
ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพัชรินทร  โตะบุรินทร 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2548 

ISBN  974-11-6168-9 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING  
 SILPAKORN  UNIVERSITY’S  EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Patcharin   Tohburin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  Thesis  Submitted  in Partial  Fulfillment of The  Requirements for the Degree 

MASTER  OF  EDUCATION  
Department  of  Educational  Administration 

Graduate  School 
SILPAKORN  UNIVERSITY 

2005 
ISBN  974-11-6168-9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนมุัติใหวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยองคการที่
สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” เสนอโดย นางสาว  
พัชรินทร  โตะบุรินทร   เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  
           
           ........................................................... 
          ( รองศาสตราจารย  ดร.วิสาข จัติวัตร ) 
             รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน 
                        คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 
                 วันที.่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 1. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ    คงคลาย  
 2. รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร 
 3. อาจารย ดร.วัชนีย   เชาวดาํรงค 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
............................................................ ประธานกรรมการ 
       ( อาจารย  ดร.ศริยา   สุขพานิช )  
 ........../ ........../ ........... 
 
........................................................... กรรมการ............................................................กรรมการ 
( รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ    คงคลาย )    ( รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร )   
 ........../ ........../ ...........    ........../ ........../ ........... 
 
........................................................... กรรมการ............................................................กรรมการ 
 ( อาจารย  ดร.วัชนีย    เชาวดาํรงค )        ( รองศาสตราจารย  ดร.สุรพล  พยอมแยม ) 
           ........../ ........../ ...........    ........../ ........../ ........... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

K44252315 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา  /  ปจจัยองคการ  
 พัชรินทร   โตะบุรินทร  :  ปจจยัองคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ( ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING  SILPAKORN  UNIVERSITY’S  
EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE  )  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  รศ. ดร.จิราวรรณ  คงคลาย,               
รศ. ดร.ชวนชม ชินะตังกูร และ อ.ดร.วัชนีย เชาวดํารงค . 176  หนา.  ISBN 974-11-6168-9 
 
 การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1 )  ปจจัยองคการ ในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  3 ) ปจจัยองคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูใหขอมูลคือ กลุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  จํานวน  12 คน และ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา โดยแบงออกเปน 3 กลุมสายวิชา  คือ สายศิลปะและการออกแบบ จํานวน  29  คน   สาย
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   จํานวน 32  คน   และสายวิทยาศาสตร  จํานวน  51  คน รวมทั้งสิ้น  124  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ  เกี่ยวกับ ปจจัยองคการ ตามแนวคิดของ สเตียร  ( Richard 
M. Steers )  สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาใชขอบขายเกณฑมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะห   คือ   คารอยละ   คาเฉลี่ย    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
และ   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ( stepwise  multiple  regression analysis )  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  อยูในระดับมากสามดานตามลําดับดังนี้คือ  
ลักษณะขององคการ  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และลักษณะของสภาพแวดลอม และอยูในระดับ
ปานกลางหนึ่งดานคือลักษณะของบุคลากร 

 2.  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแตละกลุมพบวา  อยูในระดับมากสองกลุมคือ  การประเมินคุณภาพ  และ การ
ควบคุมคุณภาพ  และอยูในระดับปานกลางหนึ่งกลุมคือ  การตรวจสอบคุณภาพ  

 3. ปจจัยองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ ดานเทคโนโลยี และดานความใสใจผูกพันตอองคการ  สงผลตอ การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

   
______________________________________________________________________________________ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                 ปการศึกษา 2548 
ลายมือชื่อนักศึกษา....................................................... 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1…………………………2……………..………….3………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

K44252315 :  MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY WORD : ORGANIZATIONAL  FACTORS   /  EDUCATIONAL  QUALITY  ASSURANCE 
 PATCHARIN  TOHBURIN : ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING  SILPAKORN  
UNIVERSITY’S  EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE :  THESIS  ADVISORS  : ASSOC. PROF. 
CHIRAWAN  KONGKLAI , Ph.D.,   ASSOC. PROF.CHUANCHOM CHINATANGKUL, Ph.D.,    AND                                          
WACHANEE   SHOUDUMRONG , Ph.D.  176  pp. ISBN 974-11-6168-9 
 
 The purpose of this  research were to  determine : 1 )  Organizational Factors that manage 
Silpakorn University’s Educational Quality Assurance . 2 ) Silpakorn University’s  Educational Quality 
Assurance  3 )   Organizational Factors affecting Silpakorn University’s Educational Quality Assurance, the 
models used in the research are provided, primarily, by Silpakorn University and 12 members of the 
Educational Quality Assurance Committee on the university level and the Educational Quality Assurance 
Committee on the subjective groups level. The subjective groups are divided into 3 lines. They are: Art & 
Design comprises 29 persons; Anthropology & Sociology, 32; and Science, 51; a total of 124 persons. The 
equipment used in the research is a single copy of questionnaire pertaining to the set factors organizational as 
laid down by Mr. Richard M. Steers. As for the educational effectiveness assurance, the standard scale for The 
office for National Education Standards and Quality Assessment  has been brought into play. The statistics 
applied here for the purpose of the research are percentage, average, and stepwise multiple regression analysis 
has been activated. 

 The  findings were  as follow : 
 1.  The Organizational factors that manage Silpakorn University’s Educational Quality Assurance 
in the overall scenario is at the high level.  The consideration on case by case has found that the plus sides are in 
the following 3 aspects : the organizational characteristics , managerial policies and practices , as well as 
theenvironmental characteristics.  The only aspect that lies on the middle level is the employee characteristics. 
 2.  Silpakorn University’s  Educational Quality Assurance  , the research has found that it is in the 
top plus. And for the case-by-case scrutiny,it is concluded two groups have come top: the quality assessment 
and quality control. Lying in the middle is the quality audit. 
 3. The Organizational Factors affecting Silpakorn University’s Educational Quality Assurance in 
the areas of internal environment , external environment , technology  and attraction , in vital statistic level of 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
  การศึกษา คือ รากฐานกอกําเนิด ความรูความสามารถของทรัพยากรบุคคลและ
สรางภูมิปญญาของประเทศ การศึกษาจึงนับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหประเทศตางๆทั่วโลกหันมาใหความสําคัญ
กับการศึกษา ในฐานะกลไก หรือ เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
กําลังคน รวมถึงสังคมและประเทศชาติ โดยในยุคปจจุบันประเด็นสําคัญในการพัฒนาดาน
การศึกษา  จึงหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนหัวใจสําคัญ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนในประเทศเปนเสมือนเครื่องบงชี้ถึงศักยภาพขั้น 
พื้นฐานของทรัพยากรบุคคลของประเทศ ในขณะที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเปนกลไก
สําคัญในการผลิตกําลังคนระดับสูง เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนา
ประเทศสูการแขงขันกับนานาประเทศ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนที่จะตองเรงการพัฒนา
คุณภาพในภาระหนาที่หลักทั้ง 4 ดาน คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหอุดมศึกษาสามารถเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะเปนผูนําการ
พัฒนาประเทศ    ทั้งนี้ผลจากการประชุมรอบอุรุกวัยไดนําไปสูการที่องคกรการคาโลก ( World 
Trade Organization – WTO )      ประกาศใหอุตสาหกรรมบริการตองเปดเสรี    ในป ค.ศ. 2002 
( พ.ศ.2545 ) ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก  จึงจําเปนตองเปดเสรี
อุตสาหกรรมการบริการตามประกาศดังกลาว การศึกษาทุกระดับของประเทศไทยจึงตองเปดเสรี 
หมายความวาการแขงขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจะเปนไปอยางกวางขวางและ
เขมขนมากขึ้น นั่นหมายถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอยางเขมแข็งขึ้น
ตามกันดวย1 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหการจดัการศึกษายดึหลัก
ใหมีมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา       และใหความหมายในเรื่องมาตรฐาน
________________________ 
 
 1 อมรวิชช   นาครทรรพ , รายงานวิจัยเชิงเอกสารเรื่อง คุณภาพและการประกัน
คุณภาพในวิถีทรรศนการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543) , 14. 
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การศึกษาการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   และการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอก 
ตลอดจนกําหนดเรื่องที่ดําเนินการ  โดยในหมวด  6   มาตรฐานและการประกันคณุภาพ
การศึกษา มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  มาตรา 48   กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา          
จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกนัคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาํเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทาํ
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกดั หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกันคณุภาพ
ภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมกีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความ
มุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมาย 2 
 ในป 2543 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา  เรียกโดยยอวา   "สมศ."   มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กําหนดให 
สํานักงานมีอํานาจหนาที่หลักในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนาฝกอบรมผูประเมินภายนอก และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอคณะรัฐมนตรีและสํานักงานงบประมาณ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา  และ การจัดสรรงบประมาณ  2  
 นอกจากนั้น กฏหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย 
และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน นอกจากนี้ไดกําหนดไวใน
บทเฉพาะกาลวาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง ภายใน 6 ป
นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 ใชบังคับ 3 

________________________ 
 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก , พิมพคร้ังที่ 5.   ( กรุงเทพฯ : 
บริษัทพิมพดี จํากัด , 2545) , 4. 
 3 เร่ืองเดียวกัน , 5. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในยุคปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตนซ่ึงประเทศตางๆทั่วโลกกําลังมกีารเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเรว็  และกาวหนาเขาสูยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหมี
การแขงขันทางเศรษฐกิจที่สรางแรงกดดนัทางสังคมและการเมือง    ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
จําเปนตองตื่นตัวที่จะสรางความเชื่อมั่น และศรัทธาตอประชาชน ในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ในการผลิตเยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตวาจะมีความรู ความสามารถ
ที่ดีมีคุณภาพ สามารถใชศักยภาพทางการศึกษาของตน ในการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนา ทัดเทียมประเทศอื่นได โดยท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบทางการศึกษาของชาติ และ
สถาบันอุดมศึกษาตองแสดงความรับผิดชอบที่จะใหแสดงใหประจักษแกสังคมวา นอกจากจะมี
หนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานใหแกเยาวชนของชาติ
แลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ยังตองสามารถ
ตอบสนองความตองการของประเทศไดอยางเต็มที่ โดยยังคงรักษาความเชื่อถือที่ประชาชนมีอยู
ใหคงไวได   วิธีการที่จะทาํใหสาธารณชนเกิดความมั่นใจไดวา การจดัการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบนัการศึกษาทกุแหง ตางกไ็ดดําเนนิการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอยูแลว  เพียงแตยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกจิ
ของสถาบันอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถควบคุม และตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบการศกึษาไดอยางตอเนื่องในอดตีที่ผานมา 
 ตอมาทบวงมหาวิทยาลัย   ( ปจจุบัน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  จึง
ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคณุภาพการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 8  กรกฎาคม  2539  เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 กําหนดใหมี
กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาต ิ จึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20  สิงหาคม 2542 เปนตนมา โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับตองพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกโดยสํานกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษามวีตัถุประสงค
หลัก  เพื่อพฒันาการศึกษาของประเทศในทุกระดบั   ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา เรียกโดยยอวา "สมศ." มีฐานะเปนองคการมหาชน ซ่ึงประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา เลมที่ 117 ตอนที ่ 99ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 4 
พฤศจิกายน 2543 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก และทํา
การประเมินผลการจัดการศกึษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามทีก่ําหนดไวใน
กฏหมาย วาดวยการศึกษาแหงชาต ิ โดยใหมกีารประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุ
แหงอยางนอย 1 ครั้งในทกุ 5 ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน นอกจากนี ้ ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวาจะตองจัดให
มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง ภายในหกปนบัตั้งแตวนัที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใชบังคับ  
          คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน  และประเมินคณุภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543 จํานวน 11 ทาน โดย
ใหมีกรรมการโดยตําแหนง จํานวน 3 ทาน ไดแกปลัดกระทรวงการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน         และประธาน
กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และใหมีผูทรงคุณวุฒิที่
ไมใชขาราชการจํานวนไมนอยกวา 4 ทาน จากการสรรหาผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณทางดานการบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง4  
                   ในการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพนัน้ จําเปนตองใชหลักการบริหารจดัการ 
เชนเดยีวกับการบริหารหรือดําเนินกจิการตางๆ ที่ตองมีการดําเนนิงานใหเปนระบบครบวงจร
โดยมีขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งคือ การประเมินผลเพื่อใหไดขอมลูยอนกลับ อันจะสะทอน
ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวเพียงใด รวมทั้งมีจุดออนหรือ
ปญหาในเรื่องใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหการวางแผนและการดําเนนิงานระยะตอไป
บรรลุเปาหมายอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
        ดวยเหตนุี ้ สถาบันการศึกษาจึงจาํเปนที่จะตองใหความสําคญักับการประเมินผล 
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานทีเ่ปนกลาง    เพราะจะทําใหเกิดกลไกใน

________________________ 
 4 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา [online] , accessed 28 
February 2004. Available From http://www.onesqa.or.th/knowledge/index/ system.html. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

การตรวจสอบอยางจริงจังรวมทั้งกระตุนใหหนวยงานทีจ่ัดการศึกษาตัง้แตระดับชาตถึิง
หนวยงานทีเ่ล็กที่สุดคือสถานศึกษาและภายในหองเรียนตองมีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
 เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดังกลาว  รวมไดทั้งเล็งเหน็ความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศกึษา มหาวทิยาลัยศิลปากรจึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ประกันคณุภาพการศึกษาทกุระดับไวอยางชัดเจน เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปอยางสอดคลอง
ในทิศทางเดยีวกันทั้งระบบ และเริ่มดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2538  โดยในระยะ
เร่ิมแรกมุงเนนใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของหนวยงานตางๆ สรางความเขาใจ
รวมกันในหมูผูบริหารทุกระดับถึงเหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา เร่ิม
เผยแพรหลักการและวัตถุประสงคของการประกันคณุภาพศึกษาแกประชาคมชาวศิลปากร สราง
ความตื่นตวัถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพแกหนวยงานและบุคลากร มีการเริ่มใหคณะ
วิชาบางแหงทดลองระบบประกันคณุภาพการศึกษา     และ เร่ิมการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ อยางเปนระบบและสม่ําเสมอ   ในป 2541 มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย /  ระดับคณะวิชา     มีคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  และ มอบหมายใหมกีารจดัตั้งหนวยงานดําเนินการดานประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเผยแพรขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาความรูสรางความเขาใจ การยอมรับและตระหนกัถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา โดยประชาคมของมหาวิทยาลัยในระดับกวางขึ้น  
ทั้งบรรดาคณาจารย  บุคลากรฝายตางๆ  และนักศึกษาทุกระดับ โดยไดจัดการสัมมนาระดม
ความคิดของบคุลากร เพื่อจัดทําคูมือประกันคณุภาพการศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากรเลมที่ 1    
เพื่อเปนแนวทางแกหนวยงานตางๆในการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทั้ง
ไดจัดการอบรมเผยแพรหลักการ และวัตถุประสงคของการประกนัคุณภาพการศึกษาอยาง
กวางขวางและสม่ําเสมอ จนในที่สุดมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการประกาศนโยบาย และแนว
ปฏิบัติในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร      ตอมาในป  2543  
มหาวิทยาลัยเนนการเผยแพรหลักการ และ วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
พรอมๆกับการพัฒนาระบบ กลไก และวธีิการดําเนินงานทั้งในระดับภาควิชา / คณะวิชา และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมคุณภาพภายในเปนหลัก เร่ิมดําเนนิการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมคีูมือประกันคณุภาพการศึกษาในบางคณะวิชา 
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มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนจดัการอบรมเชงิปฏิบัติการ  การจัดทํารายงานการศึกษาตนเองแก
บุคลากร      และเริ่มใหมกีารฝกอบรมผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 ในป  2544    มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานกังานประกนัคุณภาพการศกึษาขึ้นอยางเปน
ทางการ มีหนาที่ดําเนินการเรื่องพัฒนาและประกนัคณุภาพการศึกษาตามนโยบายของ
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา   จัดทํารางคูมือประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และระดับ หนวยงาน จัดทาํ / ประสานงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย ประมวลผล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน ตลอดจนปอนขอมูล
ยอนกลับสูผูบริหารและหนวยงานที่เกีย่วของ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยในการ
ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา และเริ่มมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในเปนครั้ง
แรกในป 2544  โดยในปเดียวกันนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใชมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑ
การประเมินคณุภาพภายใน คือ องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ โดยทบวงมหาวิทยาลัยได
นําภารกจิหลักที่สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบรกิารวิชาการ
แกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอืน่ๆ  มาเปนกรอบในการกําหนด
องคประกอบคุณภาพการศกึษา เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบ
คุณภาพ รวม 9 ดาน ประกอบดวย  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค   และแผนดําเนินงาน   2.) 
การเรียนการสอน  3 )  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา    4 ) การวิจัย     5 )  การบริการ
วิชาการแกสังคม    6 )  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   7 ) การบริหารและจัดการ   8 ) การเงิน
และงบประมาณ   9 ) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ5   

  โดยที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 3 / 2544   เมื่อวันที ่ 6 กุมภาพันธ 
2544  ไดใหความเห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการ ที่จะใชในการตรวจสอบคุณภาพภายใน
หนวยงาน   โดยใชมาตรฐานตัวบงชีคุ้ณภาพ  สําหรับการประกันคุณภาพภายใน  คือ 
องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดมา เปนแนวทางในการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นับตัง้แตระดับคณะวิชา  ศูนย 
สถาบัน และกําหนดใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพทกุหนวยงานระดบัคณะวิชา ใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนธันวาคม 2544   

________________________ 
 5 ทบวงมหาวิทยาลัย , สํานักงานมาตรฐานอดุมศึกษา , นโยบาย แนวทาง และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอดุมศึกษา [online], accessed 25 February  2004. Available From 
http//www.qa.mua.go.th / thai /pechtong /training / result 
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 ตอมาในป 2545  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ที่ถูกจัดตั้งขึ้น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช  2542   ซ่ึงกําหนดให
สถานศึกษาทกุระดับตองพฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ไดประกาศโครงสรางมาตรฐานการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
ปฎิบัติตาม  โดยจําแนกเปน 8 มาตรฐาน และมีจํานวนตัวบงชี้ทั้งส้ิน 28 ตัวบงชี ้ เพื่อใชเปน
เกณฑมาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศกึษาในระดับอดุมศึกษา 
 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรตองเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก ภายในป 
2547 ตามกําหนดระยะเวลา 5 ปที่สถาบันอุดมศึกษาตองรับการประเมนิคุณภาพภายนอก ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 กําหนด มหาวทิยาลัยศิลปากรจึงมีเวลาไมมากนักในการ
เตรียมตัวทีจ่ะกําหนดดัชน ี  ตัวบงชี้ที่จะสามารถครอบคลุมทั้งของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศึกษา ( สมศ. ) และ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.)     
โดยในป   2546 คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และ 
คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับหนวยงานสนับสนนุ 
มหาวิทยาลัยศลิปากรไดจัดทาํตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จะใชรวมกัน
สําหรับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนรูปแบบเดยีวกัน    เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในป 2547 มหาวิทยาลัยศลิปากรจึงไดกําหนดมาตรฐาน 
องคประกอบ และตัวบงชี ้  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการบูรณาการ มาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี ้ ของ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) และ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เขาดวยกัน ทั้งนี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนการบรรยายใหเหมาะสม เพื่อใหส่ือ
ความหมายไดถูกตองสอดคลองกับความตองการ และวตัถุประสงคของ  สมศ. และ สกอ.     
 ทั้งนี้ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้จําแนก
ออกเปน  2  ลักษณะ  คือ   1 )  ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาที่สามารถตรวจ
นับเปนปริมาณรอยละ หรือสามารถตรวจสอบการปรากฏอยู หรือการดํารงอยูของตัวบงชี้ได
อยางชัดเจน และ  2 ) ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไมสามารถตรวจ
นับเปนปริมาณรอยละ หรือไมสามารถตรวจสอบการปรากฏอยู หรือการดํารงอยูของตัวบงชี้ได
อยางชัดเจน แตสามารถตรวจวัดในลักษณะอื่นที่มีความหลากหลายแตกตางกันไป  โดยดัชน ีตัว
บงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวย 9 
องคประกอบ 60 ตัวบงชี้ โดยเปนตวับงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาทีบ่รรจุอยูใน
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ตารางจํานวนทั้งส้ิน 48  ตัวบงชี้  และตัวบงชี ้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
นําเสนอในลักษณะการบรรยายรายละเอยีดจํานวน 12 ตัวบงชี้6 
 เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขของระยะเวลาที่เหล่ือมลํ้ากันในการประกาศใชมาตรฐาน
ตัวบงชี้คุณภาพที่แตกตางกนัของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ยอมสงผลตอการเลือกใชตวับงชี้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งตองเปนไปตามที่  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กําหนดโดยถึงแมวาสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      และสาํนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศึกษาจะกําหนดวา สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับใชมาตรฐานตัวบงชี้
คุณภาพใหสอดคลองกับลักษณะวัฒนธรรมองคการของแตละสถาบันอุดมศึกษา    แตตอง
เปนไปอยางเหมาะสมและไมกระทบมาตรฐานหลักทีก่ําหนดไว        การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR ) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงดําเนินไปทามกลางความสับสน และ
ของใจในการเลือกวิถีทางที่เหมาะสมใหกบัทุกเหตุผลทีค่วรจะตองเปนไป  คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําประชาพิจารณในเรื่องดังกลาวขึ้น  ซ่ึงไดมีการ
ถกเถียงกันมากถึงการกําหนดมาตรฐานตวับงชี้คุณภาพ และเกณทการประเมินที่เหมาะสม เพื่อที่
มหาวิทยาลัยศลิปากรจะสามารถทํางานดานการประกนัคุณภาพการศกึษาในลักษณะเบ็ดเสร็จ
ขั้นตอนเดยีว เพื่อการประหยัดเวลา และไดมาซึ่งมาตรฐานที่เหมาะสมตรงประเด็น ทั้งสําหรบั
การประกันคณุภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยในป 2547 มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จึงดําเนินการจดัสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศึกษา โดยใชเกณฑการตรวจสอบ คือ 9 องคประกอบ กําหนดดัชนี
ประเมิน 60   ตัวบงชี้  มเีกณฑที่กําหนดเปนรอยละ 48 ตัวบงชี้ และไมสามารถตรวจนับเปนรอย
ละได 12 ตัวบงชี้ ตามที่ไดประกาศใหทั้งมหาวิทยาลัยไดปฎิบัติตาม 
 
ปญหาของการวิจัย 
 จากการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในชวงระยะเวลา
หลายปที่ผานมา    มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย 
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2547       และในป 2548  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการรับรองมาตรฐาน

________________________ 
 6 มหาวทิยาลัยศลิปากร , คูมือการจัดทาํรายงาน การประเมนิตนเอง และเกณฑการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปการศกึษา 2546  ( นครปฐม : สํานักงาน
ประกันคณุภาพการศกึษา , 2546 ) , 2-3. 
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การประเมินคณุภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
จากบทสรุปสําหรับผูบริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยคณะผูประเมนิไดกลาวถึงจุดออนของมาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดาน
การประกันคณุภาพการศึกษาไว 3  ขอ   คือ  1.มหาวิทยาลัยศิลปากรขาดคูมือประกันคณุภาพ
เปนเครื่องมือส่ือสารแสดงทิศทางที่มหาวิทยาลัยตองการมุงไปสู และเพื่อเปนการใหความรู 
ความเขาใจกับประชาคมในมหาวิทยาลัย และเปนแนวทางใหกับบุคลากรในมหาวทิยาลัยใชเปน
แนวทาง ระเบยีบการปฏิบัตใินการประกันคุณภาพ   2.ระบบการประกนัคุณภาพภายในกับดัชนี
ประเมินภายนอกยังไมสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเขากับกิจกรรมของทุกๆสวนและพันธกจิ
ทุกดานได รวมท้ังเปนกลไกที่จะนํายุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยไปสูการบรรลุผล 3.รายงานการ
ประเมินตนเองขาดการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับเชิงปริมาณใหออกมาเปนเชิงคุณภาพ 
ของการบรรลุภารกิจทีจ่ะสามารถแสดงใหเห็นวาการประกันคณุภาพทีด่ําเนินมานั้นเปนกลไกที่
ทําใหมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสูคุณภาพไดอยางไร7  
 ในการนี้ ผูวจิัยสามารถสรุปประเด็นปญหาสําคัญในการดําเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากรไดวา เปนเพราะปญหาความเหลื่อมลํ้าของระยะเวลาในการ
กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้คณุภาพ และเกณฑประเมินคณุภาพ สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงกําหนดใช
มาตรฐานขององคประกอบคุณภาพ 9 ดานขึ้นเปนกรอบ  ในการกาํหนดดัชนีตรวจสอบและ
ดัชนีประเมนิคุณภาพตั้งแตป 2544 โดยตอมาในป 2545  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)    กาํหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ใชมาตรฐานและตัวบงชี้
สําหรับการประเมินภายนอก ประกอบดวย 8 มาตรฐาน  28  ตัวบงชี้    ทั้งนี้ดวยเงือ่นไขของ
ระยะเวลาที่เหล่ือมลํ้ากัน ในการประกาศใชมาตรฐานดัชนีตัวบงชี้คณุภาพที่แตกตางกนั ของการ
ประกันคณุภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกดังกลาว  ยอมสงผลตอการเลือกใชดัชนี
ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังเปนประเด็นที่คณะผูประเมินภายนอกไดกลาวไวในบทสรุป
สําหรับผูบริหาร  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยคณะผูประเมิน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษายังไดช้ีแจงถึง
ขอบกพรองดงักลาวไววา การดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได
ใชเกณฑประเมินภายในเชนเดียวกับเกณฑการตรวจสอบ คือ 9 องคประกอบ กาํหนดดัชนี

