการศึกษา

ถึงประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพประเด็นหนึ่ง คือ การขาดความร่วมมือร่วม
ใจของบุคลากรในสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ 
         จากการวิจัยพบว่า มีปัจจัย 2 ประการที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินการประกันคุณภาพระดับ
คณะวิชา ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะ
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันควรมีการส่งเสริม
ภาวะผู้น าในระดับคณะวิชา ซึ่งแม้ว่าค่าเฉลี่ยใน
ด้านนี้จะอยู่ในระดับมากอยู่แล้วก็ตามแต่สิ่งที่ควร
เพ่ิม คือ ทักษะในการบริหารเพ่ือสามารถให้ค า
ชี้แนะแก่บุคลากรในคณะวิชา ส าหรับในด้านการมี
ส่วนร่วมควรส่งเสริมให้บุคลากรในคณะวิชามี
บทบาทในการประเมิน ติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของคณะวิชา 
      นอกจากปัจจัยทั้งสองด้านซึ่งพบว่ามีนัยส าคัญ
ต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพแล้วประเด็น
ที่ควรมีการส่งเสริมเพ่ิมเติม คือ การพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชา ซึ่ง
พบว่าค่าเฉลี่ยในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางและมี
ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ า 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึ กษาปัจจั ยที่ จะส่ งผลต่ อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้นและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

3. ควรมีการวิจัยติดตามผลการน าปัจจัย
ความส าเร็จตามผลการวิจัยที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ
จริง เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชาต่อไป 
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