________________________ 
 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (นครปฐม : สํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา, 2547), 72. 
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ประเมินไว 60 ตัวบงชี้ มีเกณฑที่กําหนดเปนรอยละ 48 ตัวบงชี้ และไมสามารถตรวจนับเปนรอย
ละได 12 ตัวบงชี้ ผลการประเมินคุณภาพภายในไมสามารถสะทอนใหเห็นภาพรวมของสถาบัน
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. ได ดังนั้นในการประเมินคุณภาพภายนอก คณะผูประเมนิ
จึงไดขอใหมหาวิทยาลัยจดัทําขอมูลเพื่อการประเมินเปรยีบเทียบตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ของ
สมศ. ขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลจากการวิเคราะห สังเคราะห โดยยังมไิดผานกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน อันเปนประเด็นปญหาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองปรับแกตอไป8 
 นอกจากนั้น     มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงความเปนเลิศ
ทางดานศิลปะในชวงยุคกอตัง้ และไดพฒันาสูคณะทางสายวิชาทางมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
ตอมาไดพัฒนาความสามารถทางดานวิชาการ ขยายการศึกษาสูสายวิชาทางวิทยาศาสตรจนถึง
ปจจุบัน  ดวยยุคสมัยที่เปลีย่นแปลงไป และมหาวิทยาลัยศิลปากรตองพรอมที่จะกาวใหทันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทําใหเอกลักษณของมหาวิทยาลัยศลิปากรที่เคยดาํรงมาเกิดความไมชัดเจน
มากขึ้น ยังผลใหวฒันธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความหลากหลาย ทั้งดานรูปแบบ
ในการจดัการเรียนการสอน ลักษณะการบริหารจัดการของแตละคณะวิชา รวมถึงลักษณะของ
ทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะทางสายคณาจารยที่มีความหลากหลายและแตกตางกันไป ตามแตละ
ธรรมชาติของสายวิชา  ทั้งนี้จากบทสรุปสําหรับผูบริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยคณะผูประเมนิ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศึกษา  ไดกลาวถึงบทสรุปและขอเสนอแนะ ประเด็น วสัิยทัศนของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร ไววา  มหาวิทยาลัยศลิปากรไดสรางผลงานตามภารกิจทั้ง 4 ดาน  อยางสืบ
ทอดตอกันมาจากความแข็งแรงของคณะเกาแก และขยายฐานออกไปตามกระแสปจจุบัน ทําให
ขาดความเชื่อมโยงในเชิงบรูณาการ    ขาดเอกลักษณที่ดี  ( ทั้งๆทีม่ีภาพลักษณทีด่ีในอดตีของ
ความเปนมหาวิทยาลัยทางดานศิลปะ )   เหตุดังนี ้     ทาํใหเกิดความคลุมเครือตอการพัฒนาใน
อนาคต  ทั้งนี้   นาจะมผีลมาจากการบริหารจัดการที่ไมไดรวมกนักําหนดกรอบใหชัดเจนถึง
ทิศทางที่แทจริงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรทําการวิเคราะหตนเองใหไดขอเท็จจริง
ของศักยภาพที่จะนําไปพัฒนาตอไดอยางเหมาะสมในอนาคต 9 ดังนัน้    การดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร    ผูบริหารจึงตองใชความเขาใจ และมี
วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอยางสูงทัง้ดานเทคนิคและวิธีการในการที่จะสามารถ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

________________________ 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 72. 
 9 เร่ืองเดียวกัน  , 73. 
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โดยใหตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจ และ การรวมมือรวมใจอยางจริงจังจากผูบริหารและ
คณาจารยในแตละคณะวิชา  ดังนั้นจึงกลาวไดวา ทฤษฎกีารบริหารวาดวยปจจยัที่ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ อาจเปนปจจยัหลักที่สามารถสงผลสะทอนตอการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรไดชัดเจนมากขึ้น  และสามารถทําใหมองเห็นได
ชัดเจนขึ้นวามหาวิทยาลัยศิลปากรมีขอควรแกไข และควรดําเนนิการแกไขอยางไรในการ
ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษาตามที ่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา  ไดกลาวสรุปไวในบทสรุปผูบริหาร รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 งานประกนัคุณภาพการศึกษา มักถูกมองวาเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรใน 
องคการ การสรางความเขาใจใหแกบุคลากรและการสรางความสําเร็จในเรื่องดังกลาวนี้ใหแก 
องคการ ผูเกี่ยวของจึงควรมคีวามรู ความเขาใจอยางมหีลักการ ถูกตอง เหมาะสม เพื่อจะนําพา 
องคการไปสูเปาหมายทีว่างไว           การทําความเขาใจถึงปญหาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรจากเหตุผลดงักลาวขางตน ผูวิจัยจึงมคีวามเชื่อวา
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาที่นาสนใจ ที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมปีระสิทธิผลยิ่งขึ้น คือ ปจจัยองคการ 
(Organizational Factor) ตามแนวคดิของ สเตียรส (Steers) ไดแก  ลักษณะองคการ  ลักษณะของ
บุคลากร ลักษณะสภาพแวดลอม และ นโยบายการบริหารและการปฎิบัติ   ในการนี้ผูวิจยัจึง
ประสงคศึกษาเรื่อง ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร  อยางนอยเพื่อใหการวจิัยนี้เปนสวนหนึ่งในการชวยสงเสรมิการพัฒนา     
การดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจยั ผูวจิัยไดกําหนดวตัถุประสงคของการวิจยั 
ไวดังนี ้
 1.   เพื่อทราบปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 2.   เพื่อทราบการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 3.  เพื่อทราบปจจัยองคการทีส่งผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา    
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขอคําถามการวิจัย 
 จากความสําคญัของปญหาดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั และ
เปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจยั ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจยั ดังตอไปนี ้
 1.  ปจจัยองคการในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร อยูในระดับใด 
 2.  การดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูใน 
ระดับใด 
 3.   ปจจัยองคการสงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือไม 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั และเพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจยั
เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวจิัยจึงไดตั้งขอสมมุติฐานทางสถิติของการวิจยัไวดังนี ้
 1.  ปจจยัองคการในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยูในระดับปานกลาง 
 2. การดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  อยูใน
ระดับปานกลาง 
 3. ปจจัยองคการสงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากร   
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการใน
ลักษณะขององคกรเชิงระบบ   ซ่ึงประกอบดวย  ตัวปอน ( input )  กระบวนการ ( process )  
และ ผลผลิต ( output ) ที่มีปฏิสัมพันธ กับสภาพแวดลอม ( context )  สามารถสงผลตอคุณภาพ 
การศึกษา หรือคุณภาพขององคการนั่นเอง ซ่ึงไดแกลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกจิ ดานสังคม และดานการเมือง เปนตน สวนปจจัยนาํเขาในระบบ
การดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษา    คือ     ทรัพยากรมนษุย   ( man )   งบประมาณ   
(money) การจัดการ ( management ) วัสุดอุปกรณและเทคโนโลยี ( material ) ปจจัยนําเขา
เหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคการ  ซ่ึงไดแกภารกิจหลัก 4 ดานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก 1) การผลิตบัณฑิต     2 ) การวิจัย  3 ) การบริการวิชาการแกสังคม  
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และ 4 ) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดผลผลิตของระบบ คือคุณภาพการศึกษา โดยมีขอมูล
ยอนกลับ ( feedback ) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบตอไป   ดังแผนภมูิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ที่มา :   Daniel Katz and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organizations , 2 nd 
ed.  ( New York : John Wiley &  Son , 1978 ) , 10-20. 
              :   Richard M. Steers , & Richard T. Mowday , Management Effective 
Organization :An Introduction ,3nd ed. ( Boston , Massachusetts : Kent Publishing , 1990 ) , 7.   
 :  มหาวิทยาลัยศิลปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การ ประกันคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศลิปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการ และสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษา,2544 ), 10. 
 

ตัวปอน ( Input ) 
 
- ทรัพยากรมนุษย 
- งบประมาณ 
- การจัดการ 
- วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยี 
 

กระบวนการ  ( process ) 
ภารกิจหลัก 4 ดานของมหาวิทยาลัย 

 

- การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

- การวิจัย 
 
 

- การบริการวิชาการแกสังคม 
 
 

- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต  ( output ) 
 
 

 
คุณภาพการศึกษา 

ขอมูลยอนกลับ ( feedback ) 

- การประกันคุณภาพการศึกษา

สภาพแวดลอม ( context ) 
         - สภาพเศรษฐกิจ  
         - สภาพสังคม  
         - สภาพการเมือง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานขององคการที่มีประสิทธิผลนั้น แคปโลว 
(Caplow)   ไดเสนอตัวแปรสําหรับใชวัดประสิทธิผล 4 ประการ    1 ) ความมั่นคงขององคการ  
( stability)   2 )  การประสานเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ( integration )    3 ) ความสมัครใจของ
สมาชิกในองคการที่เกิดความพอใจ   ( voluntarism )    4 )   ความสัมฤทธิผล  (achievement)10  
และจากแนวคดิของ มิลตัน (Milton) ไดเสนอองคประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไว 3 
ประการ คือ  1 ) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร ( individual characteristic) ประกอบดวย ความ
สนใจ เจตคติ  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ความตองการ  ทักษะความชํานาญ         2 ) 
ลักษณะของงาน (Characteristic of the Job)  ประกอบดวย ความหลากหลายของงาน ขอมูล
ยอนกลับ  การใหรางวัล และความชัดเจนของบทบาท         3 ) ลักษณะสิ่งแวดลอมของงาน    
(characteristic  of   work   environment )   ประกอบดวย   ส่ิงแวดลอมปจจุบัน   และบรรยากาศ
องคการ 11       ผูที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการบริหารองคการอีกทานหนึ่ง     คือ สเตียรส 
(Steers) ไดเสนอปจจยัองคการ ( organizational factors)  ไว 4 ประการ คือ 1 ) ลักษณะของ
องคการ  (organizational characteristics)  ประกอบดวย  (1.1)  โครงสรางขององคการ  (1.2)  
เทคโนโลยีและอุปกรณ   2 )  ลักษณะของสภาพแวดลอม (environmental characteristics)    
ประกอบดวย   (2.1)  ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  (2.2)    ลักษณะสภาพแวดลอม
ภายในองคการ  3 ) ลักษณะของบุคลากร ( employee characteristics )  ประกอบดวย  (3.1)  
ความผูกพันตอองคการ (3.2)  การปฏิบัติงาน   และ 4 ) นโยบายการบริหารและการปฏิบัต ิ
(managerial policies and practices) ประกอบดวย (4.1) การกําหนดเปาหมาย (4.2) การจัดหา
และใชทรัพยากร  (4.3) การติดตอส่ือสาร (4.4) ภาวะผูนําและการตดัสินใจ (4.5) การปรับตัว
ขององคการและริเร่ิมส่ิงใหม  12 
 

________________________ 
      10Theodore Caplow, Managing an Organization 4th ed.  ( New tork : Holt Rinehart 
& Winston , 1992 ) , 21. 
 11Charls R. Milton, Human Behavior in Organization 2nd ed. ( Englewood Cliffs, 
New Jersey : Prentice – Hall Inc.,1992 ) , 11-12. 
 12 ichard M. Steers and Richard T. Mowday , Management Effective Organization 
:An Introduction 3rd ed. ( Boston , Massachusetts : Kent Publishing , 1990 ) , 6-7.  
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 มหาวิทยาลัยศลิปากรเปนองคการหนึ่งในระบบราชการ    มีหนาที่ปฏิบัติภารกิจที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ตองดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อสรางความมั่นคงทาง
วิชาการใหเปนที่ประจักษแกสังคม   และเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน แก 
นักศึกษา และสะทอนถึงการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ  ผูวจิัยจึงนําแนวคดิของ สเตียรส ( Steers ) 
มาประยุกตใชศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการดําเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สําหรับการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไวเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. 
การควบคุมคณุภาพ ประกอบดวย (1.1)  กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (1.2)  
การทําความเขาใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  (1.3)  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ และ 
หนวยงานประกันคุณภาพ  (1.4 )  กําหนดระบบและกลไกประกันคณุภาพ  (1.5)  จัดทําคูมือ
ตางๆ  (1.6)  การนําไปปฎบิัติ (1.7)การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR)  2. การตรวจสอบ
คุณภาพ  ประกอบดวย  (2.1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน  (2.2) การตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอก   3. การประเมินคณุภาพ   ประกอบดวย (3.1) การประเมินคุณภาพ   (3.2 ) การรักษา
คุณภาพ 13 โดย สเตียรส ( Steers ) กลาววาหากองคการสามารถกําหนดปจจัยทั้ง 4 ประการ ให
บังเกิดผลไดจะทําใหองคการประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่  
 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวผูวิจยัไดนํามาประกอบเปนขอบเขตของการวิจยั  
ตามแผนภูมิที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 13 มหาวทิยาลัยศิลปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศลิปากร  ( นครปฐม : ฝายวิชาการ และสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษ , 2544) , 10.  
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตทฤษฎีการวิจยั 
ที่มา : Richard M. Steers and J. Stewart Black , Organizational Behavior , 5th ed.   
( Englewood  Cliffs , N.J. : Prentice-Hall , 1994 ) , 19.   
 : มหาวิทยาลัยศิลปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  ( นครปฐม : ฝายวิชาการ และสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษา, 2544) , 10.  
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยองคการ (xtot) 
1. ลักษณะองคการ (x1) 
1.1 โครงสรางขององคการ (x1.1) 
1.2 เทคโนโลยีและอุปกรณ (x1.2) 
2. ลักษณะของสภาพแวดลอม (x2) 
2.1 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ(x2.1) 
2.2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (x2.2) 
3. ลักษณะของบุคลากร (x3) 
3.1 ความผูกพันตอองคการ(x3.1) 
3.2 การปฏิบัติงานตามบทบาท (x3.2) 
4. นโยบายบริหารและการปฏิบัติงาน (x4) 
4.1 การกําหนดเปาหมาย (x4.1) 
4.2 การจัดหาและการใชทรัพยากร (x4.2) 
4.3 การติดตอสื่อสาร(x4.3) 
4.4 ภาวะผูนํา และการตัดสินใจ (x4.4 ) 
4.5 การปรับตัวขององคกรและการริเริ่มสิ่งใหม 
(x4.5) 
       

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Ytot) 

 
1. การควบคุมคุณภาพ (Y1 )  
1.1 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (Y1.1) 
1.2 การทําความเขาใจกับบุคลากร (Y1.2) 
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ  
    หนวยงานประกันคุณภาพ  (Y1.3) 
1.4 กําหนดระบบและกลไกประกันคุณภาพ  (Y1.4) 
1.5 จัดทําคูมือตางๆ  (Y1.5) 
1.6 การนําไปปฎิบัติ  (Y1.6) 
1.7 การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง ( SSR ) (Y1.7) 
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Y2 ) 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน  (Y2.1) 
2.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก   (Y2.2) 
3. การประเมินคุณภาพ  (Y3 ) 
3.1 การประเมินคุณภาพ    (Y3.1) 
3.2 การรักษาคุณภาพ  (Y3.2) 
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ขอตกลงเบื้องตน 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกาํหนดใหมีคณะกรรมการ และหนวยงานที่มี

ผูรับผิดชอบเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในระดับ
มหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และในระดับ
คณะวิชา ไดแก  คณะกรรมการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ทั้งนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณะวิชาที่มีความแตกตางกันตามศาสตรของแตละสาขา  จึง
สามารถจัดเปนกลุมคณะวิชา ได 3  กลุมคณะวิชา  ประกอบดวย   1)  คณะวิชาทางสายศิลปะ
และการออกแบบ  ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  คณะมัณฑนศิลป และคณะดุริยางคศาสตร    2 )  คณะวิชาทางสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ไดแก  คณะโบราณคดี คณะอกัษรศาสตร และคณะศกึษาศาสตร  3 ) คณะวิชา
ทางสายวิทยาศาสตร ไดแกคณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจดัการ  และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดศกึษาเฉพาะคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  2 กลุม ดงันี้ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหมายถึง  คณะกรรมการ
ที่ถูกแตงตั้งขึน้ เพื่อเปนกลไกในการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย มีหนาที่กาํหนดนโยบาย แนวทางการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมถึงการกํากับตรวจสอบ และ ประเมินการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับมหาวิทยาลัย  ใน
การวิจยัคร้ังนี้ รวมถึงคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศกึษา  ระดับคณะวิชา  ซ่ึง
เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่ประสานงานการดําเนินการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
และคณะวิชา ไวดวย  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  หมายถึง คณะกรรมการที่
ถูกแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดับคณะวิชา มีหนาที่
กําหนดนโยบาย แนวทางการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะวชิา  โดยใหสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย  และจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะวชิา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของศัพทที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยจึงได
นิยามความหมายของคําตางๆไวดังนี ้
 ปจจัยองคการ  หมายถึง องคประกอบตางๆที่ทําใหการบริหารงานขององคการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวคิดของสเตียรส (Steers) ประกอบดวย 4 ประการ  
ลักษณะขององคการ   ลักษณะของสภาพแวดลอม  ลักษณะของบคุลากร  และ นโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ 
 การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติการใดๆ ที่หากได
ดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความเชือ่มั่นไดวาจะไดบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่ประสงค และการประกันคณุภาพจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินการของระบบการผลิตบัณฑิต และปจจยัที่มีผลตอคุณภาพของบัณฑติ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งไดมกีารทบทวนและติดตามกระบวนการผลิตไดโดยใกลชิด 
 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง  
การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การดําเนินงานในแตละ
องคประกอบตามคุณภาพตวับงชี้ที่มหาวทิยาลัยศิลปากรกําหนด โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได
กําหนดมาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี้  พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการบูรณาการ มาตรฐาน 
องคประกอบ และตัวบงชี้ ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา ( สม
ศ. ) และ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เขาดวยกัน คือ 9 องคประกอบ กําหนด
ดัชนีประเมนิไว 60 ตัวบงชี้ มีเกณฑที่กาํหนดเปนรอยละ 48 ตัวบงชี้ และไมสามารถตรวจ
นับเปนรอยละได  12  ตัวบงชี้   เพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนได
มั่นใจวาสถาบันนั้น สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณุภาพ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาของรฐั  ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ใหบริการทางการศึกษา 3 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( วังทาพระ ) วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร  จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยศลิปากรยังมีสํานักงานอธิการบดี มีอาคารตั้งอยูบนถนนปนเกลา-นครชัยศรี เขต
ตล่ิงชัน กรุงเทพ เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี  และคณะดุริยางคศาสตร   ปจจุบนั 
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกเปน 3 สวนงานหลัก คือ  สํานักงาน
อธิการบดี  คณะวิชา และศนูย / สถาบัน / สํานัก 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 จากที่ผูวิจยัตองการศึกษา  เร่ือง   “ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร” ผูวิจยัจึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับการวจิัยครั้งนี้ โดยแบงเนื้อหาออกเปน     1 ) ประสิทธิผลของ
องคการ ในหัวขอดังกลาวนี้ไดกลาวถึงแนวคิดปจจัยองคการของนักทฤษฎีหลายๆคน รวมทั้ง
ของสเตียรส    2 ) การประกันคุณภาพการศึกษา   3 ) ป ระวัติมหาวทิยาลัยศิลปากร  และ  4 ) 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
ประสิทธิผลขององคการ  
 องคการ ตามความหมายในพจนานกุรมศพัทสังคมวิทยา หมายถึง การจัดระเบยีบ 
เปนกระบวนการที่จําแนกความแตกตางของสวนหนึ่ง โดยใหแตละสวนทั้งหมดนัน้ใหกระทํา
หนาที่ประสานกัน1   สําหรับ   เบอรนารด  ( Barnard )  กลาววา องคการเปนระบบของการ
ทํางานของกลุมบุคคลตั้งแตสองคนหรือมากกวาขึน้ไป ที่ไดมีการจดักจิกรรมใหประสานเขากัน
เปนอยางดี2  เมสคอน ( Mescon ) ใหความเห็นวา องคการมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1 ) มี
บุคคลอยางนอย 2 คนขึ้นไปรวมกันเขาเปนกลุม  2 ) มีวตัถุประสงครวมกัน ซ่ึงเปนผลประโยชน
รวมของสมาชิกฝายตางๆ     3 ) สมาชิกของกลุมจะเต็มใจเขามารวมกันทํางานเพื่อใหไดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค3   

                                                 
 1 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  ( กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 
2524 ) , 249. 
 2 Chester I. Barnard , The Functions of the Executive : 30th Anniversary Edition 
(Cambridge, Mass : Harvard University Press , 2005 ) , 35. 
 3 Michael H. Mescon , Michael Albert and Franklin Khedouri ,  Management : 
Individual and Organizational Effectiveness , 4th ed. (New York : Harper & Row Publishers , 
1990) , 11. 
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 ในองคการแตละแหงยอมประกอบดวย        ผูรวมงานที่มีลักษณะแตกตางกันทั้ง
ความรูความสามารถ ผูบริหารทําอยางไรจึงจะทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงเปนภารกิจที่ผูบริหารจะตองคิดคน กระตุนและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถจริงจังและจริงใจ เพื่องานที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดี
ตอองคการ  วิธีหนึ่งความสามารถจริงจังและจริงใจ เพื่องานที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดีตอ
องคการ  วิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถนํามาใชไดอยางดกี็คือ วิธีการจงูใจบุคลากรในองคการให
ทํางาน4  การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสําคัญตอประสิทธิผลขององคการ โดยผูบริหาร
จะตองสงเสริมจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ไดตั้งใจปฏิบัติงานเต็มความสามารถอยางจริงจัง  
นอกจากนี้ผูบริหารจะตองเห็นความสําคญัในตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน ใหความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของการสรางความสัมพันธระหวาง
ปฏิกิริยาตางๆ ซ่ึงปฏิกิริยาเหลานี้ตางก็มีหนาที่ของตน5   
 
ปจจัยองคการ 
 เพื่อใหองคการสามารถประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  นักทฤษฎีหลาย
ทานไดกลาวถึงปจจัยองคืการที่จะนําพาองคืการไปสูความสําเร็จได ดังนี้  ชีน ( Schien ) ได
กลาววาประสิทธิผลขององคการ หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ขององคการในการที่จะอยูรอด 
(survive)  ปรับตัว (adapt)   รักษาสภาพ  (maintain)     และสรางความเติบโต (growth)    ไมวา
องคการนั้นจะมีหนาที่ใดจะตองกระทําใหลุลวงไป6    มิลตัน (Milton) เสนอถึงปจจยัองคการที่
กําหนดประสทิธิผลขององคการ ไว 3 ลักษณะ คือ 1 ) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร   
ประกอบดวย ความสนใจ   เจตคติ  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ความตองการ และทักษะ

                                                 
 4 Herbert G. Hicks ,  The Management of Organization ,5th ed. (New York : 
McGraw-Hill Book Company, 1990) , 244. 
 5 Stephen P. Robbins,  อางถึงใน กมล  ปยภัณฑ ,  “ การวิเคราะหประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดัสมุทรสาคร” , (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2531), 37. 
 6 Edgar H. Schein , Process Consultation Revisited : Building the Helping 
Relationship (Addison-Wesley Series on Organization Development) , (Englewood 
Cliffs,New Jersey : Prentice Hall , 1998 ) , 124. 
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ความชํานาญ   2 ) ลักษณะของงาน ประกอบดวย  ความหลากหลายของงาน  ขอมูลยอนกลับ  
การใหรางวัล  และความชัดเจนของบทบาท    3 ) ลักษณะสิ่งแวดลอมของงาน ประกอบดวย    
ส่ิงแวดลอมปจจุบันและบรรยากาศองคการ7   ในขณะที่ สเตียรส (Steers) เสนอถึงปจจัยองคการ
(organizational factors)  ซ่ึงจําแนกออกเปนลักษณะใหญๆได 4 ประการ คือ 1) ลักษณะของ
องคการ(organizational characteristics)     2 ) ลักษณะของสภาพแวดลอม  (environmental 
characteristics) 3 ) ลักษณะของบุคลากร (employee characteristics)   4 ) นโยบายการบริหาร
และการปฏิบตัิ (managerial policies and Practices)8 
 
 ปจจัยองคการตามแนวคดิของสเตียร 
 1.  ลักษณะขององคการ  (organizational characteristics) 
 ลักษณะขององคการ เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งตอความสําเร็จ หรือ 
ประสิทธิผลขององคการ ในการวิเคราะหลักษณะขององคการ    สเตียรส (Steers) ไดกําหนดไว 
2 ดาน  คือ    1 ) โครงสรางขององคการ  2 )  เทคโนโลยีและอุปกรณ  โดยที่ 2 ส่ิงนี้จะเปนตัว
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ มีรายละเอียดดังนี ้
  1.1 โครงสรางขององคการ (structure)  สเตียรส (Steers) ใหความหมายไววา  
เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนษุยที่ไดกําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย   
การจัดสายงาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การจัดบุคคลตามความ
เหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงใหเหน็ถึงการแบงงานกันทํา  ระหวางผูบริหาร   กับผูอยูใต
บังคับบัญชา  การจัดแผนงาน  และระดับของการบริหาร  เหมือนกับการมอบหมายงาน (work 
assignment)   เบนนิส  (Bennis)   ใหความหมายไววา   การบริหารองคการที่มีประสิทธิผล 
ลักษณะขององคการจะมีโครงสรางที่ระบุไวชัดเจน ในกรณีที่หนวยงานนั้นปฏิบัติการใน
สภาพแวดลอมที่คงที่  หากปฏิบัติการในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง องคการที่มีประสิทธิผล
จะมีความเปนทางการนอย นอกจากนั้น การบริหารงานในองคการจะตองมีการกระจายอํานาจ 
(decentralization )  ระบบการบริหารงานที่ดีควรมีการมอบอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการ

                                                 
 7 Charles R.Milton, Human Behavior in Organization , 2nd ed. ( Englewood 
Cliffs,New Jersey : Prentice-Hall Inc.,1992 ) , 24. 
 8 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : Harper 
Collins Publishers , 1991 ) , 60. 
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ตัดสินใจใหผูบริหารระดับรองๆลงไป9   สเตียรส (Steers) ไดใหความหมายของการกระจาย
อํานาจวา     หมายถึง     ความมากนอยของการที่อํานาจ (power)   และสิทธิอํานาจ (authority) 
ไดรับการกระจายอํานาจลงไปตามขั้นของการบังคับบัญชาในองคการ  (hierarchy)       ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับแนวคิดของการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ หากในองคการมีการกระจายอํานาจ
มาก   โอกาสที่คนระดับลางจะมีสวนรับผิดชอบในการตัดสินใจ  เกีย่วกับงานและกิจกรรมใน
อนาคตขององคการก็มีมากขึน้10  สําหรับการกระจายอํานาจนั้นผูบริหารยังตองคํานงึถึงปจจัย
อ่ืนๆดวยคือ1)ความสําคัญของเรื่องที่ตัดสินใจ   2 )  ความตองการเปนแบบเดยีวกนัทางนโยบาย       
3 )  ขนาดขององคการ     4 )  ความเปนมาของกิจการ    5 )  ปรัชญาของการบริหาร    6 )  ความ
ตองการความอิสระในการดาํเนินงาน    7 ) จํานวนผูบริหารที่มีอยูในองคการ    8 )  เทคนิคใน
การควบคุม    9 ) การกระจายการปฏิบัติงาน      10 ) การเปลี่ยนแปลงขององคการ11    
นอกจากนี้ ลักษณะสําคัญของการบริหารแบบกระจายอํานาจ ไดแก   1 )   ผูบริหารระดับรองลง
ไปมีอํานาจในการตัดสินใจ   หรือ ดําเนินการใดๆ ภายใตขอบเขตทีไ่ดรับมอบหมาย  2 )  มี
อิสระในการตดัสินปญหาตางๆ และ 3 ) มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูบริหารระดับรอง 
ทั้งนี้ กอใหเกิดผลดีในดานการแบงเบาภาระของสวนกลางหรือผูบริหาร   ทําใหการบริหาร
ปฏิบัติงานเปนไปไดรวดเรว็   ถูกตองเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ิน   และยังเปนการ
ฝกใหหวัหนางาน หรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดรับผิดชอบตัดสินใจดวยตนเอง แตตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมของลักษณะองคการ และปจจัยที่เอื้อตอการบริหารดานตาง ๆ ดวย12 
 
 นอกจากนั้นผูบริหารจะตองมีความชํานาญเฉพาะอยาง ( specialization ) ซ่ึงตาม
แนวคดิการจดัการแบบวิทยาศาสตรของเทเลอร (Taylor) กลาววา การแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยางจะนําไปสูประสิทธิผลสูงขึ้น เพราะวิธีการดงักลาว เปดโอกาสใหพนักงานแตละคน

                                                 
 9 Warren G. Bennis & Robert Townsend , Reinventing Leadership : Strategies to 
Empower the Organization, (  New York  : Harper Paperbacks , 1997 ) , 145. 
 10 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 66.  
 11 ธงชัย  สันติวงษ , องคการ : ทฤษฎีและการออกแบบ ( กรุงเทพฯ : Management 
Center, 2538 ) , 175. 
 12 กิติมา  ปรีดีดิลก , ทฤษฎีบริหารองคการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิทยากร , 2533) 
,148 – 151. 
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ไดมีความเชีย่วชาญ (expertise) เฉพาะอยางซึ่งจะทําใหผลงานของแตละคนมีสวนเปนกิจกรรม  
ที่นําไปสูเปาหมายไดสูงมากขึ้น13 ในการทํางานชิ้นหนึ่ง  ๆ  ถาไดมีการแบงงานออกเปนสวน ๆ 
แลวมอบใหแตละคนไปทําแตละชนดิตามความถนัดและฝมือในการทํางาน  งานสวนรวมกจ็ะ
เสร็จเรียบรอยโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกวาการที่จะมอบงานทั้งชิ้นใหแตละบุคคล14      
การแบงงานเฉพาะอยางจะนาํไปสูประสิทธิผลสูง  วิธีดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง จะทําใหผลงานของแตละคนมีสวนในการปฏิบัติงานที่นําไปสู
เปาหมายสูงขึน้15   ดังนั้น การมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติใน จึงควรคํานึงถึงความสามารถ
ของบุคลากรแตละคนดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหการมอบหมายงานตรงกับความสามารถ ความชํานาญ
เฉพาะอยาง ทาํใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิผลมากที่สุด 
  1.2 เทคโนโลยี (technology)   สเตียรส  (Steers)   กลาววา   เทคโนโลยี หมายถึง 
เครื่องมือหรือวิธีการ (mechanism) ซ่ึงองคการใชในการแปรสภาพตวัปอน (input) ออกไปเปน 
ผลผลิต (output)  ซ่ึงมีผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ  เทคโนโลยีดังกลาวมีหลายแบบ  
รวมทั้งความแตกตางในกระบวนการทางเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ความแตกตางในวัสดุ
อุปกรณที่ใชและความรูทางวิชาการที่ใชในกิจกรรมเพื่อเปาหมายขององคการ สวนความ
แตกตางดานเทคโนโลยีนี้ สัมพันธกับโครงสรางขององคการในการสรางประสิทธิผล16     
องคการที่ใชเทคนิควิทยาในการผลิตจะทาํใหมีผลผลิตสูง    และองคการที่มีความรูความเขาใจ
ตอการใชเทคนิคในการผลิต และมีการควบคุมในระดับสูงอํานาจของกลุมทางเทคนิคจะมี
อํานาจเหนือกวากลุมอ่ืน และองคการทีใ่ชเทคโนโลยคีลองตัวหรือเปล่ียนแปลงงาย มักจะ
นําไปสูบรรยากาศของการตดิตอส่ือสารกันอยางเปดเผย มีการไววางใจ สรางสรรค และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย17 
 

                                                 
 13 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 66. 
 14 สมพงษ  เกษมสิน , การบริหาร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2533 ) , 125. 
 15 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York :  
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 67-68. 
 16  Ibid ,  68. 
 17  บุญทัน  ดอกไธสง และ เอ็ด  สาระภูมิ,  ประสิทธิภาพการบริหารบุคคลใน
องคการ ,พิมพคร้ังที่ 3  ( กรุงเทพฯ : ทิพยอักษร, 2535 ) , 77-78. 
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 2.  ลักษณะของสภาพแวดลอม ( environmental characteristics ) 
 สเตียรส (Steers)   กลาววา   องคการถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม   บทบาทของ
นักบริหาร คือ การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม   และปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขา
กับสภาวะ โดยสภาพแวดลอมของงานเปนตวัแปรที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ หรือ 
ประสิทธิผลขององคการ  และไดแบงสภาพแวดลอมของงานออกเปน 2 ระดับ คือ สภาพ 
แวดลอมภายนอกองคการ(external environment) ซ่ึงจําเพาะเจาะจงลงที่สภาพแวดลอมของ
เศรษฐกิจและการเมืองและสภาพแวดลอมภายในองคการ (internal environment)18  หมายถึง 
บรรยากาศองคการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
  2.1 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ   ( internal environment )     หมายถึง
บรรยากาศองคการ ซ่ึงมีลักษณะของสภาพแวดลอมของการทํางานในองคการทีม่ีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคการ  เปนปจจยัที่มผีลกระทบตอการทํางานของบุคลากรใน
องคการนั้น    มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทาํงานของบุคคล    มิลตัน 
(Milton) กลาวถึงองคประกอบของสิ่งแวดลอมในการทํางานวา โดยสภาพแวดลอมของงาน 
ประกอบดวย    1 ) ส่ิงแวดลอมปจจุบัน  ไดแก  เพื่อนรวมงาน  และหวัหนางานระดับสูงกวาตน   
2 )  บรรยากาศองคการ    ไดแก  ระบบการใหรางวัล  การสนับสนุน19    ลิทวิน  และ สตริงเกอร 
( Litwin & Stringer ) พบวา องคการที่มีบรรยากาศในการบริหารแบบใชอํานาจการตดัสินใจอยู
กับสวนกลาง  บุคลากรในองคการจะมีความรูสึกไมพอใจในงาน ไมเกดิความคิดริเร่ิม    มีทัศนะ
ไมพึงประสงคตอกลุมผูปฏิบัติงาน20   อิวานเซวิช ( Ivancevich ) มีความเชื่อเร่ืองบรรยากาศใน
องคการวา มตีัวแปรที่สงผลตอบรรยากาศในองคการ หรือบรรยากาศในการทํางานในองคการ
หลายปจจยั อาทิ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของคนในองคการ โครงสรางขององคการ 
และกระบวนการขององคการ แตละตัวแปรมีความสัมพันธอยางใกลชิดและมีปฏิกริิยาตอกัน ซ่ึง

                                                 
 18 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 86-97. 
 19  Charles R.Milton , Human Behavior in Organization , 2nd  ed. ( Englewood 
Cliffs ,New  Jersey : Prentice-Hall Inc.,1992 ) , 24. 
 20 George H.Litwin and Robert A.Stringer , “Motivation and Organization 
Climate” quote in Richard M. Steers and Lyman W. Porter, eds. Motivation and Work 
Motivator (New York : McGraw-Hill , 1979) , 371. 
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บรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกันดวย21   
บอรเดน (Borden) พบวา บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในบรรยากาศ
องคการ ผูปฏิบัติงานจะมคีวามพึงพอใจในงานสูงดวย หากพอใจในบรรยากาศ   และหาก
ผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจในบรรยากาศขององคการ ความพึงพอใจในงานจะต่ํา22 จึงกลาวโดย
สรุปไดวาบรรยากาศในการทํางานเปนตวัแปรที่สําคัญตัวแปรหนึ่งที่มบีทบาทตอประสิทธิผล
ขององคการ    
 โดย สเตียรส ( Steers )    กลาววา    องคการถูกกาํหนดโดยสภาพแวดลอม 
บทบาทของนักบริหาร คือ   การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและปรับโครงสรางและการ
ปฏิบัติใหเขากบัสภาวะ ซ่ึงไดสรุปมิติของสิ่งแวดลอมภายในบรรยากาศองคการไว 10 มิติ ไดแก  
1 ) โครงสรางของงาน 2 ) ความสัมพันธระหวางรางวัล-การลงโทษ 3 ) การรวมการตัดสนิใจ 4 ) 
การเนนการบรรลุเปาหมาย  5 ) การเนนการฝกอบรมและพัฒนา  6 )  ความมั่นคงและความเสีย่ง  
7 ) ความเปดเผยและการปองกันตนเอง 8 ) สถานภาพและขวัญ  9 ) การยอมรับและการสงขอมูล
กลับและ (10) ความสามารถและความคลองตัวทั่วไปขององคการ23 
  2.2  ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ( nature of external environment )
มุงจําเพาะเจาะจงที่สภาพแวดลอมของงาน (task environment) ซ่ึงไดแก สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง เปนตน   สเตียรส ( Steers ) กลาววาลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการนี้  มี
ความหมายตอกิจกรรมในการมุงสูเปาหมายขององคการ   สภาพแวดลอมของงานดังกลาว   
สามารถแบงแยกออกได 3 ลักษณะ คือ 
  2.2.1   ลักษณะของความไมยุงยากสลับซับซอน(simple complex dimension) 
สภาพแวดลอมซึ่งไมยุงยากหรือสงบราบเรียบ หมายถึงปจจยัภายนอกซึ่งองคการจะตอง
เกี่ยวของดวยนั้น มีจํานวนนอยและคอนขางเหมือนกนั 

                                                 
      21  John M. Ivancevich , Peter Lorenzi , Steven J. Skinner , Philip B Crosby and 
Richard D Irwin , Management: Quality and Competitiveness ( New York : McGraw-Hill 
,1994 ) , 27. 
 22 Carl Borden , quote in William B.Werthe , Jr., and Keith Davis , Human 
Resources and Personnel Management , ,5th ed. ( New York : McGraw – Hill , 1995 ) , 9. 
 23 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 99. 
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  2.2.2    ลักษณะของความมั่นคงและเคลือ่นไหว(static dynamic dimension) 
หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่มีความมั่นคงในการทาํงานและมีบางสวนที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นกวาเดิม 
  2.2.3    ลักษณะความไมแนนอนของสภาพแวดลอม  (environment  
uncertainty) เกิดจากสภาวะ 3 ประการ คือ 1 ) การขาดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในสภาพแวดลอม ซ่ึง
สัมพันธกับสภาวะการตัดสนิใจขององคการ        2 )  การขาดความสามารถในการคาดคะเน
ความนาจะเปนไปได (probabilities) วาปจจัยแวดลอมจะมีผลตอความสําเร็จ  หรือ ความ
ลมเหลวของหนวยงานที่ทําหนาที่ตดัสินใจอยางไร    3 ) การขาดขาวสารขอมูลเกี่ยวกับมูลคา
แหงการสูญเสยีอันเกดิจากการตัดสินใจหรือการกระทําทีไ่มถูกตอง24 
 ความซับซอนของสภาพแวดลอม ยอมมีผลกระทบสําคัญตอพฤติกรรม และ 
ประสิทธิผลขององคการ  เทอรีเบอรร่ี ( Terreberry ) เห็นวา สภาพแวดลอมที่มีความ
สลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ จะมีผลตอพฤติกรรมและประสิทธิผลขององคการ 
เนื่องดวย ความสัมพันธกับภายนอกองคการ มีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถ
คาดคะเนได    ทําใหคนในองคการมีความจําเปนในการตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน   ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น25  หากผูบริหารรับรูความสลับซับซอน ความมั่นคง และ ความไมแนนอน 
ที่ปรากฏอยูในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง  องคการก็จะมีแนวโนมที่จะตอบสนอง และ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมดยีิง่ขึ้น  แตในทางตรงขาม ถาองคการตอบสนองภาพแวดลอมที่ไม
เปนจริง  ผลลบตอความสําเร็จขององคการจะมีมากยิ่งขึ้น  องคการจึงจําเปนตองมีความ
รับผิดชอบตอการรักษาไวซ่ึงสมดุลที่มีความคลองตัวสําหรับองคการซึ่งจะประกอบไปดวยมิติ
ความมั่นคง ( stability ) ใหบรรลุเปาหมายที่มีอยูในขณะนั้น      มีความตอเนื่อง (continuity) 
พอเพียงทีจ่ะทาํใหการเปลีย่นแปลงเปาหมายหรือวิธีการเปนไปอยางมีระเบียบมีความสามารถ
ในการปรับตวั และมีการริเร่ิมส่ิงใหม (innovativeness) พอเพียงทีจ่ะทาํใหองคการสามารถเปน
ฝายเริ่มการเปลี่ยนแปลงขึ้นได เมื่อสถานการณบังคับ26 
 

                                                 
 24Ibid , 104-109. 
 25S.Terreberry, The Evaluation of Organizationl Environment :: Administrative 
Science Quarterly , 6th ed. ( New York : McGraw-Hill , 1990 ) , 75. 
 26F.E.Kast and F.E.Rosensweig, Organization and Management A System 
Approach, 5th ed. (New York : McGraw - Hill Book Company , 1990) , 572. 
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 3.  ลักษณะของบุคลากร  ( employee characteristics ) 
  สเตียรส (Steers) กลาววา ตวัแปรที่มีผลโดยตรงตอความสําเร็จขององคการ คือ  
พฤติกรรมของคนในองคการนั่นเอง โดย มิลตัน (Milton) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล
ในองคการ   ที่เปนตัวแปรสําคัญตอความมีประสิทธิผลขององคการ   ประกอบดวย   1 ) ความ
สนใจ 2 ) เจตคติ  3 ) ความสามารถในการปฏิบัติงาน  4 ) ทักษะความชํานาญ  5 ) ความ
ตองการ27  ซ่ึง แคทซ และโรเซนวิงช (Katz & Rosensweig) เห็นวามีพฤติกรรมสําคัญ 3 ประการ
ดวยกัน ที่องคการจะตองไดรับการสนองตอบจากคนในองคการ เพื่อองคการจะสามารถมี
ประสิทธิผลสูงสุดคือ 1 ) องคการจะตองมีความสามารถในการสรรหา และธํารงรักษาไวซ่ึง
ทรัพยากรมนษุยซ่ึงมีคุณภาพ    2 )  องคการตองมีความสามารถที่จะทําใหพนักงานขององคการ
ปฏิบัติงานไดตามบทบาทที่กําหนดไว สวนประกอบทีสํ่าคัญของประสิทธิภาพขององคการ คือ 
การคาดคะเนไดทั้งในแงของเครื่องมือเครื่องใช และในแงของคน  ฝายบริหารตองแนใจไดวา 
พนักงานทกุคนจะตองปฏิบตัิงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุดเต็มความสามารถ ดังนั้นองคการ
จะมีประสิทธผิลได ไมไดหมายความเพยีงวา สมาชิกทุกคนจะตองปฏิบัติงานอยางเต็มใจ แต
จะตองปฏิบัตงิานเฉพาะอยาง เฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบของตน จึงจะมี
ความหมาย 3 ) องคการยังตองการใหพนักงานมีพฤติกรรมทางสรางสรรคและเปนธรรมชาติอีก
ดวย28 โดยตวัแปรที่สเตียรส ( Steers ) เสนอวามีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการคือ 1 )  
ความผูกพันตอองคการ(attraction)  2) การปฏิบัติงานตามบทบาท  ( performance ) 
  3.1  ความใสใจผูกพันตอองคการ ( attraction ) หมายถึง ความผูกพันหรือสนใจ
อยางจริงจังตอเปาหมาย คานยิม และวัตถุประสงคขององคการ เต็มใจทีทุ่มเทพลังในการทํางาน   
เพื่อองคการจะไดบรรลุถึงเปาหมายไดสะดวกขึน้29    สวน พอรเตอร  ( Porter )  มีความเชื่อตอ
ความผูกพันตอองคการวา     สามารถพิจารณาในรูปของ 1 ) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
ยังคงเปนสมาชิกในองคการนั้น 2)  ความเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานอยางดีที่สุดเต็มความสามารถ   

                                                 
 27Charles R.Milton , Human Behavior in Organization , 2nd ed. ( Englewood 
Cliffs , New Jersey : Prentice-Hall ,1992 ) , 45. 
 28 Daniel Katz  and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organizations , 2nd 
ed. (New York : John Wiley & Son , 1978 ) , 89-91. 
 29 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  ( New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 115. 
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และ          3 ) มีความเชื่อ ยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคการ30    สเตียรส และ พอรเตอร   
(Steers and Porter)กลาววาความผูกพันกบัองคการ  (organizational commitment)  แยกออกเปน  
2   ลักษณะ   คือ 1 ) ความผูกพันเปนทางการ( formal attraction ) ซ่ึงแสดงออกโดยการไป
ปรากฎตัว ทํางานตามเวลาทีก่ําหนด    2 )  ความผกูพันทางจติใจ  ( commitment ) คือ  
ผูใตบังคับบัญชามีความผูกพนัหรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย   คานิยม  และวตัถุประสงค
ขององคการโดยมีเจตคติที่ดทีี่จะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย       ซ่ึงสาเหตุของ
ความผูกพันหรือหางเหินองคการมี 4  ประการ   คือ 1 ) ปจจัยดานองคการ ซ่ึงไดแก  อัตราคาจาง   
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงและเงินเดือนขนาดขององคการ 2)ปจจยัดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน  เชน   รูปแบบภาวะผูนํา  รูปแบบความสัมพันธในกลุมเพื่อน
รวมงาน 3 ) ปจจัยดานลักษณะของงาน ไดแก ความซ้ําซาก ความจําเจของงาน ความมีอิสระ 
ความชัดเจนของบทบาท  ปจจัยสวนตวั เชน อายุ อายกุารทํางาน บุคลิกภาพ และความสนใจ
ดานอาชีพ31  โดย สเตยีรส ( Steers ) ไดสรุปวามีปจจัย 3 ประการทีส่งผลตอความรูสึกใสใจ
ผูกพันตอองคการ ไดแก  1 )  ดานลักษณะสวนตวัของบุคลากร ซ่ึงรวมถึงอายุการทํางานใน
องคการและความตองการความสําเร็จในชวีิต     ความใสใจในวิชาชีพ      2 ) ดานลักษณะงาน 
ไดแก ความสําคัญของงานโอกาสที่จะมีความสัมพันธกบัผูรวมงาน 3 ) ประสบการณในการ
ทํางาน ซ่ึงไดแก ความนาเชื่อถือไดขององคการในอดีตและความรูสึกของบุคคลอื่นที่มีตอ
องคการ32 
  3.2   การปฏิบัติงานตามบทบาท  ( performance )  ความชัดเจนของบทบาทเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําตองคาํนึงถึงและพิจารณาอยางรอบคอบ   เหมาะสม  เพื่อผูปฏิบัติ
สามารถเขาใจและยอมรับบทบาทของงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง   สเตยีรส ( Steers ) 
กลาววาปจจยัสําคัญของการปฏิบัติงานที่ดขีองแตละบุคคลในองคการ ประกอบดวย 
   3.2.1  ความสามารถ  ลักษณะเฉพาะตวั  และความสนใจของบุคคล  โดยทั้ง 
3  ปจจัยนี้เปนเครื่องกําหนดสมรรถนะ ( capacity )  ของบุคคลในการทํางานเพื่อองคการ 

                                                 
 30 Lyman W. Porter, Robert W. Allen and Harold L. Angle, Organizational 
Influence Processes (New York : M.E. Sharpe, 2003 ) , 129. 
 31 Richard M. Steers , Lyman W. Porter and Gregory A. Bigley, Motivation  and 
Work Behavior ( New York : McGraw-Hill , 2003 ) , 167. 
 32  Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  ( New York ; 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 115. 
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   3.2.2  ความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ  ( role  clarity  and 
acceptance) คือ  ความมากนอยของความเขาใจและการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
หมาย นอกจากนี้ ยังพบวาความชัดเจนของบทบาทและขอกําหนดเฉพาะอยางของงาน    มี
ความสัมพันธกับความรูสึกผูกพันตอเปาหมายของงานเพิ่มขึ้น ทั้งยงัสัมพันธกับความพึงพอใจ  
ดังนั้นจะเห็นไดวาตวัแปรที่จะสรางปญหาในความพยายามในการทํางาน คือ ความไมชัดแจงตอ
บทบาท (role ambiguity) และความขัดแยงของบทบาท (role conflict) นั่นเอง   การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิผลขององคการ   ดังนั้น ผูนําองคการตองใช
ความสามารถในการทําใหบคุลากรปฏิบัติงาน ไดตามบทบาทที่กําหนด และ  ตองปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจ   งานหรือกจิกรรมนั้นจึงจะบรรลุเปาหมาย 
 
 4.  นโยบายการบริหารและการปฏิบตั ิ ( managerial  policies  and  practices ) 
 ความหมายของนโยบาย ( policies ) คือ แนวทางสําหรับการคิดโดยกวางๆ เปน
ขอความโดยทัว่ๆไป  ที่ใชเปนแนวทางสําหรับการคิดของผูบริหารที่ตองรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจนโยบายจะกําหนดขอบเขตของกิจกรรมตางๆไว  แตไมไดช้ีชัดวา  จะตองทําอะไรไว
ชัดเจน ดังนั้น นโยบายจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ   รูอ 
และ บยาร  ( Rue and Byars)  กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซ่ึงกําหนด
ทิศทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางที่กําหนดขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากเปาหมาย
และแผนกลยทุธทั้งหมดขององคการ เพื่อใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลในองคการ  หรือ หมายถึง 
ขอความทั่วไปเพื่อแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของผูบริหารใหมัน่ใจวา มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม33 โดย สเตยีรส (Steers) ไดกลาววา นโยบายการบริหารและการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพนั้น  ประกอบดวย 1 ) การกําหนดกลยทุธเปาหมาย   2 ) การจัดหาและการใช
ทรัพยากร  3 ) การติดตอส่ือสาร  4 ) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ   5 ) การปรับตัวขององคการ
และการริเร่ิมสิ่งใหม โดยมรีายละเอียด  ดงันี้ 
  4.1  การกําหนดเปาหมาย  ( strategic goal setting )  กลยุทธและนโยบาย มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะบอกทิศทางทั้งโครงรางงานสําหรับแผน โดยใชเปนเกณฑ
สําหรับแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมีผลตอขอบเขตของการบริหาร องคการจะประสบความสําเร็จไดก็
ตอเมื่อผูบริหารมีความสามารถที่จะกําหนดลักษณะของเปาหมายและกลยุทธที่ตองการได

                                                 
 33Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars, Management : Skill and Application , 9th ed. 
(North America ; McGraw-Hill Inc.,  2000 ) , 449. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

30

จําเพาะเจาะจงและชัดแจง34  การตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการบริหารที่
กําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาทและสถานภาพของตนที่มีตอการบริหารงาน
ทั้งหมดในองคกรของตนเอง เปาหมายทีก่ําหนดไว จงึตองเปนสิ่งที่บุคคลทั้งหมดจักตองรับรู
รวมกัน โดย เวเบอร (Weber) สรุปไววาองคกรมีเปาหมายอยูสองประการ คือ 1 ) เพื่อผลิตผล
ทางเศรษฐกิจของสังคม และ 2 ) เพื่อสรางพอใจใหแกสมาชิก35  เปาหมายจึงควรเปนสิ่งที่สนอง
ความตองการของบุคคล หรือ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจในการบริหารงาน ซ่ึงถือวาเปน
กิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจในการกระทําที่มเีปาหมายรวมกันใหสําเร็จ  งานชิ้นแรก
ของผูบริหารจึงตองทําใหองคกรทําหนาทีใ่หบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  ถาหากองคกรได
กําหนดเปาหมายที่แนนอนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูบริหารมีความสามารถที่จะ
กําหนดลักษณะของเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตองการจะใหบรรลุถึงไดอยางจําเพาะเจาะจง
และชัดเจน หากไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ผูบริหารจะตองตัดสินใจดวยตนเองวา จะใชทรัพยากร
แตละประเภทซึ่งมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร ซ่ึงมักจะกอใหเกิดความขัดแยงและ
สูญเสียพลังงานไป ทํางานไดต่ํากวามาตรฐานเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาดงักลาว  การ
กําหนดเปาหมายในองคกรควรประกอบดวย กระบวนการที่สัมพนัธกันสองกระบวนการคือ 
เร่ิมแรกในระดับทั้งองคกร ฝายบริหารจะตองตัดสินใจกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน และ
วัตถุประสงคในการทํางานทีว่ัดไดที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย  กระบวนการนี้เรียกวา การ
วิเคราะหทางเปาหมาย (means-ends analysis)  ซ่ึงจะมผีลทําใหเกิด การกําหนดวตัถุประสงคที่
จําเพาะเจาะจงและจับตองได     ใชประโยชนในการจดัสรรทรัพยากรตอไปได  กระบวนการ
ขั้นตอนตอมาก็คือ  การแปรเปาหมายระดับองคกรนี้ไปสูหนวยยอยขององคกรในแนวดิ่ง จนถึง
ระดับผูปฏิบัติแตละคน ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 

                                                 
 34 Richard M. Steers - J. Stewart Black , Organizational Behavior  , 5th ed.  
( Englewood Cliffs , N.J. : Prentice-Hall , 1994 ) , 139. 
 35Litter O. Joseph, Organization Structure and Behavior , 2nd ed.  (New York : 
John Wiely & Son ,1995 ) , 16. 
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แผนภูมิที่ 3   กระบวนการกาํหนดเปาหมายในองคกร 
ที่มา : Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  ( New York : 
HarperCollins Publishers , 1991 ) , 139. 
 
  4.2  การจดัหาและการใชทรัพยากร ( resource acquisition and utilization )  
การจัดหาและการใชทรัพยากรหลังจากที่มกีารตัดสินใจแนนอนแลววา เปาหมายและทิศทาง
ของการทํางานขององคการจะเปนไปในทศิทางใด ควรคาํนึงถึงประเดน็สําคัญ 3 ประการ คือ 1 ) 
การประสานระบบและประสานงาน ( system integration and coordination )   2 ) บทบาทของ
นโยบาย ( role of policy )  3 ) ระบบควบคุมองคการ ( organization control system )36   สําหรับ
การประสานและระบบการประสานงานประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ ซ่ึง แคทซและคาน 
(Katz & Kahn) ระบุวามี 5 ระบบยอยดวยกนัคือ ระบบผลิต  ระบบสนับสนุน  ระบบรักษาสภาพ  
ระบบปรับตัว และระบบบริหาร ดังนั้นบทบาทสําคัญในการบรหิาร เพื่อประสิทธิผลของ
องคการจะตองบํารุงรักษา และประสานระบบยอยตาง ๆ เหลานี้ใหสามารถทํางานรวมกันเปน

                                                 
 36 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
HarperCollins Publishers , 1991 ) , 142. 
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อันหนึ่งอันเดยีว  (unified whole)    เพื่อบรรลุเปาหมายโดยแตละระบบจะตองไดรับการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเพียงพอทีจ่ะรักษาสภาพไวได37   แตอยางไรก็ตามในบางโอกาสนโยบายก็อาจจะ
มีผลลบตอประสิทธิผลขององคการ ดวยการนําไปสูพฤติกรรมที่บั่นทอนการทํางาน 
(disfunctional) เชน ขั้นตอนการทํางานมากเกินความจําเปน หรืออุปสรรคตอการริเร่ิมส่ิงใหม 
และการปรับตวัขององคการ ใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ผูบริหารจําตอง
ระมัดระวังการใชนโยบายใหมีความเหมาะสมเปนแนวทางไปสูเปาหมายมิใชเปนเครื่องควบคุม
ที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผล  หากจําเปนตองมีเครื่องมือชวยในการควบคุมผูบริหารก็จะตอง
พยายามแสวงหาเทคนิค และ ดูแลงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป38 
  4.3  การติดตอส่ือสาร ( communication )  หมายถึง การเคลื่อนยายขอมลูขาวสาร
จากผูสง (sender) ไปยังผูรับ (receiver) ดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ  โดยรูปแบบนี้จะ
พิจารณาเสียงรบกวน ( noise ) ซ่ึงเขามาสอดแทรกการตดิตอส่ือสารที่ดีรวมทั้งขอมลูปอนกลับที่
ทําใหการตดิตอส่ือสารสะดวกขึ้น  เบทแมน และ สเนล (Bateman and Snell) ใหความหมายของ
การสื่อสารวา เปนการสงมอบสารสนเทศ และส่ิงที่มีความหมายตางๆจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝาย
หนึ่ง โดย การใชสัญลักษณที่เปนที่ยอมรบัรวมกัน  ในขณะที่   เดสเลอร ( Dessler ) กลาววาการ
ติดตอส่ือสารคือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการสงมอบสิ่งที่มีความสําคัญตางๆ39 เบอรนารด 
(Bernard) ใหนยิามการตดิตอส่ือสารวา เปนสิ่งที่บุคคลสามารถถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันใน
องคการ เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค    การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนสําคัญที่สุด
ในขบวนการบริหาร จะเห็นไดวาองคการทุกองคการไมวาจะมีขนาดใด ทุกสิ่งทุกอยางอยูได
ดวยการติดตอส่ือสาร และไมวาจะเปนขั้นตอนใดในกระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การ
จัดองคการ การอํานวยการ การตัดสินใจสั่งการ การประสานงานและควบคุม ลวนตองอาศัยการ
ติดตอส่ือสารเปนหลัก             ในการเชื่อมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ  

                                                 
 37Daniel Katz  and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organizations , 2nd 
ed.  ( New York : John Wiley & Son ,1978) , 89-91. 
 38 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York : 
HarperCollins Publishers , 1991 ) , 140. 
 39Gary Dessler ,  Management ( Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall , 
2001 ) , 80. 
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   วินเซนต  (Vincent)   กลาววา   การติดตอส่ือสารแบงไดเปน 2   ประเภท   คือ  
1. การติดตอส่ือสารแบบเปนทางการ ( formal communication ) หมายถึง การติดตอส่ือสารที่
เกิดขึ้นตามตําแหนงหนาทีก่ารงานภายในองคการหรือตามความรับผิดชอบในการทํางาน เปน
การติดตอส่ือสารที่มีระเบียบแบบแผนกาํหนด เชน การติดตอเปนลายลักษณอักษรในทาง
ราชการ   ซ่ึงมลัีกษณะ  1 )   เปนการเอานโยบายการตัดสินใจหรือขอแนะนําผานไปตามสายการ
บังคับบัญชา    2 )   เปนการนําขอเสนอแนะหรอืสนองตอบกลับมายงับริหาร และ  3 ) เปนการ
แจงนโยบายทัว่องคกรเปนตน2.การติดตอส่ือสารแบบไมเปนทางการ(informal communication) 
หมายถึง การติดตอส่ือสารที่ไมเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ในองคการ เปนการติดตอกันดวย
ความคุนเคยเปนการสวนตวั อาจเปนลักษณะบุคคลตอบุคคล หรือบุคคลกับกลุมของบุคคล40 
  เบอรนารด ( Bernard )  กลาวถึง  การตดิตอส่ือสารที่ดีที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตองการได   จําแนกเสนทางของการสื่อสารภายในองคการได  4  เสนทาง 
คือ 1. การติดตอส่ือสารจากบนลงลาง ( downward communication )  หมายถึง การสงขาวจาก
บุคคลที่มีตําแหนงสูงกวาไปยังบุคคลที่มีตําแหนงต่ํากวา     2.   การติดตอส่ือสารจากลางขึ้นบน 
( upward communication )  หมายถึง การสงขาวจากบุคคลที่มีตําแหนงต่ํากวาไปยังบุคคลที่มี
ตําแหนงสูงกวา  3. การติดตอส่ือสารตามแนวนอน ( horizontal communication ) หมายถึง การ
สงขาวระหวางบุคคล   และตําแหนงที่อยูภายในหนวยงานระดับเดียวกัน 4. การตดิตอส่ือสาร
ขามสายงาน (cross-function communication)  หมายถึง การสงขาวระหวางบุคคลและตําแหนง
งานที่ไมไดเปน ผูบังคับบัญชา หรือ ผูอยูใตบังคับบัญชาโดยตรง ตามสายโครงสรางองคการ41 
  สวนสเตียร (Steers) กลาวถึง กลยุทธในการติดตอส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ 
แบงเปน 3 เสนทาง คือ 1 ) การติดตอส่ือสารจากบนลงลาง (downward communication)  
หมายถึง การติดตอส่ือสารจากผูบังคับบัญชาลงสูผูใตบังคับบัญชาลดหลั่นตามอํานาจและความ
รับผิดชอบ ปกติเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับการสั่งการ การอธิบายความหมายของงาน 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการแจงใหผูใตบังคับบัญชา
ตระหนกัถึงวตัถุประสงคหรือเปาหมายทีชั่ดเจนขององคการ  2 ) การติดตอส่ือสารจากลางขึ้น
บน (upward communication)  หมายถึง แนวทางการติดตอส่ือสารจากผูใตบงัคับบัญชาถึง

                                                 
     40 Fernand Vincent , Organization Administration Communication (Manual of 
Practical Management) ( Essex : ITDG Publishing ,1997 ) , 339. 
      41 Chester I Barnard ,The Functions of the Executive : 30th Anniversary Edition.    
(Cambridge , Mass : Harvard University Press  , 2005 ) , 199. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

34

ผูบังคับบัญชา ไดแก การรายงานผลการปฏิบัติงาน การใชจาย  งบประมาณ รวมถึงการให
ขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา   การรองเรียนเพื่อขอความเปนธรรม   การยื่นเรื่องราวอุทธรณ    
3) การติดตอส่ือสารตามแนวนอน ( horizontal communication ) หมายถึง การสงขาว การให
ขอมูลระหวางเพื่อนรวมงานภายในตําแหนงงานเดยีวกัน ซ่ึงอยูในระดับอํานาจหนาที่เดียวกันใน
องคการ ความมุงหมายของการสื่อสารนี้เพื่อการประสานงาน การใหขอมูล การสรางความเขาใจ
รวมกัน42 
  4.4  ภาวะผูนาํและการตัดสนิใจ  ( leadership and decision making )  องคการ
จะตองสามารถบริหาร ดูแลและโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกรักและพรอมที่จะ
ทํางานใหกับองคการ โดยเปาหมายขององคการนั้นสามารถตอบสนองเปาหมายสวนตัวของ
สมาชิกดวยในขณะเดียวกนั โดยกระบวนการดังกลาวตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนผูนํา 
อันหมายถึงการทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะทําตามบุคคลอื่น ซ่ึงตองสนองความพึงพอใจของผู
ตามดวยในการบรรลุเปาหมายรวมกนั ดงันั้นผูนําตองรูจักใชเทคนิคการจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และนําพาองคการเดินตอไปขางหนาอยางงดงาม 
  4.4.1 ภาวะผูนํา ( leadership) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช
อํานาจ หรือจงูใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตามจนบรรลุเปาหมายขององคการ  หรือหมายถึง  ศิลปะหรือ
กระบวนการในการใชอิทธพิลใหผูอ่ืนทําตามจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม จาก
ผลงานการวิจยัหลายฉบับของสตอกดิล  ( Stogdill ) พบวา ผูนําที่ดี  ประสบความสําเร็จ จะมี
คุณสมบัติเหลานี้สูงกวาเกณฑเฉล่ียของสมาชิกอ่ืนในกลุม ไดแก  สติปญญา  การศกึษา  ความ
รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมและสังคม ความสามารถในการเขาสังคม ความคิดริเร่ิม 
ความอดทน รูวิธีทํางานใหสําเร็จ   ความเชื่อมั่นในตนเอง   ความตื่นตัว   ความรวมมือกับกลุม   
ความมีช่ือเสียง  ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการพูด43   แคมปเบลและ
คณะ (Campbell and Others) ไดสรุปผลงานจากการวิจยัของหลายสาขาวิชาเกีย่วกับภาวะผูนํา 
รวมขอสรุปที่นาสนใจและสําคัญได 13 ประการ คือ 1 ) เปนเครื่องกําหนดความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงไดแกการเปลีย่นแปลงเปาหมาย การรับรู ความเขาใจ การประจักษแจง 
คานิยม แรงจงูใจ และสัมพนัธภาพของบคุคล  2 ) ผูนําเปนผูกระตุนใหเกิดกจิกรรมตางๆ ของ

                                                 
 42 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  (New York :  
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 157-160. 
 43 Ralph M.Stogdill and Bernard M. Bass , Handbook of  Leadership : A Survey of 
Theory and Research , ( New York : Simon & Schuster , 1990 ) , 63-64. 
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องคการขึ้น  ดังนั้น ผูนําจึงเปนปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและ
สวนรวม  3 ) คุณภาพของความสัมพันธกับบุคคลในกลุม จะตองเปนไปในดานการริเร่ิม
สรางสรรค การติดตอส่ือสาร ความเห็นอกเห็นใจ และการสรางขวัญกําลังใจตอกนั  4 )  ความ
เปนผูนํา  ไมคํานึงถึงสถานภาพในการเปนผูนํา   และ    สามารถแสดงพฤติกรรมผูนําไดตาม
สถานการณ  5 ) ความคิดของผูนํายอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรมผูนําไมมี
ความสัมพันธกับระดับในการแสดงออกของบุคคล  6 ) ความเปนผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ 
บุคคลที่เปนผูนําในกลุมหนึง่อาจไมเปนผูนําในคนอกีกลุมหนึ่งก็ได       7 ) บุคคลที่แสดง
พฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณและผูอ่ืนยอมรับยอมจะกลายเปนผูนําไปในที่สุด  8 )  การ
เปลี่ยนแปลงขององคการหรือสถาบันขึ้นอยูกับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแตละ
คน ความเปนผูนํามีความจําเปนในขบวนการตาง ๆ เชน การจัดองคการ การจัดโปรแกรม และ
การสรางความสัมพันธในองคการ  9 ) ผูนําจะตองเรียงลําดับเหตุการณสําคญักอนหลังได
ถูกตอง และมีความสําคัญกวาการวินจิฉัยส่ังการในงานประจําขององคการ  10 ) การแตงตั้ง
บุคคลเขาสูตําแหนงการเปนผูนํา ยอมแสดงวาผูไดรับการแตงตั้งจะมอํีานาจตามมาดวย  11 ) 
ความเปนผูนําจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาของกลุมและมีอิทธิพลตอกลุม  12 ) ผูนํามิใชผูตัดสิน
หลักเกณฑของกลุม แตกลุมจะกําหนดหลกัเกณฑเอง และ  13 ) ประสิทธิผลของการเปนผูนํา
นั้นวดัไดโดยผลผลิตขององคการ   การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม44  ตามความเห็นของทีด
(Tead) ใหความหมายของภาวะผูนําวา เปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนรวมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคลเพื่อใหไดรับส่ิงที่
ตองการ45      สวนเฮอรเซและบลันชารด  (Hersey and Blanchard) ใหความหมายวาคือ 
กระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือของกลุมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนดขึ้นในสถานการณหนึ่ง ๆ46 ลิแพม ( Lipham ) ช้ีใหเปนความแตกตางระหวางผูนํากับ
ผูบริหาร    โดยใหความหมายไววา   ผูบริหารคือผูมีที่บทบาทในการดาํรงสถานภาพขององคกร      

                                                 
 44 Ronald F.Campbell , J.E. Corbally and J.A.Ramsayer , Introduction to 
Educational Administration ( Boston : Allyn and Bacon , Inc., 1976 ) , 178-179. 
 45 Ordway Tead , Human Nature and Management : Application of Psychology to 
Executive Leadership , 2 nd ed. ( New York : McGraw – Hill , 1990 ) , 20. 
 46 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard , Management of Organizational 
Behavior : Leading Human Resources , 8th ed. (Englewood Cliffs,New Jersey : Prentice Hall , 
2000) , 68. 
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สวนผูนําที่มีบทบาทสําคัญ  คือ เปน ตวัการการเปลี่ยนแปลง47 โดยนักทฤษฏีดานภาวะผูนําที่ 
สเตียรส (Steers) ใหความสนใจสนใจวาทฤษฎีของ Fiedler เหมาะสมกบัการนํามาใชในองคการ
คือ ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ      เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุมที่มี
ประสิทธิผล ซ่ึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวางรูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธระหวางผูนํากับ
ผูตาม และสถานการณที่มีอิทธิพลตอผูนํา โดยกําหนดลักษณะของผูนาํเปน  2  ประเภท  คือ  
ผูนําที่มุงคน  และผูนําที่มุงงาน   ทฤษฎีของ Fiedler  มีลักษณะสําคัญ คือ 1 )   การวัดรูปแบบ
ความเปนผูนํา ดวยตารางประเมินการใหความสําคัญกับงานหรือเพื่อนรวมงาน  ( the least 
preferred coworker ( LPC ) scale )  2 ) การวัดสถานการณความเปนผูนํา    นอกจากนี้ สเตียรส ( 
Steers ) ยังสนับสนุนกับทฤษฎีภาวะผูนําของ House and Mitchell  คือ ทฤษฏีกรุยทางสู
เปาหมาย   ( path-goal theory )    เปนทฤษฎีที่เชื่อวาประสิทธิผลของผูนํา     จะขึ้นกับ
ความสามารถของการจูงใจและการสรางความพึงพอใจใหแกพนักงาน พนักงานจะไดรับการ
กระตุนใหทํางานโดยเชื่อวาความพยายามจะนําไปสูความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย   และ
ความสําเร็จในงานจะนําไปสูรางวัลที่นาพึงพอใจ ทฤษฎกีรุยทางสูเปาหมายเนนวา  ผูนําควร
เลือกระหวางรูปแบบของความเปนผูนําที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ  คือ 1 ) ผูนําแบบบงการ 2 )
ผูนําแบบใหการสนับสนุน 3 ) ผูนําแบบมสีวนรวม และ 4 ) ผูนําที่มุงความสําเร็จ48   จากที่กลาว
มาแลวพอสรุปไดวา การที่องคการใดจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ภาวะผูนํา
ยอมมีสวนสําคัญที่จะผลักดนัใหการดําเนนิการขององคการประสบผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  4.4.2  การตัดสินใจ  (decision making) เปนกระบวนการในการแกปญหา 
โดยการรวบรวม   วิเคราะหและประมวลขอมูล   และขอจํากดั   ในการเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม     การตัดสินใจจึงเปนหัวใจของการบริหาร เปนภาระหนาที่สําคัญของการบริหาร 
เพราะผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมภีาระหนาทีต่องตดัสินใจสั่งการอยูตลอดเวลา     จึง
จําเปนตองศึกษาใหทราบกระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม    รวมทั้งการ
ตระหนกัถึงความสําคัญของการตัดสินใจทีเ่ปนอุปกรณเสริมสรางบรรยากาศขององคการให
เกื้อหนนุการบริหารงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการ  การตัดสินใจสั่งการเปนสิ่ง

                                                 
 47 James M Lipham ,Leadership and decision making for effective educational 
change, 5th ed. ( Iowa : Institute for School Executives , The University of Iowa  , 1991 ) , 
128. 
                   48  Richard M Steers , Introduction  to  Organizational  Behavior ( New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 ) , 178-199. 
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สําคัญที่แสดงออกถึง ความสามารถของผูนํา   ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ขึ้นอยู
กับการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบในองคการนั้นๆ ทั้งส้ิน ไซมอน (Simon)  
ไดกลาวไววา การบริหารแทจริงก็คือ การตัดสินใจนั่นเอง49  เบอรนารด ( Barnard )  ไดจําแนก
การตัดสินใจออกเปน  3 ประเภทคือ   1 ) การตัดสินใจเมื่อผูมีอํานาจที่อยูเบื้องบนสั่งมาหรือเปน
คําบัญชา    หรือนโยบายใหปฏิบัติ   2 ) การตัดสินใจเมือ่ผูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจให
แลวไมอาจตดัสินใจได เสนอใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจเอง  3 ) การตัดสินใจที่เกิดจากตัว
ผูบริหารเอง50   เหน็ไดจากทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร ตองมกีารตัดสินใจและสั่งการ
แทรกอยูดวยเสมอ จึงถือไดวา การตดัสินใจเปนพฤติกรรมสําคัญของคนเราที่ตองกระทําอยู
เสมอ และเมื่ออยูในองคการก็เปนทัง้พฤติกรรมและกระบวนการทางการบริหารที่สําคัญยิ่ง  
แทนเนน็บอม ( Tannenbaum ) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนแรงขับดันตอพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูนําหรือผูบริหารไววามีอยู 3 ประการ ไดแก 1 ) แรงขับดันในตัวผูบริหาร   2 )  แรงขับดันจาก
ผูใตบังคับบัญชา    และ   3 )  แรงขับดันจากสถานการณ ตัวผูใตบังคับ  บัญชาเองก็มอิีทธิพลไม
นอยตอการเลอืกใชวิธีการตดัสินใจของผูบริหาร เนื่องจากผูใตบงัคับบัญชาแตละคนมีความ
แตกตางกัน ไมวาในเรื่องของบุคลิกภาพ   หรือความตองการ  และผูบริหารที่ดีมักคํานึงถึงเรื่อง
เหลานี้อยูแลว ดังนั้นผูบริหารจึงมักเปดโอกาสใหผูใตบงัคับบัญชามีอิสระในการตดัสินใจ หาก
เห็นวาผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มี
เหตุผลอยางสมบูรณ นอกจากจะขึ้นอยูกบัปจจัยทีแ่รงขับดันทั้งสามประการดังกลาวแลว ยัง
จําเปนตองอาศัยขั้นตอนที่เปนระบบอีกดวย กลาวคอื ตองมีการวิเคราะหหาขอเท็จจริงและ
ทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได ตลอดจนพจิารณาถึงผลดผีลเสียของทางเลือกแตละทาง รวมทั้ง
ผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได   จากนั้นจึงพิจารณาตดัสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง51   
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร จะสะทอนลักษณะบางอยางในองคการไดเปนอยางดี ใน

                                                 
 49 Herbert  A. Simon , Administrative Behavior: A Study of Decision-Making 
Processes in Administrative Organizations , 4th ed. (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-
Hall , 1997 ) , 45-49. 
      50 Chester I. Bernard , The Functions of the Executive : 30th Anniversary Edition.  
( Cambridge , Mass :  Harvard University Press , 2005 ) , 199. 
 

 51 Robert Tannenbaum , Fred Massarik and  Irving R. Weschler, Leadership and 
Organization : A  Behavioral Science Approach , 3rd ed. (Garland : Harvard Business 
Reviews ,     1990 ) , 99-101. 
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แงของการบริหารนั้นไมอาจชี้ชัดลงไปไดแนนอนวา พฤติกรรมการตัดสินใจรูปแบบใดทีม่ี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจัก
เลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ที่เปนอยู นั่นหมายถึงวาในบางครั้ง 
บางกรณีผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเอง แตในอีกหลายๆกรณีที่ผูบริหารควรใหบคุลากร หรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจดวย  การตัดสนิใจจะตองมีลักษณะเปน
กระบวนการ จะเห็นไดวาการตัดสินใจนัน้จะตองอาศยัขอมูลหรือสารสนเทศตางๆ และถาจะให
เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการนําไปปฏิบัติแลว   การตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ      
กระบวนการหรือข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบตัดสินใจเอง 3) การตัดสินใจที่เกิดจากผูบริหาร
เอง52 เห็นไดจากทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารตองมีการตัดสินใจและสั่งการแทรกอยูดวย
เสมอ จึงถือไดวา การตัดสนิใจเปนพฤตกิรรมสําคัญของคนเราที่ตองกระทําอยูเสมอ และเมื่ออยู
ในองคการก็เปนทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางการบริหารที่สําคัญยิ่ง            แทนเนน็บอม 
( Tannenbaum ) ไดกลาวถึงปจจัยทีเ่ปนแรงขับดันตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูนําหรือ
ผูบริหารไววามีอยู 3 ประการ ไดแก 1 ) แรงขับดันในตัวผูบริหาร   2 )  แรงขับดันจาก
ผูใตบังคับบัญชา    และ   3 )  แรงขับดันจากสถานการณ ตวัผูใตบังคบับัญชาเองก็มีอิทธิพลไม
นอยตอการเลอืกใชวิธีการตดัสินใจของผูบริหาร เนื่องจากผูใตบงัคับบัญชาแตละคนมีความ
แตกตางกัน ไมวาในเรื่องของบุคลิกภาพ   หรือความตองการ  และผูบริหารที่ดีมักคํานึงถึงเรื่อง
เหลานี้อยูแลว ดังนั้นผูบริหารจึงมักเปดโอกาสใหผูใตบงัคับบัญชามีอิสระในการตดัสินใจ หาก
เห็นวาผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มี
เหตุผลอยางสมบูรณ นอกจากจะขึ้นอยูกบัปจจัยทีแ่รงขับดันทั้งสามประการดังกลาวแลว ยัง
จําเปนตองอาศัยขั้นตอนที่เปนระบบอีกดวย กลาวคอื ตองมีการวิเคราะหหาขอเท็จจริงและ
ทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได ตลอดจนพจิารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกแตละทาง รวมทั้ง
ผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได    จากนั้นจงึพิจารณาตดัสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง53  
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร จะสะทอนลักษณะบางอยางในองคการไดเปนอยางดี ใน
แงของการบริหารนั้นไมอาจชี้ชัดลงไปไดแนนอนวา พฤติกรรมการตัดสินใจรูปแบบใดทีม่ี

                                                 
 52 Chester I. Bernard, The Functions of the Executive : 30th Anniversary Edition. 
(Cambridge, Mass : Harvard University Press, 2005), 199. 
 53 Robert Tannenbaum, Fred Massarik and Irving R. Weschler, Leadership and 
Organization : A Behavioral Science Approach, 3rd ed. (Garland : Harvard Business Reviews, 
1990), 99-101. 
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ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจัก
เลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ที่เปนอยู นั่นหมายถึงวาในบางครั้ง 
บางกรณีผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเอง แตในอีกหลายๆกรณีที่ผูบริหารควรใหบคุลากร หรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจดวย  การตัดสนิใจจะตองมีลักษณะเปน
กระบวนการ จะเห็นไดวาการตัดสินใจนัน้จะตองอาศยัขอมูลหรือสารสนเทศตางๆ และถาจะให
เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการนําไปปฏิบัติแลว   การตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ      
กระบวนการหรือข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบ  
 สเตียรส  และ มาวเดย ( Steers and Mowday )  ไดกลาววา รูปแบบภาวะผูนําในการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น    สเตียรสสนับสนุนแนวคิดทฤษฏีของ 
วรูม  และ  เยทตัน  (Vroom and Yetton)    ซ่ึงเปนแบบจําลองการตัดสินใจโดยกําหนดวิธีที่
ผูบริหารใชในการตัดสินใจในสถานการณที่กําหนด             ผูนําจะตองวิเคราะหสถานการณ
เพื่อตัดสินใจวารูปแบบของการตัดสินใจใดมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย 1 ) คุณภาพของการตัดสินใจ 2 ) การยอมรับการตัดสินใจ 3 ) การมุง
ความสําคัญที่การพัฒนาพนกังาน  4 ) การมุงความสําคัญที่เวลา โดย ทฤษฏีของ Vroom  and 
Yetton  เริ่มตนดวยแนวคิดที่วา ผูนําจะเผชิญกับปญหาซึ่งตองการการแกไข การตัดสินใจ
แกปญหาอาจทําไดโดยผูนําเองหรือการกําหนดผูตามจํานวนหนึ่งเขารวมการตัดสินใจ ทฤษฎีนี้
มุงถึงระดับที่แตกตางของภาวะผูนํา และวิธีการที่แตละระดับของการมีสวนรวมมีอิทธิพลและ
คุณภาพ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ซ่ึงปจจัยดานสถานการณจะมีสวนชวยกําหนด
รูปแบบทั้งที่เปนการมีสวนรวมหรือเผด็จการ วาแบบใดใหผลลัพธดีที่สุดกับสถานการณนั้นๆ 
โดยมีรูปแบบการตัดสินใจ 5 แบบ    คือ 1 ) ผูนําแบบเผด็จการ I   คือ ผูนําตัดสินใจลําพังคน
เดียวและใชขอมูลเทาที่ตนมี   2 ) ผูนําแบบเผดจ็การ II  คือ ผูนําไดรับขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูใตบังคับบัญชา  แตยังคงตดัสินใจลําพังคนเดียว  3 ) ผูนําแบบใหคําปรึกษา I คือ ผูนําจะแบง
งานใหสมาชิกกลุมเปนรายบคุคลมีการขอขอมูลและประเมินผล สมาชิกไมตองรวมกลุมเพื่อ
ประชุม ผูนําตัดสินใจลําพังคนเดียว  4 )  ผูนําแบบใหคําปรึกษา II  คือ  ผูนํารวม ปรึกษาและขอ
ความเหน็ขอเสนอแนะจากกลุม  แตผูนํายังคงตัดสินใจลําพังคนเดียว   5 ) ผูนําแบบกลุม คือ 
ผูนํามีการนัดประชุมกลุมเพือ่รวมอภิปรายปญหา โดยผูนํากําหนดทิศทางการอภิปราย แลวให
กลุมเปนผูตัดสินใจครั้งสุดทาย54  จึงสรุปไดวาภาวะผูนาํและการตัดสนิใจเปนสิ่งที่ควบคูกันไป

                                                 
 54Richard M.Steers and Richard T.Mowday , Management Effective Organization 
: An Introduction,  3rd ed.  ( Boston , Massachusetts : Kent Publishing , 1990 ) , 402-404. 
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กับการบริหารองคการ ในยคุปจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ เพื่อใหทันกับสถานการณ
และนําพาองคการไปสูเปาหมาย ปจจยัดานภาวะผูนาํและการตัดสนิใจจึงเปนอีกปจจัยความ
จําเปนพืน้ฐาน ที่องคการที่ตองการประสบความสําเร็จตองใหความสําคัญอยางยิ่ง 
 
 5.  การปรับตัวขององคกรและการริเร่ิมสิ่งใหม ( organization adaptation and 
innovation)  
 แนวความคิดที่วาการจดัองคกรที่แตกตางกันของสภาพแวดลอมที่จะทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพได เปนการเห็นความสําคญัของความสามารถในการปรับตัวเองขององคกรใหเขา
กันไดกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา55  ฮอย  และ คณะ  (Hoy  and  The 
Others) กลาววาการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในสังคมหนึง่เปนไปอยางรวดเร็ว สม่าํเสมอและ
ตอเนื่อง ความเจริญดานเทคโนโลยี และการติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว กระบวนการ
บางอยางจึงเกดิขึ้นและเลิกใชอยางงายดาย การไมหยดุนิ่งอันเปนธรรมชาติของมนุษยมีผลให
องคการ ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยูตลอดเวลาเพื่อหาสิ่งมาสนองความตองการของตนเอง 
ใหไดมากที่สุดและดีที่สุด   ทั้งนี้ความตองการขององคการ หมายถึง ทรัพยากรตาง ๆ56  ซ่ึง ชีน  
(Schein) เสนอวาองคการจะรักษาความมีประสิทธิผลขององคการไวไดดวย วงจรการจัดการ
ปรับตัวขององคการ หมายถึง กระบวนการซึ่งเริ่มตนดวยการเปลี่ยนแปลงในบางสวนของ
สภาพแวดลอมภายในหรือภายนอก   และส้ินสุดดวยการสรางความสมดุลที่มีความคลองตัว  
และปรับตัวเพือ่การจัดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว57 และยังไดเสนอขั้นตอนวงจรการปรับตัวของ
องคกรไว 6  ขั้นตอน   กลาวคือ 1)  รูสึกกับการเปลี่ยนแปลงในบางสวนของสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร         2 ) นําขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสู

                                                 
 55Paul R.Lawrence and Jay W.Lorsch , Organization and Environtment : 
Management Differentiation and Integration ,3rd ed. (Boston : Division of Research , 
Graduation School and Business Administration, Harward University , 1990 ) , 212-213. 
 56Judith C. Hoy Donald and Dixie Cody Van Eynde , Organization Development 
Classics:The Practice and Theory of Change (San Francisco : Jossey-Bass Publishers,1997 ), 
145. 
       57 Edgar H. Schein , Process Consultation Revisited : Building the Helping 
Relationship (Addison - Wesley Series on Organization Development ) ( Englewood 
Cliffs,New Jersey :  Prentice Hall , 1998 ) , 119-120. 
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องคกรในสวนที่สามารถปฏิบัติในเรื่องนีไ้ด   3 ) เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการแปรสภาพภายในองคกรตามขาวสารขอมูลที่ไดรับ  4 ) ทําการเปลี่ยนแปลงภายใน
ใหกลับมามีสภาพที่มั่นคง    ในขณะที่จดัการกับผลพลอยไดไมถึงปรารถนาหรือใหนอยลง 5 ) 
สงผลผลิตหรือบริการใหมออกมา  ซ่ึงสอดคลองกันมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่ได
รูสึกมา    6 ) จัดใหไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง โดยการ
รูสึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก และความมากนอยของการผสมผสานกับสภาพแวดลอม
ภายใน58    โดย สเตียรส (Steers) กลาววาการบริหารที่จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพของ
องคกร คือ ความสามารถขององคกรในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
อยางไรก็ตามฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองสรางความสมดุลใหเกิดขึน้ระหวางความ
ตองการที่จะเปลี่ยนแปลง และการริเร่ิมสิ่งใหม กับความตองการทีจ่ะรักษาความมั่นคงและการ
ตอเนื่องของการปฏิบัติ59 
 แนวคิดดังกลาว เปนเครื่องยืนยันใหเห็นวา ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงมีอยูอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ดังนั้น องคการจึงจําเปนตองมีการปรับตัวและริเร่ิมสิ่งใหมเพื่อใหการ
จัดการบรรลุเปาหมายและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนตอบสนองตอสัญญาณการเรียกรอง ใน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ   ในดานการบริหาร   นโยบาย   สภาพแวดลอมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น     
 การบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหจุดมุงหมายขององคการบรรลุผลตามที่กําหนดไว   
และการที่จะทําใหงานตางๆขององคการประสบความสําเร็จไดนั้น     จะตองประกอบดวย
องคประกอบตาง ๆ หลายประการ   ทั้งที่สามารถจะเปนตัวการสนับสนุนหรือเปนตัวเรงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเอื้อตอการปฏิบัติงานตางๆใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว  
 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
 ความหมายและความสําคัญของคําวา “คุณภาพ” 
 คุณภาพ  ( quality )    เปนคําที่มีความหมายไดหลากหลาย     ตามบริบทที่แตกตาง
กันออกไป เนือ่งจาก “คุณภาพ” เปนภาพความคิด ( concept ) ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณคา หรือความ
พึงพอใจ (Interest) ในดานหนึ่งของคณุภาพ หมายถึง ส่ิงที่สอดคลองกับรสนิยมหรือความ
ตองการของบุคคล   หรือ กลุมบุคคล       คุณภาพอาจมคีวามหมายวาเหมาะสมกับวตัถุประสงค 

                                                 
 58 Ibid., 120 
 59 Richard M. Steers , Introduction to Organizational Behavior  ( New York : 
Harper Collins Publishers , 1991 )  , 163-164. 
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( fitness for purpose)   เมือ่วัตถุประสงคนั้นเปนความตองการของลูกคา60  เดมิ่ง ( Deming ) 
กลาวถึง คุณภาพวา เปนคําทีใ่หคําจํากัดความไดหลายลักษณะ    ขึ้นอยูกับวาใครจะเปนผูตัดสิน
วาจะมองคุณภาพในแงมุมใด61    กรีน ( Green) ไดใหทัศนะวา “คุณภาพ” เปนนามธรรม ทุกคน
อาจเขาใจความหมายแตไมสามารถอธิบายอยางชัดเจนได “คุณภาพ” เปนคําที่มีความหมายที่เต็ม
ไปดวยคุณคา เพราะตองเกีย่วของกับสิ่งใดๆ ที่ดีและมีคณุคาเสมอ และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไว 4 แนวคดิ  คือ 1) แนวคิดที่เกีย่วกับความรูสึกของคนที่มี
ตอผลิตผลหรือบริการที่เปนพิเศษวา เปนผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง ผลิตไดตามจํานวน เสีย
คาใชจายต่ํา และสามารถนําไปใชเมื่อขาดแคลนทรัพยากร จึงทําใหมีคุณคาและความสําคัญสูง     
2 )  แนวคิดที่เกี่ยวของกับความตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดและไดมาตรฐาน   3 ) แนวคิดที่
เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลคือ มีความเหมาะสมที่จะใช    4 ) แนวคิดที่เกี่ยวกับความตรงตาม
ความตองการของลูกคา นั่นคือ นักศึกษา หรือผูรับบริการ62  แอสติน ( Astin )  ใหความเหน็วา 
คุณภาพเปนสิง่ที่มีหลายมิต ิ และใหขอเสนอแนะวา คุณภาพสถาบันถูกพิจารณาทีผ่ลการพัฒนา
สติปญญานักศึกษาจากระดบัอะไรก็ไดเมือ่แรกเขา รวมถึงการพัฒนาทางดานสังคม อาชีพ 
กายภาพ และดานจิตใจ โดยคุณภาพของสถานศึกษา  ทีม่ีทรัพยากรเพยีงพอ  หรือเหมาะจะสงผล
โดยตรงตอความสําเร็จของผลิตผลที่เกิดจากหนาที่ของสถาบัน โดยเสนอเกณฑเกีย่วกับความมี
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไว 4 ประการ คือ  1 ) เกณฑปจจัยนําเขา ( input criteria ) 
หมายถึง ทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูเดิม และ เพิ่มขึ้น   ลักษณะที่นักศกึษาเขาไป
เรียนในสถาบัน  อาจารยประจํา  ขนาดหองสมุด ส่ิงอํานวยความสะดวกดานกายภาพ และ
งบประมาณ  2 ) เกณฑปจจัยนําออก(output criteria) เปนผลิตผลที่มีเปนปกตแิละเพิ่มมากขึ้น
ของสถาบัน รวมถึงนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จของศิษยเกา   ผลงานวิจัย  
ส่ิงตีพิมพทางวิชาการและการใหบริการชมุชน 3 ) เกณฑเกี่ยวกับคณุคาเพิ่ม ( value - added 
criteria ) มีความแตกตางกันในตัวนักศกึษา ตั้งแตเร่ิมศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษา กลาวคือ คุณภาพ
สถาบันถูกพิจารณาที่ผลการพัฒนาสติปญญานักศึกษาจากระดับอะไรกไ็ดเมื่อแรกเขา รวมถึง

                                                 
 60 Perry L.Johnson , ISO 9000 Meeting the New International Standards 
(Singapore : Mcgraw-Hill , 1993 ) ,  29.  
 61 Edward W. Deming ,The New Economics for Industry, Government, Education 
,    2 nd ed. ( Cambridge , Mass : MIT Center for Advance Education Service , 1994 ) , 165.  
 62Dennis Green , The complete ISO 9000 Manual (London : Kogan Page,1996) , 
112. 
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การพัฒนาทางดานสังคม ดานอาชีพ ดานกายภาพ และดานจิตใจ  4 ) เกณฑกระบวนการ ( 
process-oriented criteria ) ไมเพียงแตเปนเปนกระบวนการผลิต ( กระบวนการสอน ) เทานั้น แต
รวมถึงเรื่องของการตัดสินใจ การวางแผน กระบวนการแกปญหาภายในสถาบันดวย แนวคดินี้
เสนอวา กระบวนการทางการศึกษาเปนเรือ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนเรือ่งของการวางแผนเพื่อการ
ตัดสินใจทีจ่ะทําใหเกิดคุณภาพแกสถาบันมากที่สุด63 
 อุทุมพร จามรมาน ไดรวบรวมความหมายของคุณภาพ ไวดังนี้ คณุภาพ เปนคาํ
นามธรรมที่ตองใชการแปลงเปนรูปธรรมที่สามารถวัดได ดังนัน้สถานศึกษาจึงควรใหคําจํากดั
ความเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบั “ผลผลิต” ทางการศึกษาของตน ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา 
“คุณภาพ” ดังตอไปนี ้
 1)  คุณภาพ   หมายถึง   ผลการดําเนนิงานตามแนวทางที่กําหนด และเปนผลใหการ
จัดการศึกษาบรรลุยังเปาหมายที่สําคัญ 
 2)  คุณภาพ หมายถึง การมีมาตรฐานความเปนเลิศ โดยที่กําหนดมาตรฐานไวตายตัว 
 3)  คุณภาพ หมายถึง ผลที่ไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 4)  คุณภาพ หมายถึง ผลการใชทรัพยากรที่คุมคา 
 5)  คุณภาพ หมายถึง ผลการสงเสริม/พัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
 6)  คุณภาพ หมายถึง ผลการดําเนินงานที่ถูกตอง เหมาะสม ( result of doing the 
right thing , right ) 
 7)  คุณภาพ หมายถึง ผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเปนระยะๆไมมีจุดสิ้นสุด 
 ดังนั้นคณุภาพการศึกษา ( quality of education )  นาจะหมายถึง ผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ที่เอือ้ใหเกดิระบบกลไก การดําเนินงาน เพื่อใหผลผลิตทั้ง 4 ดาน คือ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงการบริหารจัดการนี้รวมถึงการจัด
สภาพแวดลอม การบริหารกลุมบุคคล ตลอดจนดานการเงินงบประมาณดวย64 
 
 
 
                                                 
 63Alexander W. Astin , Assessment for excellence : the philosophy and practice of 
assessment and evaluation in higher education (Phoenix , Ariz. : Oryx Press , 1993) ,112-132. 
 

 64อุทุมพร จามรมาน, การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา [online] , accessed 25 
February  2004. Available from http:// www.thaiedresearch.org/ result / result/. 
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 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคณุภาพการศึกษา ( quality assurance )  หมายถึง  กิจกรรมหรือแนว
ปฏิบัติใดๆ ที่หากไดดําเนนิการตามระบบและแผนทีไ่ดวางไวแลว  จะทําใหเกดิความมั่นใจวา
จะไดผลผลิตของการจัดการศึกษา (การปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย) ที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  ไคเยอร( Cyert )ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ คือ  แผนงาน
และปฏิบัติการทั้งหลายที่เปนระบบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการศึกษาจะสนองตอบตอคุณภาพ
ที่กําหนด65สเต็ปบิ้ง ( Stebbing ) กลาววาการประกันคณุภาพ เปนปรัชญาของสภาวะบูรณาการ
สมบูรณของกิจการงาน เพือ่ใหบรรลุผลที่ประสงค กลาวคือ การประกันคณุภาพเปนสิ่งจําเปน
สําหรับระบบคุณภาพทกุระบบ การรวบรวมขอมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิดและการให
รายละเอียด หรือคําแนะนํา ตองกระทํากอนลงมือใดๆ เพื่อใหสามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆไดอยางเหมาะสม66  ในประเทศไทย ไดมีการใหความหมายของการประกัน
คุณภาพการศกึษา ตามคูมือการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาสําหรับอุดมศึกษาไว
วา การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรอืการปฏิบัติการใดๆ ที่หากไดดําเนนิการ
ตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความเชือ่มั่นไดวาจะไดบัณฑิตที่มีคณุภาพตาม
คุณลักษณะทีป่ระสงค และการประกันคณุภาพจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินการของระบบการผลิตบัณฑติ และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของบณัฑิตอยางตอเนือ่ง 
รวมทั้งไดมกีารทบทวนและติดตามกระบวนการผลิตไดโดยใกลชิด67    บรรจง จันทมาส กลาววา 
การประกันคณุภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆที่ถาหากไดดําเนนิการตามระบบ และ
แผนที่วางไว จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา จะไดผลงานมีคณุภาพตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค68   ทิพยวรรณ  ยิ้มสวสัดิ์ ใหความหมายวา เปนการรับประกันคณุภาพของกระบวนการ
การทํางานวา มีการวางแผนและปฏิบตัิอยางเปนระบบเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตรง

                                                 
      65  Richard M. Cyert , The Economics of Choice, Change and Organization: Essays 
in Memory of Richard M. Cyert ( Northamton : Edward Elgar Publishing , 2002 ) , 60.  
 66 Lionel Stebbing , Quality Assurance : the route to efficiency and 
competitiveness , 3rd ed. ( New York : Ellis Horwood , 1993 ) , 54. 
 67 ทบวงมหาวิทยาลัย, คูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา  
( กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย , 2544 ) , 42. 
 68บรรจง  จันทมาส , ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000  ( กรุงเทพฯ : บริษัท
เอเชียเพรส จํากัด , 2539 ) , 2.  
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ตามที่กําหนดไว69  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาถูกกําหนดโดยสถาบันอุดมศึกษา เกีย่วกับ
คุณสมบัติภายใน ในการพจิารณาเกีย่วกบัคุณสมบัติกลไกหรือข้ันตอน ตองตระหนักถึงความ
ถูกตองไมเปลี่ยนแปลงงาย ซ่ึงถาไมเปนดงันี้ สถาบันตางๆ อาจไมไดมาตรฐานและพูดไมไดวามี
คุณภาพ ดังที่ โบกู ( Bogue ) ไดใหความเห็นวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในความหมาย
ดานภาระหนาที่ เปนเรื่องเฉพาะของแตละสถาบัน การประเมินความสําเร็จควรคํานงึถึงคําตอบ
ที่นาพึงพอใจ เชน คําตอบเกี่ยวกับประเดน็ที่ตองพัฒนาปรับปรุง ประเด็นการเชื่อมโยงระหวาง
การเรียนการสอน และมาตรฐานจากภายนอก เปนตน70   การประกันคณุภาพการศึกษาใน
ตางประเทศ 
 การประกันคณุภาพในตางประเทศ มีความเกีย่วพันกันโดยตรงจากประวัตศิาสตร
สังคมที่มีสวนกําหนดคานิยม จนมกีารพฒันาอยางตอเนื่อง ในปจจุบนัประเทศตางๆ กําลังเผชิญ
กับความทาทายของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและรนุแรง ทั้งการรวมมือและ
การแขงขันในทุกๆ ดาน ประเทศตางๆ จึงใหความสําคัญและความสนใจเปนอยางมากในเรื่อง
ของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะประเทศที่ตองการกาวขึ้นสูระดับแนวหนาของโลก จึงไดให
ความสําคัญกับการขยายตวัของระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนษุยควบคูไปกับ
การพัฒนาใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการ
จัดการอุดมศกึษาใหเปนที่ยอมรับในผลผลิตของสถาบันวา มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาประเทศได ในตางประเทศมหาวทิยาลัยทุกแหงมีนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา 
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีการประเมินและจดัอันดับ เพื่อที่จะไดรับงบประมาณจาก
รัฐบาล มหาวิทยาลัยใดอยูในระดับตนๆ จะไดงบประมาณการจัดการศึกษาจากรัฐบาลได
มากกวามหาวทิยาลัยที่มีระดบัรองลงมา ดังนั้นจึงตองมีการแขงขันกันในดานคุณภาพทาง
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ อยูเสมอ  ดวยเหตุนี้ทุกมหาวทิยาลัยในประเทศอังกฤษ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศโรมาเนีย จึงมีการประกนัคุณภาพในดานการบริหารจัดการ และ
การควบคุมคณุภาพทางวิชาการอยางตอเนือ่ง เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ความสามารถ ไป
พัฒนาประเทศไดอยางแทจริง 

                                                 
 69 ทิพยวรรณ    ยิ้มสวัสดิ์ , การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  (นครปฐม : กรมสามัญ จังหวัดนครปฐม 2543) , 19. 
 70Donald R Boque ,W. Bert Johnson and Frank Wilder , Information, Education 
and Communication in Population and Family Planning : a guide for national ,5th ed.   
( Chicago : Community & Family Study Center, University of Chicago , 1991 ) , 121. 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในอดีต มีการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยไดรับการรับรองวิทยฐานะ เมื่อมีการจดัตั้งสถาบัน 
คณะหรือภาควิชาโดยตราเปนพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาและมีการรับรองวิทยฐานะ
ในดานสาขาวชิา เชน การเปดสอนในหลักสูตรตางๆ ไมไดมีการติดตามผลการดําเนนิงานอยาง
จริงจัง จากภาพองคกรที่เปนอยูปจจบุันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ยังขาดระบบและ
วัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการประกันคุณภาพ ซ่ึงในปจจุบันจะตองดําเนินการปรับเปลี่ยนใน
เร่ืองของการสราง “ระบบ” และการปลูกฝง “วัฒนธรรมองคกร” เพื่อเปนเครื่องแสดงใหสังคมมี
ความมั่นใจดานคุณภาพการศึกษา ความพยายามเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนเรื่องทีท่ํากันมานาน และมีลักษณะการดําเนนิงานคลายกับหลายประเทศใน
เอเชียที่ทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลคุณภาพมาตรฐาน  ซ่ึงความเขมงวดกวดขันมาตรฐาน
การศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผลมีนอยโดยเนนไปทีก่ารรับรองวิทยฐานะ    ทบวงมหาวิทยาลัย
ในฐานะเปนหนวยงานรับผิดชอบ     ไดพยายามดําเนินการติดตามงานของมหาวิทยาลัยใน
สังกัด พบวา การดําเนินงานที่เปนอยูยังประสบปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากไม
คอยมีรายงานการประเมินผลของมหาวิทยาลัย ขอมูลไมครบถวนทําใหผลการติดตามดอย
คุณภาพ71  ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยของรฐัมีการดําเนนิงานจัดทําการประกันคณุภาพแลวตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2539     
โดยสถาบันอุดมศึกษาตางดาํเนินการจัดทาํคูมือและระบบประกันคณุภาพ ของแตละสถาบันขึ้น  
โดยใหมีการดาํเนินการประกันคุณภายในตั้งแตปในแตละสถาบัน เพื่อเตรียมพรอมรอรับการ
ประเมินภายนอก ในรอบแรกใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 สิงหาคม  2548  
 
 1.   นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา   
  1.1 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการจดัการศึกษายดึหลัก
ใหมีมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยใหมีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
และกาประกันคุณภาพการศกึษาภายนอก โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ
                                                 
 71สุธรรม อารีกุล , รายงานการวิจยัประกอบรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 : ประเด็นการอุดมศึกษา ( กรุงเทพฯ : สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 
2541 ) , 9. 
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การศึกษา มาตรา4 7  กําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคณุภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   มาตรา 48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจดัให
มีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อ
รองรับการประกันคณุภาพภายนอก  ในมาตรา 49   กาํหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ นอกจากนี้ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นบัตั้งแตการ

ประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน 
 1.2 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย ( สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา )  ทบวงมหาวิทยาลัย ( สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ปจจุบัน ) ไดพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการสงเสริม และ พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป เพื่อตอบสนองความ
ตองการกําลังคนระดับสูงของประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนการสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ.2540 –2544 )  
ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงาน
เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศในดานตางๆตอไป ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น ในป พ.ศ. 2539  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ    ดังนี้    1) ทบวงมหาวิทยาลัยจะพัฒนา
ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา     โดยเนนหลักการของการใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการ
ควบคุมคุณภาพทางวิชาการ    และปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆดานอยางตอเนื่อง บนพื้นฐาน
ของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดําเนินงานที่ยังคงเอื้อตอการตรวจสอบจาก
สังคมภายนอก  อันนํามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศึกษาในระดับที่เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล  และสามารถแขงขันกับนานาชาติได ทั้งนี้โดยจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อกํากับดูแล และบริหารงานดานมาตรฐานการศึกษา
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ตลอดจนการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษา   2 )  ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหมีการสรางกลไกการควบคุม
คุณภาพ ( quality control )  ขององคประกอบตางๆ  ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรมขึ้น 
ทั้งนี้แตละสถาบันอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการ
ภายในไดตามความเหมาะสม  3 ) ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบ และ วิธีการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยแตละสถาบันอาจนําไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพการของแตละสถาบันไดตามความจําเปน 4 ) 
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแตละสถาบัน ไดรับการยอมรับจากภายในโดย
กวางขวางและเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจะจัดให
มีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา       ที่แตละสถาบันไดจัดใหมีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา  
และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป  5 ) ทบวงมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและสงเสริม
ความรวมมือและการมีสวนรวม ของหนวยงาน และ  สถาบันตางๆในสังคม    ในกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจรวมกัน ในกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา  6 ) ทบวงมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร   และ
ผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตางๆ มาเผยแพรตอสังคมภายนอกให
ไดรับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับ
นักศึกษาและผูปกครองในการเลือกสถานศึกษา  เปนขอมูลสําหรับการพิจารณาใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ  แกสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อกระตุนให
สถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพโดยสม่ําเสมอ72 
 2. หลักการและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้น จะประกอบดวยหลักการและ
แนวคิดในการดําเนินการดังนี้ 
 1. หลักการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะยังคงยึดถือ 
หลักการของการให เสรีภาพ  และอิสรภาพ  ในการพัฒนาความคิด  และการปฏิบัติแก

                                                 
 72ทบวงมหาวิทยาลัย , คูมือฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  สํานักปลัดทบวงมหาวิทยาลยั , 2542 ) , 11-12. 
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สถาบันอุดมศึกษา  กลาวคือ  ยังคงความเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสรภาพในการกําหนด
แนวทาง ในการบริหารและดําเนินการใดๆทางวิชาการ เพื่อความมีคุณภาพในสถาบันอยางเต็มที่   
แตทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากหนวยงาน หรือองคการ
ภายนอกดวยในฐานะที่เปนองคกรหลักของสังคม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได
กําหนดขึ้นจะเปนไปตามหลักการที่วา หากสถาบันอุดมศึกษา สามารถควบคุมองคประกอบ
ตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพ   พรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและ
ประเมินจากภายนอกแลวคุณภาพของบัณฑิตก็จะดีดวย 
 2.  แนวปฏิบัติ จากพื้นฐานแนวคิดดังกลาว ทบวงมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเบื้องตนขึ้น พรอมทั้งจัดทําคูมือการดําเนินการที่เปนตัวอยางการปฏิบัติ
ขึ้น เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติเบื้องตนขึ้น พรอมทั้งจัดทําคูมือการดําเนินการที่เปนตัวอยางการ
ปฏิบัติขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนารูปแบบของการควบคุม
คุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดวิธีดําเนินการ และกฎเกณฑการปฏิบัติที่จะทําให
ไดมาซึ่งคุณภาพดวยตนเอง ซ่ึงเปนการใหอิสระและใหความคลองตัวที่จะกําหนดกฎเกณฑและ
การปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในสถาบันดวยตนเอง ทั้งนี้ในแนวปฏิบัติดังกลาว 
จะเนนการใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีระบบควบคุมคุณภาพขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเปนกลไกใน
การกํากับดูแลดําเนินการขององคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพการเรียนการสอนให
เปนไปอยางมีคุณภาพ 
 3. การควบคุมคุณภาพภายใน ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนการให
สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให 
แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่มได ตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถ
กําหนดวิธีการและรายละเอียดการควบคุมคุณภาพไดตามที่เห็นสมควร 
 4. การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินการควบคุม
คุณภาพภายในสถาบัน สมารถนําไปสูระบบการประกันคุณภาพโดยสมบูรณ และไดรับการ
ยอมรับจากฝายตางๆ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ระบบการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น         ในระดับคณะวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ คณะวิชาที่ผานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการแลว จะได
การรับรองมาตรฐานการศึกษาในคณะวิชานั้นๆ สวนกรณีที่ไมผานการตรวจสอบและ
ประเมินผลก็ไดรับพิจารณาวาสาเหตุเกิดจากอะไร   และใหความชวยเหลือในการปรบัปรงุแกไข
ตอไป 
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 5. ระยะเวลา ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหเวลาสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบ
การควบคุมคุณภาพภายในและการนําไปสูการปฏิบัติประมาณ 1-2 ป และหลังจากนั้นจึงจะเริ่ม
ใหมีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป73 
 สถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให
องคการมีองคประกอบ และ ขั้นตอน ในการดําเนินงานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เปนแนวทางเดียวกัน   ดังสรุปไดในแผนภูมิที่ 4  ซ่ึงพอจําแนกขั้นตอนได ดังนี้ 
 1.   การกําหนดนโยบายคุณภาพ (โดยทบวงมหาวิทยาลัย / สภามหาวิทยาลัย) 
 2.   ทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน 
 3.   แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และหนวยงานประกันคุณภาพ 
 4.   กําหนดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
 5.   การจัดทําคูมือคุณภาพ และการนําไปปฏิบัติ  
 6.   การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (self – study  report) 
 7.   การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ 
  7.1  ในระดับคณะวิชาโดยดําเนินการกับภาควิชา (หนวยงานที่เทียบเทา) 

7.2  ในระดับมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการกับคณะวิชาและภาควิชา (หนวยงานที่ 
      เทียบเทา) 

 8.   การตรวจสอบคุณภาพภายนอก และการประเมินคุณภาพ 
  8.1 ในระดับคณะวิชาและภาควิชาโดยมหาวิทยาลัย 
  8.2 ในระดับคณะวิชา / มหาวิทยาลัย โดยหนวยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 73เร่ืองเดียวกัน, 14. 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 
กําหนดองคประกอบของคุณภาพ 
    เกณฑ / มาตรฐานการควบคุม 
กําหนดระบบการควบคุมคุณภาพภายใน 
 
 
ดําเนินการใชระบบควบคุมคุณภาพภายใน 
    ติดตาม / ตรวจสอบ 
 
บริการระบบ 
 
 
รับการตรวจสอบ / ประเมินจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

           พัฒนาสูความเปนเลิศ      สงเสริม / พัฒนาใหไดมาตรฐาน 
 
แผนภูมิที่  4   ขั้นตอนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มา :  ทบวงมหาวิทยาลัย , สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, นโยบาย แนวทาง และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา [online] , accessed 25 February  2004. Available From 
http//www.qa.mua.go.th / thai /pechtong /training / result. 
 
 
 

ตรวจสอบภายใน 

ผาน ไมผาน 

สรางกลไก 
การตรวจสอบ / ควบคุม 

ภายใน 
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 3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบคุณภาพโดยทั่วไป หมายถึง โครงสราง กระบวนการ ระบบและทรัพยากร
ตางๆในองคการที่จําเปนตอการจัดการคุณภาพ ระบบคุณภาพในปจจุบันมีหลายรูปแบบตางกัน
ไป อาทิ ระบบพื้นฐานที่พิจารณาจาก input-process-output-outcome  ระบบ ISO    ระบบ 
Malcolm Baldrige  และระบบ TOM เปนตน แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดสาระสําคัญ
อยูที่กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผนคุณภาพ มีการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน และปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยจะมุงเนนการมี
ระบบ การมีกฎเกณฑ การมีคูมือ การมีระบบการควบคุม การทํางานเปนทีม การมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมท้ังระบบการตรวจสอบและประเมินผลจากภายนอกดวย แตสําหรับระบบ
คุณภาพตามทบวงมหาวิทยาลัย    ไดคํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนตัวตั้ง  ดังนั้นการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดระบบและกลไก ตลอดจนดัชนีชี้วัดคุณภาพที่สอดรับกับ
องคประกอบที่กําหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  5      องคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มา  : ทบวงมหาวิทยาลัย , สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา , คูมือฝกอบรมผูตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว , 2544 ) , 13. 

วัตถุประสงค ปรัชญา และเปาหมาย 
ของคณะ / ภาควิชา 

กระบวนการบริหาร 
1.การบริหารและการจัดการ 
2.การเงินและงบประมาณ 
3.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
1.การผลิตบัณฑิต 
2.การวิจัย 
3.การบริการทางวิชาการแกสังคม 
4.การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค 
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 โดยทั้งนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาตางๆ เพื่อแสดง
ประวัติและพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  3.1  ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
 ระบบ ISO เปนมาตรฐานระบบคุณภาพทีม่ีการเนนในหลักการ เปาหมาย 
และจุดประสงค สามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการที่
รวมการประกนัคุณภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภณัฑของผูผลิตหรือบริการ เปนไปตาม
ความตองการของลูกคา โครงสราง  ISO ประกอบดวย ISO 9001 , ISO 9002 , ISO 9003 , ISO 
9004 และ ISO 14000  ซ่ึงในจํานวน 20 มาตรฐานของ ISO มีเพียง 12 มาตรฐาน เทานั้นที่
นํามาใชกับการศึกษาได   คือ มาตรฐานที่ 1 ) ความรับผิดชอบดานการบริหาร 2 ) ระบบคุณภาพ  
3 ) การทบทวนขอตกลง 4 ) การควบคุมการออกแบบ  6 ) การจัดซื้อ   7) ผลิตภัณฑที่สงมอบ
โดยผูซ้ือ  9 )  การควบคุมกระบวนการ  13 ) การควบคุมผลิตภัณฑทีไ่มเปนไปตามขอตกลง 14 ) 
การปฎิบัติการแกไข  16 ) การบันทึกคณุภาพ 17 ) การติดตามการควบคุมภายใน 18 ) การ
ฝกอบรม  สามารถแสดงเปนแผนภมูิดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6    ความสัมพันธของระบบมาตรฐาน ISO สูกระบวนการทางการศึกษา 
ที่มา :  อุทุมพร  จามรมาน , 9 ขั้นตอนการทําประกันคณุภาพการศึกษาที่ครบวงจร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพฟนนี่ , 2539 ) , 35-37.   
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ผูรับแบง
ชวงงาน 

6,7 

การวางและพัฒนา
หลักสูตร  4 

การใหคําปรึกษา 
การตรวจสอบการสอน  9 

การประเมินผล     4,9 
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54

  3.2 ระบบ Total Quality Management  ( TQM )  
 TQM   เปนระบบที่ปรับปรุงการวางแผน  การจัดองคการ และการทําความ
เขาใจในกิจกรรมที่เกี่ยวของกันของแตละบุคคลในแตระดับ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหมี
ความยืดหยุนเพื่อที่จะสามารถแขงขันได        TQM  เปนระบบที่สามารถนําไปใชกับทุกองคการ 
ประสิทธิภาพของการจัดองคการในระบบนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทุกคนใน
การนําองคการไปสูเปาหมาย  แกนสําคัญของระบบ TQM คือ ความสัมพันธระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค   สวนสําคัญของกระบวนการอยูที่การจัดการที่จําเปนสําหรับระบบ   เครื่องมือ  และ
ทีมงาน ระบบนี้เตรียมขอบขายความกาวหนาของงานไวเพื่อความพรอมในการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7  กระบวนการ TQM 
ที่มา :   อุทุมพร จามรมาน , 9 ขั้นตอนการทําประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร ( 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพฟนนี่ , 2539 ) , 38-39. 
 
 

การแปลง 
เปาหมาย 

เปาหมายและ 
ยุทธศาสตร 
ขององคการ 

การวางแผนดําเนินการ 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

เกณฑที่ 
กําหนด 

การกําหนด 
โอกาส 

การพิจารณา 
ลําดับ 

กอนหลัง 

ความคาดหวัง 
ดานกระบวนการ
และเปาหมาย 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

กระบวนการ
กอนการ

ปรับปรุงแกไข 

วิธีการวัด 
ความสําเร็จ 

การยอนกลับ 
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  3.3  ระบบ CIPOI   
  ระบบ CIPOI มีช่ือเต็มวา context , input , process ,  output , impact ซ่ึง
หมายถึง การประเมินงานตามดานตางๆทีเ่กี่ยวของ 5 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
การดําเนนิการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ  สามารถแสดงเปนแผนภูมิดังนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  8  ระบบ CIPOI : context  input  process  output  impact 
ที่มา : ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร จามรมาน  : 9 ขั้นตอนการทําประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ครบวงจร ( กรุงเทพฯ :  โรงพิมพฟนนี่ , 2539 )  , 43. 
 
  3.4 ระบบ วงจรคุณภาพ  PDCA  
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ PDCA ( Plan Do Check Action )  เปน
ระบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ    ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( สมศ. ) และทบวงมหาวิทยาลัย( สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ) นิยมใชอยาง
แพรหลายมากที่สุด  โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอนดังนี้  

ดานบริบท 

ดานปจจัยนําเขา 

ดานการดําเนินการ 

ดานผลผลิต 

ดานผลกระทบ 

ปรัชญา  นโยบาย วัตถุประสงค ปณิธาน  และแผน
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ สภาพการบริหารจัดการ 

คณาจารย บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผูบริหาร เงินและ
งบประมาณ สื่อ และ เครื่องมือ 

กระบวนการบริหารและจัดการ การเรียนการสอน การเงินและ
งบประมาณ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การวิจัย  วิชาการ 
การประกันคุณภาพ 

ปริมาณ และ คุณภาพนักศึกษา บัณฑิต งานวิจัย  
งานบริการ ทางวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศรัทธาของประชาชนตอหนวยงาน การสนองตอบดานกําลังคน
ของประเทศ ผลกระทบตอสังคม และประเทศชาติ 
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  1 ) การควบคุมคุณภาพ ( quality control )  คือ การจัดใหมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพภายใน  โดยใชองคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพการศึกษาและตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบในหนวยงานทุกระดับ  โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสมพรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินภายในดวย  
  2 ) การตรวจสอบคุณภาพ ( quality audit )   คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในที่องคการจัดใหมีขึ้น    โดยจะเปนการตรวจสอบ
เชิงระบบ  มุงเนนพิจารณาวา องคการไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม  ไดใชระบบที่
พัฒนาขึ้นเพียงใด  และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อไดหรือไมวา การจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้มุงเนนการตรวจสอบในหนวยงานระดับยอยรองลงมาเปนหลัก    
  3) การประเมินคุณภาพ ( quality  assessment ) คือ  กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของหนวยงานระดับยอยรองลงมาโดยภาพรวม  ทั้งโดยองคการผูปฏิบัติเองและ
องคการภายนอก  วาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบการควบคุมคุณภาพ
แลว  ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด  สามารถแสดงเปนแผนภูมิดังนี้ 
 
         รวมกันวางแผน Plan 
  
        การควบคุมคุณภาพ 
 
 
       รวมกันปรับปรุง             รวมกันปฏิบัติ  Do  
        Action 

การตรวจสอบและ 
  ประเมินคุณภาพ 
     รวมกันตรวจสอบ Check 
 
แผนภูมิที่ 9    วงจรคุณภาพ  PDCA : Plan Do Check Action 
ที่มา :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [online], accessed 28 
February 2004. Available From http://www.onesqa.or.th/knowledge/index/ system.html 
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  - การวางแผนการปฏิบัติงาน ( P ) ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาจดัลําดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดแนวทางการดําเนนิงาน กําหนด
ระยะเวลา กําหนดงบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบ 
  - ดําเนนิการตามแผน ( D ) ประกอบดวยการสงเสริมและสนับสนุน จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร กํากับ ติดตาม และใหการนิเทศ 
  - ตรวจสอบประเมินผล ( C ) ประกอบดวย การวางกรอบการประเมิน จัดหาและ
จัดทําเครื่องมอื เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล  แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน 
   - นําผลการประเมินมาปรับปรุง ( A ) ประกอบดวย การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคคล การวางแผนในระยะตอไป และการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 
 4.   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประกันคณุภาพภายใน คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดแูลสถานศึกษานัน้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบตนเอง74  
รุง แกวแดงกลาววาการประกันคณุภาพภายใน หมายถึง  กระบวนการบรหิารจัดการที่
สถานศึกษาจะตองทําอยูแลว ไมใชการประเมินที่เนนการสรางอาคาร แบบวัด หรือแบบ
ประเมินมากมายแตเปนการประเมินเพื่อพฒันาผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ75  การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกัน วางแผน 
กําหนดเปาหมาย และวิธีการลงมือทําตามแผนในทกุขัน้ตอน มีการบันทึกขอมูลเพื่อรวมกัน
ตรวจสอบ หาจุดเดน  จุดที่ตองการปรับปรุงแลวรวมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดยมุงหวังใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศกึษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดการ
ทํางานที่เปนระบบนี้ จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกันภายในสถานศึกษา เกดิความรูสึก

                                                 
 74  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ,   แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก , พิมพคร้ังที่ 5.  ( กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ
ดี จํากัด , 2545 ) ,  1-2. 
 75  รุง  แกวแดง , การประกนัคุณภาพการศึกษา  (กรุงเทพ ฯ : ไทยวฒันาพานิช , 
2544 ) , 104. 
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วาเปนงานปกติ เปนการมองตนและประเมินตนเอง ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีขอมูลที่มั่นคง เปน
จริง พรอมเสมอตอการตรวจสอบจากภายนอก76  
 การประกันคณุภาพภายใน หรือ การตรวจสอบคุณภาพภายใน ( internal  quality 
audit ) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายใน ที่ 
หนวยงานภายในของทั้งระดบัคณะวิชา และ มหาวทิยาลัยไดจัดใหมีขึ้น โดยดําเนินการ
ตรวจสอบเชงิระบบ มุงเนนการพจิารณาวาหนวยงานภายใน ไดมีระบบควบคุมคณุภาพหรือไม  ได
ใชระบบทีพ่ัฒนาขึน้เพยีงใด และมีขัน้ตอนการดําเนินการทีจ่ะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวา การ
จัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพหรือไม ไดใชระบบที่พัฒนาขึ้น
เพียงใด  และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวา  การจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ77 
  4.1 หลักการสําคัญของการประกันคณุภาพภายใน 
  หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ 
  1. จุดมุงหมายของการประกันคณุภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน 
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาไมใชการจับผิด 
   2. การที่จะดําเนินใหบรรลุเปาหมายขอที่ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของทุกคนในสถานศึกษา 
ไมใชเปนกระบวนการทีแ่ยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพฒันา และแผนปฏิบัติทีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมจีิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน โดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดกับผูเรียน 
  3. การประกนัคุณภาพภายเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะ
เปนผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเกี่ยวของ เชน 
ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที ่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 

                                                 
 76สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก , พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากดั , 
2545) , 1-2.  
 77มหาวิทยาลัยศลิปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการและสํานกังานประกันคุณภาพการศกึษา, 2544 ) , 
43. 
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วางแผนตดิตาม ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง เพื่อใหไดผูเรียนที่มีคณุภาพ เปนไปตามความ
ตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ78 
  4.2  องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 
   การประกันคุณภาพภายใน ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนการให
สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให 
แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่มได ตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถ
กําหนดวิธีการและรายละเอียดการควบคุมคุณภาพได ตามที่เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ ของระบบและสภาพการดําเนินงานการศึกษา
ของหนวยงานตางๆ       แลวนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดนําภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติ คือ การผลิต
บัณฑิต  การวจิัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอื่นๆ  มา
เปนกรอบในการกําหนดองคประกอบคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
คุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพ รวม 9 ดาน ประกอบดวย 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค   
และแผนดําเนนิงาน  2.) การเรียนการสอน  3 )  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    4 ) การวจิัย     
5 )  การบริการวิชาการแกสังคม    6 )  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  7 ) การบริหารและจัดการ   
8 ) การเงินและงบประมาณ   9)  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 78สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก , พิมพคร้ังที่ 5.  (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 
2545 ) , 11. 
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ตารางที่ 1   องคประกอบคุณภาพการศกึษา 9 องคประกอบ 
ภารกิจหลัก องคประกอบคุณภาพ 

1.การผลิตบัณฑิต 
 
 
2.  การวิจยั 
3.  การบริการวิชาการแกสังคม 
4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  อ่ืน ๆ 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิงาน 
2.  การเรียนการสอน 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
4.  การวิจยั 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  การบริหารและจัดการ 
8.  การเงินและงบประมาณ 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ที่มา   :  มหาวิทยาลัยศลิปากร , คูมอื ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการและสํานกังานประกันคุณภาพการศกึษา , 2544 ) 
, 24. 
 
  4.3 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหาร
อยางมีคุณภาพ ดังนั้นขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ   จึงเหมือนกับวงจร PDCA   ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการทํางานนั้น จะตองคํานึงถึงเงื่อนไขที่
สําคัญที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน  ซ่ึงผูบริหารตองมีความตระหนัก  เขามามี
สวนรวม   สนับสนุน   สงเสริมและรวมคิด รวมทํา โดยที่บุคลากรทุกคนตองเห็นคุณคา และมี
ความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของ โดยมีการติดตามดูแลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
เปนระบบ   จากเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได
เสนอขั้นตอนทั้งหมด ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 10 และมีแนวทางการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 
ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่ 10  ขั้นตอนการดําเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ที่มา :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
[online] , accessed 27 February 2004. Available From  http://www.onceqa.or.th / knowledge / 
index.html 

การเตรียมการ 
1.เตรียมความพรอมของบุคลากร 
 -สรางความตระหนัก 
 -พัฒนาความรูและทักษะ 
2.แตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ 

การดําเนินการ 
1.วางแผนการปฏิบัติ (P)     3.ตรวจสอบประเมินผล (C) 
-กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  -วางกรอบการประเมิน 
-จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย   -จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
-กําหนดแนวทางการดําเนินงาน   -เก็บขอมูล 
-กําหนดระยะเวลา     -วิเคราะหขอมูล 
-กําหนดงบประมาณ    -แปลความหมาย 
-กําหนดผูรับผิดชอบ    -ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพ 

  การประเมิน 
2.ดําเนินการตามแผน ( D)    4.นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
-สงเสริม สนับสนุน    -ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร  -วางแผนในระยะตอไป 
-กํากับ ติดตาม     -จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
-ใหการนิเทศ 
 

การรายงาน 
จัดทํารายงานประเมินตนเอง หรือ รายงานประจําป 
-รวบรวมผลการดําเนินงาน และผลการประเมิน 
-วิเคราะหตามมาตรฐาน 
-เขียนรายงาน 
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 5.   การประเมินคุณภาพภายนอก79 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 กําหนดใหมกีฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาต ิจึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนมา ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา    เรียกโดยยอวา   "สมศ."   มีฐานะเปนองคการมหาชน      ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เลมที่ 117 ตอนที่ 99 ก โดยใหมวีัตถปุระสงคเพื่อพฒันาเกณฑ  และ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศกึษาในแตละ
ระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทกุแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย 
และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและสาธารณชน นอกจากนี ้ ไดกําหนดไวใน
บทเฉพาะกาลวาจะตองจัดใหมีการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแหง ภายใน 6 ป
นับตั้งแตวันทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 ใชบังคับ  
                 การประเมินคณุภาพภายนอก คือ การประเมินคณุภาพการจัดการศกึษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยผูประเมินภายนอกที่ไดรับ
การรับรองจาก  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือ สมศ. เพื่อมุงใหมคีุณภาพดียิ่งขึน้ ผูประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรยีนมีความเปน
อิสระ และเปนกลาง ไมมีผลประโยชนขัดแยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสูการ
เขาถึงคุณภาพการศึกษาดวยความเปนกลาง เพื่อสรางสรรคพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางแทจริง  
  5.1  แนวคดิและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก              
            การประเมินภายนอกของ สมศ. เปนการประเมินโดยใชรูปแบบ “กัลยาณมิตร
ประเมิน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  1. เพื่อตรวจสอบ   ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษา  และ   
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด                  

                                                 
 79สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [online] , accessed 27 
February  2004. Available From  http://www.onceqa.or.th / Aboutus / index.html. 
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  2. เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็น  จุดเดน – จุดดอย ของสถานศึกษา  
เงื่อนไขของความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา 
                 3. เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
                 4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ  และประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง 
                 5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
  โดย การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคัญและมีความหมายตอสถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนดังตอไปนี้  
      1. เปนการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐาน และ  พัฒนาตนเอง
ใหเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง 
                 2. เพิ่มความมั่นใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทางการศึกษาวา
สถานศึกษาไดจัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี มี
ความสามารถและมีความสุขเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
                 3.  สถานศึกษาและหนวยงานที่กํากับดูแล เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
ทองถ่ินมีขอมูลที่จะชวยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
                  4. หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกสังกัด เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด
แนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.2   มาตรฐานและตวับงชีสํ้าหรับการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา 
  สําหรับการประเมินคณุภาพภายนอก ของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) จะประเมนิคุณภาพสถาบันการศึกษาโดย
อาศัยตัวบงชี้ตามที่ไดกําหนดไว หรือทีค่ณะผูประเมนิเห็นวาเหมาะสมที่จะเพิ่มหรือลดตัวบงชี้
ใดๆ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือ ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ 
รวมทั้งเพื่อใหการประเมินตามมาตรฐานเปนไปอยางถูกตอง สําหรับตัวบงชี้ที่เปนขอมูลเชิง
ปริมาณจะพิจารณาคุณภาพควบคูไปดวย วิธีการประเมินจะอาศยั รายงานประจําปของ
สถาบันการศึกษาแตละแหงควบคูไปกับการสังเกต  การสัมภาษณ โดยอาจขอขอมูลเพิ่มเติมตาม
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ความจําเปนและในการประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง โดยมาตรฐานและตวับงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. มีจํานวน 8  มาตรฐาน 28 ตวับงชี้  ดังนี ้
  มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   คือ บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเปน ทํา
เปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รวมทัง้สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข 
  มาตรฐานที่  2   มาตรฐานดานการเรียนรู     คือ  กระบวนการเรยีนรู ที่เนนผู 
เรียนเปนสําคญั การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ
และตามความถนัด การฝกปฏิบัติการเรียนรูจากประสบการณจริงเปนตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนนุการเรียนรู  คือ การระดมทรัพยากร  
ทั้งดานบุคลากร   งบประมาณ   อาคาร   สถานที่  และ ส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้งความ
รวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
  มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค คือ ผลงานวิจยัที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร
ได เพื่อพัฒนาองคความรูใหหลากหลาย ทนัสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได 
  มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวชิาการ คือ การใหบริการวิชาการที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพือ่ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต       
  มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาที่มีการบูรณาการตาม
ความเหมาะสม   
  มาตรฐานที่ 7   มาตรฐานดานการบริหารจดัการ     คือ       ระบบบรหิารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได เพือ่เสริมสราง
จิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม 
  มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานระบบการประกันคณุภาพภายใน     คือ    ระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
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ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประกันคณุภาพภายใน เปนการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือ โดยหนวยงานตนสังกัด    
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน  คือ  มีการวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชดัเจน รวมทั้ง
มีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ  สวนการประเมินคณุภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพ
การจัดการศกึษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานภายนอก หรือผูประเมินภายนอก เพื่อมุงใหมี การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาใหมีคณุภาพยิ่งขึ้น 
 การประกันคณุภาพภายในจะเนนการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานในปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process)  สวนการประเมินคุณภาพภายนอก
จะเนนประเมนิผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในดานตางๆ ดังนั้นการประกันคณุภาพภายในยอมสงผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยตรง80 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 80สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญา) ( กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย , 2545 ) , 14. 
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การประกันคณุภาพภายใน 

 

 

 

 
แผนภูมิที่    11  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายใน และ การประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [online] , accessed 27 
February  2004. Available From http://www.onceqa.or.th / Knowledge / index/html. 
 
การประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร81 
 1.    นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร82 
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเล็งเหน็ความสําคัญ และความจําเปนของการประกัน 
คุณภาพการศกึษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( ทบวงมหาวิทยาลัย ) 
เพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษาอันแสดงถึงปณิธาน และความรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติในการดาํเนนิภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑติ การวิจยั การ
ใหบริการทางวชิาการแกชุมชน และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม แลวนั้น เพื่อใหการดําเนินการใน

                                                 
 81 มหาวิทยาลัยศลิปากร, คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ,2544 ) 
,4-5. 
 

 82 เร่ืองเดียวกัน . 

   การประเมินคุณภาพภายนอก 
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เร่ืองนี้เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดยีวกันทั้งมหาวิทยาลัย   จึงไดกําหนดแนวนโยบายดาน
การประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายทีจ่ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนทีย่อมรับทั้งในระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ โดยมุงเนนทั้งการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาคนควา วิจยั ตลอดจนการจัดการศึกษา
ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 2. มหาวิทยาลยัศิลปากร  มนีโยบายทีจ่ะใหการประกนัคุณภาพการศกึษาดําเนินไป
ในทุกสวนอยางประสานสอดคลองและมีเอกภาพ เปนไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานสากล โดยมุงเนนที่ความรวมมือประสานงานอยางตอเนื่องระหวางมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และไดรับประโยชน
สูงสุด 
  3.มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนใหคณะวิชา และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    รวมทั้งจัดทําโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ   ตามสภาวะเงื่อนไขเกี่ยวกับความพรอม ความจําเปน และเงื่อนไขอื่นๆ
ได โดยจะพยายามใหการดําเนินการในดานตางๆ เหลานี้เปนไปอยางประสานสอดคลองกันทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 4. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  ไดเขามามี
สวนในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังจัดใหมีการทํารายงานเกีย่วกับประกนั
คุณภาพการศกึษา เผยแพรตอสาธารณชน 
 
 2.   หลักการและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร83 
 เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบาย และหลักการเกีย่วกับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศกึษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดําเนินไปได จึงเหน็สมควรให
กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนนิการ ดังนี ้
 1.  แตงตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ    กําหนดแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  จัดตั้งหนวยประกนัคุณภาพ  โดยทําหนาที่ 

                                                 
 83 เร่ืองเดียวกัน . 
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  2.1  รับผิดชอบและดําเนินการในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานกับคณะกรรมการ
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2  จัดเก็บรวบรวมขอมูล  และสถิติที่ใชในการพิจารณาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2.3  จัดทําแบบประเมิน คูมอื และ เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกในเรื่อง การ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 3.  แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่ 
 3.1  เสนอความคิดและวางกรอบแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และประสานงานกับคณะวิชาในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 3.2  กําหนดวธีิการในการตรวจสอบการประกันคณุภาพภายใน 
 4. ให คณะ   สํานัก  สถาบัน   แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมีหนาที่พัฒนา บริหาร และติดตามการ
ดําเนินการดานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน คณะ สํานกั สถาบัน โดยใกลชิด 
  4.1 ใหคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยประกันคุณภาพ จัดทําเอกสารระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใชกํากับและตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการ         ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเนนการจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพบัณฑิต
และอาจครอบคลุมกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
 4.1.1  การเผยแพรหลักการ  วัตถุประสงค  และความสําคัญของการมีระบบ     
ประกันคุณภาพขึ้นภายใน คณะ สํานัก สถาบัน ใหบุคลากรไดรับทราบโดยชัดเจน 
 4.1.2   การพัฒนาระบบขอมูลดานตาง ๆ ในระดับ คณะ สํานัก สถาบัน เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน 
 4.1.3  จัดใหมีระบบการพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
หลักสูตร โดยตอเนื่อง  ชัดเจน  และรัดกุม  เพื่อใหหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได 
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 4.1.4  จัดใหมีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนโดยสม่ําเสมอ เพื่อนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงรายวิชาตางๆ ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 4.1.5  มีการพัฒนาคุณภาพคณาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 4.1.6  จัดระบบการตรวจสอบ และประเมินผล การใชงานอาคารสถานที่ 
หองสมุดและทรัพยากรดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
 4.1.7  จัดใหมีระบบการวัดผลการศึกษา และ สัมฤทธิผลในการเรียนขอ
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.8  ใหการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ทําใหเกิดการพัฒนา      ในดาน
ภูมิปญญา  ทักษะ   คานิยม  และความรับผิดชอบตอการดํารงชีวิตในสังคม โดยมีความ
สอดคลองกับการเรียนการสอนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
 4.1.9  จัดใหมีกระบวนการการติดตามผลบัณฑิตในรูปแบบตางๆ เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.1.10  มีนโยบาย และ ระบบการสงเสริมสนับสนุนและติดตามผลการวิจัย  
และสรางสรรคของคณาจารยและบุคลากร ตลอดจนการบริการทางวิชาการ รวมถึงการทํานุ
บํารุงและเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ 
 4.1.11  ใหมีการดูแลระบบการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ทั้งในดาน
การวางแผนโครงสรางอัตรากําลัง การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  4.2 ใหคณะ สํานัก สถาบัน จัดตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
ภายใน ระดับ คณะ สํานัก สถาบัน เพื่อประเมินความพรอมของระบบกอนรับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยและจากภายนอก ตามลําดับ 
  4.3 ให คณะ สํานัก สถาบัน ซ่ึงจัดทําระบบการประกันคุณภาพเสร็จสมบูรณและ
พรอม ที่จะใหหนวยงานภายนอกเขาทําการประเมิน จัดทําเอกสารแบบรายงานการศึกษาตนเอง
พรอมทั้งระบุดัชนีบงชี้คุณภาพการดําเนนิงานของ คณะ สํานัก สถาบัน เพื่อรับการประเมิน  
ทั้งนี้ใหแตละ คณะ สํานัก สถาบัน และหนวยประกันคุณภาพ ดําเนินการในสวนงานที่
รับผิดชอบและอาจเพิ่มเติมกิจกรรมดานตางๆ ที่เห็นวามีประโยชน และจําเปนมากกวาที่ได
กลาวมานี้ไดตามความเหมาะสม84 

                                                 
 84 เร่ืองเดียวกัน , 5-7. 
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 3.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร85 
  3.1  หลักการสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
           มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดหลักตอไปนี้ 
            1. หลักของเสรีภาพทางวิชาการ ( Academic Freedom ) และความเปนอิสระใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                2. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหนวยงานระดับภาควิชา / 
สาขาวิชา / คณะวิชา / ศูนย / สถาบัน / สํานัก / สํานักงานอธิการบดี 
 3.  กําหนดหลักและแนวปฏิบัติรวมกัน  โดยจัดใหมีหลักเกณฑกลาง และ
แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหนวยงานระดับตางๆ ใช
เปนแนวทางได 
  4. มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับภาควิชา และคณะวิชา   หรือหนวยงานที่เทียบเทา   
 5.  สงเสริมการมีสวนรวมทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสมาคมวิชาชีพ 
 6.  เผยแพรผลการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาสูสาธารณชน 
 
 3.2  ลักษณะสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
 1.   เปนระบบที่มีการดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยให
ขอมูลผลการดําเนินงานเปนขอมูลปอนกลับ  เพื่อแกไขขอบกพรองในการดําเนินงาน และ
สงเสริมผลงานที่มีคุณภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยอาศัยกิจกรรมพื้นฐาน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพการดําเนินงาน ประกอบดวย  1 ) การวางแผน คือ การกําหนด
เปาหมาย/วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  วิธีการ  และขั้นตอนที่จําเปน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย  ทั้งนี้เปาหมายที่กําหนดตองเปนไปตามนโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ    2 )  การปฏิบัติการ คือ การปฏิบัติงานตองเปนไปตามแผน  วิธีการ
และขั้นตอนที่ไดกําหนดไว  และจะตองเก็บรวบรวม และบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานไวดวย  เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการขั้นตอไป  3 ) การตรวจสอบประเมินผล  

                                                 
 85เร่ืองเดียวกัน , 9-14. 
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หมายถึง  กิจกรรมเพื่อประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม  มีปญหาเกิดขึ้นใน
ระหวางการปฏิบัติงานหรือไม  เพื่อจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ
ของการดําเนินการตอไป  4 ) การปรับปรุง  หมายถึง  กิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากไดทําการตรวจสอบแลว  การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือ
การคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา  เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก  การปรับปรุงอาจ
นําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตางไปจากเดิม  มีความสมบูรณ และคุณภาพ
เพิ่มขึ้นดวย 
 2.   เปนระบบที่พิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงก็คือระบบ CIPOI 
โดย แยกออกเปน 3  สวนคือ  1 ) ปจจัยนําเขา  (context / input)  2 )  กระบวนการดําเนินงาน  
(process)   3 ) ผลการดําเนินงาน  (output / outcomes / impact) 
 3. เปนระบบที่มีการประกนัคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน โดยการควบคุม
คุณภาพ (quality control)  การตรวจสอบคณุภาพ (quality audit) และการประเมนิคณุภาพ (quality  
assessment)  ทั้งนี้โดยมกีารกําหนดองคประกอบ  ดัชน ี  และเกณฑที่มีผลตอคุณภาพ  โดยมี
มาตรฐานเหมาะสม  และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
 4.  เปนระบบที่มีการควบคมุตนเอง ( self – control ) โดยการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยเปนหลัก ในระดับภาควิชา / คณะวิชา หรือหนวยงานที่เทยีบเทา  และพรอมที่
จะไดรับการตรวจสอบคณุภาพ การประเมินคณุภาพ และการรับรองคณุภาพ  โดยคณะ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  มีรายละเอยีดแนวทางการดาํเนินงาน ดังนี ้
  4.1  การควบคุมคุณภาพภายใน (internal  quality  control)  เปนสวนที่
หนวยงานภายในมหาวิทยาลยั รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะตองจัดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายใน  โดยใชองคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอคุณภาพการศึกษาและตองดําเนินการ
อยางเปนระบบในหนวยงานทุกระดบั  โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม  
พรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินภายในดวย  
  4.2  การตรวจสอบคุณภาพ ( quality  audit )  หมายถึง  การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในที่หนวยงานจัดใหมีขึ้น  โดยจะเปน
การตรวจสอบเชิงระบบ  มุงเนนพจิารณาวา หนวยงานไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม  
ไดใชระบบทีพ่ัฒนาขึ้นเพยีงใด  และมขีั้นตอนการดําเนินการที่จะทาํใหเชื่อไดหรือไมวา การ
จัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ  ทั้งนี้มุงเนนการตรวจสอบในหนวยงานระดับ  ภาควิชา / 
สาขาวิชา / คณะวิชา  หรือหนวยงานทีเ่ทยีบเทาเปนหลัก 
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  4.3 การประเมินคุณภาพ ( quality assessment ) หมายถึง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานระดับภาควิชา / สาขาวิชา / คณะวิชา  หรือเทียบเทาโดย
ภาพรวม  ทั้งโดยหนวยงานผูปฏิบัติเองและหนวยงานภายนอก  วาเมื่อไดมีการใชระบบการ
ประกันคุณภาพ หรือระบบการควบคุมคุณภาพแลว  ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
มากนอยเพียงใด 
  5. เปนระบบที่ยอมใหมีความหลากหลายในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในแตละภาควิชา / คณะวิชา และหนวยงานที่เทียบเทา   อาทิ  จํานวนองคประกอบ  ดัชนี  และ
เกณฑที่มีผลตอคุณภาพ  การเนนความสําคัญขององคประกอบคุณภาพ  ดัชนีบงชี้คุณภาพ  และ
เกณฑมาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  เนื่องจากภาควิชา / คณะวิชา และ
หนวยงานที่เทียบเทา  มีจุดมุงหมายและภารกิจ จุดเนนที่แตกตางกัน  แตทั้งนี้จะมีลักษณะ
องคประกอบ และโครงสรางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนแนวทางเดียวกัน 
  6. เปนระบบที่จะพัฒนาเขาสูคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
 
 3.3   องคประกอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 องคประกอบ ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประกอบดวยองคประกอบหลัก  3  สวน  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 12    ดังนี้ 
 1. การควบคุมคุณภาพภายใน โดยคณะวชิา / ภาควิชา / สาขาวิชา   หมายถึง    
การดําเนนิงานภายในหนวยงาน ( ภาควชิา / สาขาวิชา / คณะวิชา / ศูนย / สถาบัน / สํานัก และ
สํานักงานอธิการบดี )  เพื่อควบคุมคุณภาพของปจจัยทีม่ีผลตอคุณภาพการศึกษา  โดยมีระบบ
กลไก  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยบุคลากรใน
หนวยงานนั้น และ/หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการรองขอ จนทําใหหนวยงานมัน่ใจวา มีการ
ดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ 
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แผนภูมิที่  12  องคประกอบหลักของระบบประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา :  มหาวทิยาลัยศิลปากร, คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร (นครปฐม : ฝายวชิาการและสํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา, 2544), 13. 
 
 
 

ประเมินคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

ตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

การจัดอันดับ 

การรับรองมาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

ตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

ประกันคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 

ควบคุมคุณภาพภายใน 

ประกันคุณภาพภายในโดยคณะ/ภาค/สาขาวิชา ประกันคุณภาพโดยภายนอก 

วางแผน
ตาม 

เปาหมาย 

นําผลมา 
ปรับแผน 
เปาหมาย 

ดําเนิน 
งาน 

ตามแผน 

เก็บขอมูล 
SWOT 

การตรวจสอบ ประเมิน 
เทียบกับมาตรฐานสากล 
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              2. การประกนัคุณภาพภายในโดยมหาวิทยาลัย   หมายถึง  การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย  ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิคุณภาพของการดาํเนนิงานของหนวยงานใน
สังกัด ( ภาควชิา / สาขาวชิา / คณะวิชา / ศูนย / สถาบนั / สํานัก และสํานักงานอธิการบดี )  เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จนทําใหผูเกีย่วของทุกฝายรวมทั้งสาธารณชนมั่นใจ
วา มหาวิทยาลยัมีการดําเนินการตามภารกจิหลักอยางมีคณุภาพ 
             3.  การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินผลและติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลัย  เพื่อประกันวามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามภารกิจอยางมีคุณภาพ  ดําเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย และ/หรือ สํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )      ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542 ประกอบดวยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ( ภายนอก )  ประเมินคณุภาพ 
( ภายนอก )   การรับรองมาตรฐาน และ/หรือ การจัดอันดับ 
 
 3.4    กลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ และหนวยงานที่มี
ผูรับผิดชอบเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
สวนกลางมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาสถาบัน / ศูนย / สํานัก และสํานักงานอธิการบดี    และ
ในระดบัภาควชิา / สาขาวิชา และหนวยงานที่เทียบเทา    ดงัแสดงในแผนภูมิที่ 13 
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แผนภูมิที่ 13   กลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร(นครปฐม:ฝายวิชาการและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา,2544) ,21. 
 
 คณะกรรมการตางๆ มีหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย   มีหนาที่ดังตอไปนี ้ 

 กําหนดนโยบาย และแนวทางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กําหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กํากับตรวจสอบและ ประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 กําหนดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการ ประกอบดวย   

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษา 
 อธิการบดี เปนประธาน 
 คณบดี / ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 
 รองอธิการบดีทุกฝาย / รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนเลขานุการ  

 

ประชาชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมคณบด ี

ศูนย/งาน/บุคลากร 
กก.ระดับคณะ/ 
ศูนย/สํานัก 

คกก.ประจําคณะ/
ศูนย/สํานัก 

คกก.ระดับคณะ/ 
ศูนย /สํานัก 

คกก.ระดับ  ภาควิชา 
/สํานักงานเลขาฯ 

คกก..ประสานงาน 
ประกันคุณภาพฯ 

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คกก.ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

คกก.พัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพ 

คกก.ประเมิน
คุณภาพภายใน 
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 2. คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา ( ระดับมหาวิทยาลัย )  มี
หนาที่ ดังตอไปนี้ 

 จัดทําคูมือคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 จัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําป  
 เสริมสรางความรู    ความเขาใจ     เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 ติดตาม   ตรวจสอบ ใหมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ   และ   รายงาน
การศึกษาตนเอง   ทั้งระดับคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทา  และ   ระดับ
มหาวิทยาลัย 

 จัดทํา / กําหนด องคประกอบที่พึ่งไดรับการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 

 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามนโยบายและ
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานใหมีการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ในคณะวิชา และ
หนวยงานที่เทียบเทา 

 คณะกรรมการ ประกอบดวย   
 แยกเปน 2 ชุด ชุดแรกกรรมการประสานงาน ( คณะวิชา ) ชุดที่สองคือ
กรรมการประสานงาน  ( หนวยงานสนับสนุนวิชาการ )  

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานทั้ง 2 ชุด 
 ผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ / ศูนย / สถาบัน / 
สํานัก /  สํานักงานอธิการบดี แลวแตกรณีเปนกรรมการ 

 กรรมการอื่นๆ ที่ ที่ประชุมคณบดีแตงตั้ง จํานวน 1 – 3 คน  
 3.   คณะกรรมการ (ดําเนินงาน) ประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหนวยงาน) มี
หนาที่ ดังตอไปนี้ 

 กําหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  โดย
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

 จัดใหมีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
  จัดทําคูมือคุณภาพของหนวยงาน และคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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  เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ  
หนวยงาน 

  จัดทํารายงานการศึกษาตนเองของหนวยงาน 
 กําหนดองคประกอบที่พึงไดรับการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของหนวยงานที่เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนแนวทาง 

 4.  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา   (หนวยงานภายในจัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ดําเนินการเรื่องพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เปนฝายเลขานุการและดําเนินงานในคณะกรรมการประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดทํารางคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และระดับ
หนวยงานเฉพาะสวนที่เกี่ยวของหรือไดรับการรองขอ 

 จัดทําแบบประเมิน แบบเก็บขอมูล และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการหรือความรู ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

 จัดทํา / ประสานงานการจัดทํารายงานศึกษาตนเองของมหาวิทยาลัย 
 จัดเก็บรวบรวม / ประสานงานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่จําเปน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ประมวลผล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน ตลอดจนปอนขอมูล
ยอนกลับสูผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 อบรมและพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 5. คณะกรรมการอื่น ๆ  ประกอบดวย 
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝกอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 คณะกรรมการ / คณะทํางาน ดําเนินกิจกรรมเฉพาะกิจตางๆ   
 
 3.5 องคประกอบ ดัชนี และเกณฑในการประกันคุณภาพภายใน 
 จากภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอืน่ ๆ  ทบวงมหาวิทยาลัยได
นํามาเปนกรอบในการกําหนดองคประกอบคุณภาพการศึกษา 9 องคประกอบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพ  โดยมหาวทิยาลัยศิลปากรไดยอมรับ 
และนําองคประกอบคุณภาพดังกลาวมาใชเปนแนวทาง ในการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นับตั้งแตระดับภาควิชา/สาขาวิชา / คณะวิชา / ศูนย / สถาบัน 
/ สํานัก / สํานักงาน  ซ่ึงแสดงองคประกอบสําคัญ ในการดําเนนิงานใหบรรลุวตัถุประสงคของ
การปฏิบัติภารกิจหลักของภาควิชา / คณะวชิา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  องคประกอบคุณภาพตามภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภารกิจหลัก องคประกอบคุณภาพ 
1. การผลิตบัณฑิต 
 
 
2.  การวิจยั 
3.  การบริการวิชาการแกสังคม 
4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  อ่ืน ๆ 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิงาน 
2.  การเรียนการสอน 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
4.  การวิจยั 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  การบริหารและจัดการ 
8.  การเงินและงบประมาณ 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ที่มา :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคณุภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการและสํานักประกันคุณภาพการศึกษา , 2544), 24. 
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  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหคณะวิชา และ หนวยงานภายในเลือกใชดัชนีบงชี ้
คุณภาพใหมากที่สุดที่จะจัดเก็บขอมูลได  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการตรวจสอบและสะทอนจดุ
แข็งจุดออนของหนวยงานของตนเองได เพราะมีความครอบคลุมภาระงานที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด   
อยางไรก็ตามในการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ โดยภายนอก ภาควิชา / คณะวิชา / 
หนวยงาน ควรกําหนดดัชนีบงชี้คณุภาพขององคประกอบคุณภาพแตละดาน ตามความ
เหมาะสม กับศักยภาพของตน  และสอดคลองตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 
 4. ขั้นตอนการดําเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา86  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยหนวยงานในระดับคณะวิชา / สถาบัน / ศูนย / สํานัก 
และสํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีองคประกอบและ
ขั้นตอนในการดําเนินงานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เปนแนวทางเดียวกัน   ดังสรปุได
ในแผนภาพที่ 3.1   ซ่ึงพอจําแนกขั้นตอนได ดังนี้ 

1.  การกําหนดนโยบายคุณภาพ (โดยทบวงมหาวิทยาลัย / สภามหาวิทยาลัย) 
2.  ทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และหนวยงานประกันคุณภาพ 
4.  กําหนดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
5.  การจัดทําคูมือคุณภาพ และการนําไปปฏิบัติ 
6.  การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง ( self – study  report ) 
7.  การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ 

  -  ในระดับคณะวิชาโดยดําเนินการกับภาควิชา (หนวยงานที่เทียบเทา) 
  -  ในระดับมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการกับคณะวิชาและภาควิชา  

          (หนวยงานที่เทียบเทา) 
8.  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก และการประเมินคุณภาพ 

  -  ในระดับคณะวิชาและภาควิชาโดยมหาวิทยาลัย 
  -  ในระดับคณะวิชา / มหาวิทยาลัย โดยหนวยงานภายนอกตารางที่ 3  ใชเปน

แบบตรวจสอบการประเมินตนเอง ในดานความกาวหนาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับหนวยงานทุกระดับ (มหาวิทยาลัย คณะวิชา 
ศูนย สถาบัน สํานัก รวมทั้งระดับภาควิชา) 

                                                 
 86 เร่ืองเดียวกัน . 
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แผนภูมิที่  14    ขั้นตอนดําเนนิการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ที่มา :    มหาวทิยาลัยศิลปากร , คูมือ ระบบ และกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ( นครปฐม : ฝายวิชาการและสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ,2544 ) ,18 

มหาวิทยาลัย / คณะ 

กําหนดนโยบายคุณภาพ 

จัดทําคูมือตาง ๆ  

กําหนดระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
และหนวยงานประกันคณภาพ

ทําความเขาใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย / คณะ 

นําไปปฏิบัติ 

การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพ 

การรักษาคุณภาพ  

การควบคุม 
คุณภาพ 

การตรวจสอบ
คุณภาพ 

การประเมิน 
คุณภาพ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ไมเหมาะสม 

ปรับปรุง 

ไมเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 
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 5.   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร87   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร     กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเปนแนวทางรวมกันของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดทําขอมูลและ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 1.    เพื่อการตรวจสอบคุณภาพในระดับภาควิชาหรือหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชา 
 2.    จัดใหมีการตรวจสอบเปนระยะทุก 2 - 3 ป  
 3.  การตรวจสอบคุณภาพเริ่มตนดวย การศึกษาตนเองของภาควิชาหรือหนวยงาน
แลวจัดทาํรายงานการศึกษาตนเอง ( Self Study Report : SSR) และแจงชวงเวลาทีพ่รอมสําหรับ
การตรวจสอบคุณภาพตอคณะและกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 4.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพตามดัชนี
บงชี้คุณภาพขององคประกอบคุณภาพตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นเปนดัชนีตรวจสอบ 
 5.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพประกอบดวยกรรมการ 5 - 6 ทาน 
  5.1  ประธานกรรมการ  1  คน  โดยเลือกจากคณะกรรมการประสานงานประกนั
คุณภาพ การศกึษาของมหาวทิยาลัย  
  5.2  กรรมการ  3 – 4  คน  จากภายนอกภาควิชา / หนวยงานที่รับการตรวจสอบ ซ่ึง 
หมายถึง 
   - ผูทรงคุณวฒุิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1  –  2  คน และ /  หรือ 

 -   บุคลากรจากภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไมสังกัดภาควิชา / หรือ   
      หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ 

  5.3 เลขานกุารจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานทีจ่ะไดรับการตรวจสอบ 1  คน 
  5.4   ฝายเลขานุการจากสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษา 
 6.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะตองศึกษา “รายงานการศึกษา
ตนเองของภาควิชาหรือหนวยงาน” และดําเนินการตรวจสอบภาควิชาหรือหนวยงานนั้น 
 7.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเสนอรายงานหลังการตรวจเยี่ยมตอ
คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใน 1 เดือน 
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 8.   คณะกรรมการตรวจสอบค ุณภาพ  มีวาระการทํางานตามรอบของการ
ตรวจสอบ  คือ ทุก 2 –    3 ป    
 9.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ จะเสนอความเห็นภายหลังการตรวจเยี่ยมวา
ระบบคุณภาพของภาควิชาหรือหนวยงานนั้นเปนอยางไร และตองตรวจสอบอีกหรือไม 
 
 6.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร88   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช  2542   กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกระดับตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกระดับ ทั้งนี้ 
ในระดับอุดมศึกษานั้น สมศ. ไดกําหนดโครงสรางมาตรฐานการศึกษาโดยจําแนกเปน 8 
มาตรฐาน และมีจํานวนตัวบงชี้ทั้งส้ิน 28 ตัวบงชี้เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 โดยในการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนด 
มาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี้  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการบูรณาการ มาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี้ ของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (  สมศ .  )  และ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) เขาดวยกัน ทั้งนี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนการบรรยายให
เหมาะสม เพื่อใหส่ือความหมายไดถูกตองสอดคลองกับความตองการ และวัตถุประสงคของ  
สมศ. และ สกอ.   
 ในสวนของการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป 
2546 นั้น คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และ 
คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหนวยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จะใชรวมกัน
สําหรับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. ทั้งนี้ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นนี้จําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  คือ   1 ) ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถตรวจนับเปนปริมาณรอยละ หรือสามารถตรวจสอบการปรากฏอยู หรือการ
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ดํารงอยูของตัวบงชี้ไดอยางชัดเจน และ  2 ) ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ไมสามารถตรวจนับเปนปริมาณรอยละ หรือไมสามารถตรวจสอบการปรากฏอยู หรือการดํารง
อยูของตัวบงชี้ไดอยางชัดเจน แตสามารถตรวจวัดในลักษณะอื่นที่มีความหลากหลายแตกตางกัน
ไป  
 ทั้งนี้ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบดวย 9 องคประกอบ 60 ตัวบงชี้ โดยเปนตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่บรรจุอยูในตารางจํานวนทั้งสิ้น 48 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่นําเสนอในลักษณะการบรรยายรายละเอียดจํานวน 12 ตัวบงชี้  
ตารางที่    3   จํานวนตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี้ในตาราง จํานวนตัวบงชี้นอกตาราง จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 

1 4 - 4 
2 18 2 22 
3 4 - 4 
4 6 2 8 
5 4 - 4 
6 4 - 4 
7 3 - 3 
8 1 6 7 
9 4 - 4 

รวม 48 12 60 
ที่มา  : มหาวิทยาลัยศิลปากร , รายงานการประเมินตนเอง ( มหาวิทยาลัยศิลปากร ,สํานักงาน
ประกันคุณภาพ  , 2547 ) ,11 
 
 อนึ่ง ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 60 ตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้น 
เปนการกําหนดขึ้นในลักษณะตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษากลาง เพื่อใหทุก
หนวยงานใชเปนบรรทัดฐาน และแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานเทานั้น ซ่ึงทุกหนวยงานสามารถเพิ่มเติม หรือยกเวนตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดตามธรรมชาติ และความเหมาะสมของหนวยงาน แตการจัดทํารายงานการ
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ประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัยจะยึดถือแนวทางการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจํานวน 60 ตัวบงชี้ดังกลาวนี้เปนบรรทัดฐาน89 
  6.1 รายงานการประเมินตนเอง ( Self  Assessment ) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก  
  การประเมินตนเอง ( Self  Assessment ) เปนการดําเนินงานที่พัฒนาอยาง
ตอเนื่องจากการศึกษาตนเอง ( Self Study ) ซ่ึงทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรได
ดําเนินการไปแลว โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน และเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม หนวยงานทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรตองดําเนินการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ตระหนักถึงสถานภาพของหนวยงานในแตละชวงเวลา อันจะนํามาซึ่ง การวิเคราะหศักยภาพ
ของหนวยงาน การประเมินผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบปญหา และขอจํากัดของ
หนวยงาน  เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไข และพัฒนาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
ตอความสําเร็จ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศเปนสําคัญ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรวางแนว
ทางการประเมินตนเอง   ใหมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  1. เพื่อใหเปนที่ยอมรับในการดําเนินงาน การประเมินตนเองควรประกอบดวย
การดําเนินงานทั้งในลักษณะที่เร่ิมจากบนสูลาง (top – down)  และจากลางสูบน (bottom – up) 
กลาวคือ การกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินการ และขั้นตอนตางๆ ในการประเมินตนเอง
ดําเนินการในลักษณะที่เร่ิมจากบนสูลาง (top – down) ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   สวนการดําเนินการในรายละเอียดเปนไปในลักษณะจากลางสูบน 
(bottom – up) โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ
บุคคล ในระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยตองมีการกําหนดโครงสราง และ
บทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
  2. มีการวางแผนการประเมินตนเองใหสอดคลองกับ แนวทางของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอกทั้งในระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย  

                                                 
 89มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2545  (นครปฐม : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2547 ) 
,11-12.  
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  3. มีการสนับสนุนโอกาสการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน และหนวยงานยอย
ทุกหนวยงานในการประเมินตนเอง โดยมุงหวังการพัฒนาองครวมของหนวยงานในทุกระดับ 
  4.   มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ   ถูกตองทันสมัย  และสอดคลองกับ
ประเด็นที่ศึกษาเพื่อใหผลที่ไดจากการประเมินตนเองมีความถูกตองมากที่สุด ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆ 
ตองครอบคลุมองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. มีการบูรณาการผลการประเมินตนเองในทุกดานและทุกระดับเพื่อสามารถหา
ขอสรุปที่แสดงใหเห็นศักยภาพและขอจํากัดของตนเอง ซ่ึงจะนําไปสู การพัฒนาการดําเนินงานใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดําเนินงานตองมีความตอเนื่อง        เพื่อมุงหวังการพัฒนา      และปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนสําคัญ90 
 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร   ไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 – 20  กุมภาพันธ  2547  และ ในเดือน มกราคม ป 2548  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
 
สรุปการดําเนนิงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 91 
         มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึง
มีผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึงไดมีการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแตปลายป  2538  - ปจจุบัน 
 
 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540 
          1. เผยแพรหลักการและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพศึกษา 
          2. คณะวิชาบางแหงทดลองระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          3. เริ่มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางเปนระบบและสม่ําเสมอ  
ในบางหนวยงาน 

                                                 
 90มหาวิทยาลัยศิลปากร , สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา, คูมือการจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2546  ( นครปฐม ; สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ,2546 ) , 2-3. 
 

 91 เร่ืองเดียวกัน . 
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 พ.ศ. 2541 
          1. ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
          2. ตั้งคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
          3. มอบหมายใหมีหนวยงานดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
          4.  คณะวิชาจํานวนเพิ่มขึ้น เร่ิมทดลองทําการประกันคุณภาพการศึกษา 
          5.  คูมือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เลมที่ 1 

          6.  การอบรม  เผยแพรหลักการ และวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
          7.  ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 พ.ศ. 2542 

          1.  คณะวิชา เร่ิมดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
          2.  เผยแพรหลักเกณฑ และวิธีการในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 พ.ศ. 2543  

          1.  คณะวิชา มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาในบางคณะวิชา 
          2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
          3.  การนําเสนอรายงานการศึกษาตนเอง ของคณะวิทยาศาสตร และหอสมุดกลาง 
          4. การฝกอบรมผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 พ.ศ. 2544 

          1.  จัดตั้งสํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา อยางเปนทางการ 
          2.  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา เลมที่ 2 
          3.  การฝกอบรมดานหลักเกณฑและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม 
          4.  ทุกหนวยงานระดับคณะวิชา  ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
          5.  บางคณะวิชา พรอมรับการตรวจสอบจากภายนอก 

 
 พ.ศ. 2545 

          1.  ทุกหนวยงานระดับคณะวิชา  ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
          2.  บางคณะวิชา พรอมรับการตรวจสอบจากภายนอก 
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 3. รายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 พ.ศ. 2547 
 1. มหาวิทยาลัยศิลปากรรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 
 พ.ศ. 2548 
 1. มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
ประวัติมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 มหาวิทยาลัยศลิปากรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ  ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( ทบวงมหาวิทยาลัย ) ถือกําเนิดขึ้นจากโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร  เปดสอนวชิาจิตรกรรมและประติมากรรมใหแกขาราชการ   และ
นักเรียนในสมยันั้นโดยไมเกบ็คาเลาเรียน     โดยมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี ( Corrado Feroci  ) 
ชาวอิตาเลียน ซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศไทย ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6   เปนผูกอตั้งโรงเรียนแหงนี้ขึน้ และไดเจรญิเติบโตเปนลําดับเรื่อยมา 
จนกระทั่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปน มหาวทิยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486  ณ  
มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ  โดยมีคณะจติรกรรมและประติมากรรม ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เปนคณะวิชาแรก (ปจจุบันคอืคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ) ในป พ.ศ. 2498 ได
จัดตั้งคณะสถาปตยกรรมไทย (ซ่ึงตอมาไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยน ช่ือเปนคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร) และ คณะโบราณคดีพรอมกัน   หลังจากนัน้ไดจัดตั้งคณะมณัฑนศิลป  ขึ้นในป 2499  
ตอมาในป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายทีจ่ะเปดคณะวิชาและสาขาวิชาที่
หลากหลายขึน้ จึงไดขยายเขตการศึกษาไปยังภูมภิาคตะวันตก โดยไดจัดตั้งมหาวทิยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร จังหวดันครปฐม  โดยจดัตั้งคณะอักษรศาสตร  ขึ้นใน
ป พ.ศ. 2511  คณะศึกษาศาสตร ในปพ.ศ. 2513 และคณะวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2515 
ตามลําดับ โดยในปเดียวกนันี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายงานในระดับบัณฑิตศกึษา โดยการ
จัดตั้งบัณฑิตวทิยาลัยขึ้นเชนเดียวกัน  หลังจากนั้นมหาวทิยาลัยไดจัดตัง้คณะเภสัชศาสตร ในป 
พ.ศ. 2529 และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในปพ.ศ. 2535    ( ปจจุบนั คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ) เปนคณะสุดทายทางวทิยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร     จนกระทั่งในป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศลิปากรไดจัดตัง้คณะดุริยางคศาสตร เพื่อ
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สนับสนุนภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงศิลปะอยางแทจริง  โดยใหตั้งอยู ณ  สํานักงาน
อธิการบดี ตล่ิงชัน ตอมา  มหาวิทยาลัยศลิปากรไดขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแหง
ใหม ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศกึษาไปสูภูมิภาค ใชช่ือวา "วิทยาเขต 
สารสนเทศเพชรบุรี"  โดยจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ในป พ.ศ.2544  
คณะวิทยาการจัดการ ในป พ.ศ. 2545   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในป พ.ศ. 
2546 และวิทยาลัยนานาชาติ  ในป พ.ศ. 2546 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากรการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ใหบริการทางการศึกษา 3 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( วังทาพระ ) วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร  จังหวัด  นครปฐม  และวิทยาเขตสารสนเทศ  จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีอาคารสํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูบนถนนปนเกลา-นครชัยศรี เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพ  เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี  และคณะดุริยางคศาสตร   ปจจุบัน โครงสราง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกเปน 3 สวนงานหลัก คือ  สํานักงานอธิการบดี  
คณะวิชา และศูนย / สถาบัน / สํานัก  ดังแผนภูมิที่  15  
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แผนภูมิที่  15   โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร , รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2545 (นครปฐม : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),3.  
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักงานอธิการบดี คณะวิชา ศูนย / สถาบัน / สํานัก 

-กองกลาง 
-กองแผนงาน 
-กองบริการการศกึษา 
-กองกิจการนักศกึษา 
-กองงานวิทยาเขต 
-วิทยาเขตสารสนเทศ 
  เพชรบุรี 

-คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
-คณะโบราณคด ี
-คณะมัณฑนศิลป 
-คณะอักษรศาสตร 
-คณะศกึษาศาสตร 
-คณะวทิยาศาสตร 
-คณะเภสัชศาสตร 
-คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    
 อุตสาหกรรม 
-บัณฑิตวทิยาลัย 
-คณะดุริยางคศาสตร 
-คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
-คณะวทิยาการจดัการ 
-คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
-วิทยาลัยนานาชาติ 

-สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
-ศูนยคอมพิวเตอร 
-สํานักหอสมุดกลาง 
-หอศลิป 
-ศูนยหนังสือ 
-สถาบนัวัฒนธรรมภูมิภาค 
  ตะวนัออก 
-ศูนยเครื่องมือวิจยั   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
-สํานักบรกิารวิชาการ 
-ศูนยสันสกฤตศกึษา 
-สํานักงานประกนัคุณภาพ 
  การศกึษา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ 92 ไดศึกษาและวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 แหง ผูใหขอมูลแตละโรงเรียน
ประกอบดวยผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน     แบบสอบถามผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ผูปกครอง
นักเรียน และนักเรียน การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณใชในการวิเคราะหเนื้อหา จัด
หมวดหมูและหาคารอยละ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนอาชีวะเอกชนใชประกันคุณภาพ
การศึกษาคือ ระบบประกันคุณภาพที่เนนการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา 
และใชปฏิทินการศึกษาเปนเกณฑวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนปฏิบัติงาน
ระยะ 1 ปมากที่สุด สวนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานของงาน     ตลอดจนการทบทวนและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานยังไมพบแบบแผนที่ชัดเจน และ  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ดานคือ ดานคุณภาพของ   กระบวนการบริหารโรงเรียน ดานคุณภาพนักเรียน และ
ดานคุณภาพของการบริการ ไมพบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงใดมีประสิทธิผลครบทั้ง 3 
ดาน  
 สุวิมล  ราชธนบริบาล93  ไดศึกษากระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ 
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยตอ
กระบวนการประกันคุณภาพ รวมทั้งเสนอแนวทางโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร แบบสํารวจ 
11 สถาบัน แบบสัมภาษณผูบริหาร 16 สถาบัน และแบบสอบถามผูบริหารและอาจารย 6 
สถาบัน ผลการวิจัยพบวาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีการเผยแพร หลักการและนโยบายเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน สวนใหญมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย
ของทบวงมหาวิทยาลัย  ดานความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย    ตอวิธีดําเนินการควบคุม

                                                 
 92 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, “การวิเคราะหระบบประกันคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), บทคัดยอ. 
 93 สุวิมล ราชธนภิบาล, “การศึกษากระบวนการประกนัคุณภาพทางการศึกษาใน
สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย” (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), บทคัดยอ. 
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คุณภาพใน หนวยงาน  พบวา ใหความสําคัญตอวิธีดําเนินงานดานหลักสูตรมากที่สุด และให
ความสําคัญดานนิสิตนักศึกษาระดับปานกลาง      สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ      
พบวาบุคลากร สวนใหญ       ขาดความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติและมีความเขาใจวา
การประกันคุณภาพเปนการตรวจสอบหรือการจับผิดการทํางานของบุคลากร นอกจากนี้พบวา 
การปรับเปล่ียนผูบริหารทําใหการดําเนินงานระหวางสถาบัน คณะและภาควิชาขาดความ
ตอเนื่อง 
  อาภรณ    พลเยี่ยม94  ไดทําการศึกษาการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ดําเนินงาน ระดับการดําเนินงาน และ ปญหาการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยางจํานวน 148 คน เปนผูบริหาร
จํานวน 87  คน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะจํานวน 61 คน 
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การเรียน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพ็ญศิริ  ทานให95  ไดศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
สังกัดพระบรมราชชนก เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาและขอเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน  274 คน  
ไดแกผูบริหารจํานวน 88 คน และอาจารยจํานวน 186 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย   อยูในระดับปานกลางทุกเรื่อง    ยกเวน
ดานที่  6  การจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการอยูในระดับ มาก ปญหาการดําเนินการ

                                                 
 94 อาภรณ พลเยี่ยม, “การศึกษาการดาํเนินการตามนโยบาลการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542), บทคัดยอ. 
 95 เพ็ญศิริ ทานให, “ดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยในสังกัด
พระบรมราชชนก เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544), บทคัดยอ. 
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ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน คือดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและ
อาคารสถานที่ ดานการบริหารและการจัดการ และดานบุคลากร 
 วชิราภรณ  สุรธนะสกุล 96  ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยจําแนกตามตําแหนงและคณะวิชา
ที่สังกัด กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก อาจารยและเจาหนาที่ จํานวน 248 คน เปนอาจารยจํานวน 
196 คนและเจาหนาที่จํานวน 79 คน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามความคิดเห็นโดยรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลางทุกดาน ยกเวนดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย บุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่ที่
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 
 อมรวิชช นาครทรรพ 97 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ในกระแสแหงคุณภาพ โดยการศึกษาและ
สังเคราะหแนวคิดและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศตางๆ
ทั้งส้ิน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด วิธีการวิจัยเปนการวิจัย
เอกสารศึกษาขอมูลของประเทศตางๆ และการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล Eric และ Internet 
โดยใชเวลาในการสืบคนและสังเคราะห ผลการวิจัยพบลักษณะรวมกันของระบบการประกัน
คุณภาพของประเทศตางๆ มีอิสระและสามารถตรวจสอบได ในทุกประเทศที่ศึกษามีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางระดับชาติและหนวยงานอิสระข้ึนมาดูแลประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา   โดยหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพอยูที่การกระตุนสถาบันอุดมศึกษา    ใหมี
กลไกตรวจสอบการทํางานของตนเอง ควบคูไปกับการตรวจสอบจากภายนอก         สําหรับ
กลไกตรวจสอบจากภายนอกนั้นมักเนนการใชประโยชนจาก “เพื่อนรวมวงการ” ( peer ) เปน

                                                 
 96 วชิราภรณ สุรธนะสกุล, “การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามความ
คิดเห็นของบคุลากรใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 
2546), บทคัดยอ. 
 97 อมรวิชช นาครทรรพ, รายงานวจิัยเชิงเอกสารเรื่อง คุณภาพและการประกัน
คุณภาพในวิถีทรรศนการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2543. 
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สําคัญ  ปจจัยสําคัญยิ่งในการประกันคุณภาพ คือ   การมีและใชขอมูลอยางเต็มประสิทธิภาพ  
และประโยชนที่สําคัญที่สุดของการประกันคุณภาพ คือ กระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   สวนการใชขอมูลคุณภาพการศึกษาในการจัดสรรทรัพยากร
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษานั้นยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธ
กันมากขึ้นเปนลําดับ 
 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 คารปโน ( Carpino ) 98  ไดวิจัยเร่ือง “การรับรูของอาจารยตอการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง : การศึกษา 3 สถาบันการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามความเขาใจของอาจารยวิทยาลัยชุมชน อาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่มีตอการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ที่สถาบันไดบูรณาการใชในสถาบัน และเพื่อ
ติดตามความสําเร็จดานกลยุทธของผูบริหาร ในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพของสถาบันผลการวิจัยพบวา อาจารยรับรูถึงการประกัน
คุณภาพที่นํามาบูรณาการใชในสถาบันไมเหมือนกัน การรับรูของผูบริหารอาจารย ที่ไดทํา
สัญญาตางๆ แลวมีนัยสําคัญ และอาจารยซ่ึงใชเครื่องมือประกันคุณภาพในการสอนในหองเรียน 
มีความพึงพอใจตอประโยชนของการประกันคุณภาพมากกวาอาจารยที่ไมไดใชอยางมีนัย 
นอกจากนี้อาจารยมีความพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับแนวคิดของการประกันคุณภาพในดานการ
บริหารนักศึกษา โปรแกรมศึกษาที่จัดในสถาบัน คุณภาพในการจัดกิจกรรมและติดตอส่ือสาร
ของผูบริหาร อาจารยมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอหัวขอการประเมินคุณภาพในดานการใช
แหลงทรัพยากรมนุษย และคุณภาพของสารสนเทศ และการวิเคราะหขอมูลขาวสาร 

                                                 
 98 Richard Carpino, การรับรูของอาจารยตอการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง : 
การศึกษา 3 สถาบันการศึกษาหลังระดบัมัธยมศึกษา อางถึงใน เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. “การ
วิเคราะหระบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2540), บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

94

 นิวตัน    เจ ( Newton, J.)99    ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบในการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 – 1998  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบจากการใชรูปแบบของการตรวจสอบภายนอก กาประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน  
ผลการวิจัยพบวา การใชขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่ไดจาการวัดการปฎิบัติหรือการ
ดําเนินงานโดยองคกรภายนอก เชน รายงานการตรวจสอบและการประเมิน ของ  Scottish 
Higher Educational Funding Council ( SHEFC )   และ Higher  Education Quality Council  ( 
HEQC )  และการตรวจสอบและประเมินผลภายในโดยคณะกรรมการ ตามการรับรูและ
ประสบการณทําใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1) วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและ
วิธีการที่ใชในการตรวจสอบและประเมิน   ช้ีใหเห็นวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จําเปนตองมีการตรวจสอบและประเมินทั้งภายในและภายนอก   การประเมินและตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆเปนเรื่องที่สามารถทําได  2) การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมี
ขอบเขตที่กวาง  ดังนั้น จึงไมสามารถแยกสวนของการปรับปรุงใหเปนอิสระ ออกจากระบบการ
ประกันคุณภาพได 3) การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกวาการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเปนผลผลิตของสถาบัน และ 4) ควรมีการเพิ่มหรือขยาย
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงานตางๆ มากขึ้น 
 ริชารดสัน (Richardson )100 ไดศึกษาวิเคราะหผลปอนกลับที่สงผลตอคุณภาพของ
ภาควิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรมของวิทยาลัยเทคนิคฮองกง (HongKong 
Technical College) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ผลปอนกลับ (feedback) ของนักศึกษาใน
การเรียนและการใชเกรดสอดคลองกับนโยบายของสภาการฝกอบรมอาชีพ (Vocational 
Training Council : VTC) หรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจากหลายแหลง ไดแก นโยบาย
ดานคุณภาพทางวิชาการของ VTC การสัมภาษณหัวหนาภาควิชา หัวหนาหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของภาควิชาได และผลปอนกลับที่ไดจากบุคลากร

                                                 
 99 Newton  J., “An  Evaluation of the Impact of External Quality Monitoring on a 
Higher Education College ( 1993-1998 ),”  Assessment and Evaluation in Higher Education 
24 ,2 ( 1999 ) , 215-235. 
 100 Richardson K.E., “Qualitipiable Feedback : Can it Really Measure Quality?,” 
Quality Assurance in Education (Bradford : MCB UP Ltd , 1998), 212-219. 
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และนักศึกษาผลการศึกษาพบวา กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปอยูในขั้นดี
เลิศแตยังไมมีหลักฐานหรือรายละเอียดที่เปนตัวบงชี้คุณภาพอยางชัดเจน และนอกจากนี้พบวา 
ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพมาจากทีมผูสอนและนักศึกษามากกวา
นโยบายที่กําหนดไวของ VTC 
 สเทกสเกอร (Stensaker)101 ไดศึกษาเชิงเปรียบเทียบเร่ือง การประเมินนักประเมิน 
(assessing the assessors) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจของประเทศ
นอรเวย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางานของกลุมนักประเมินภายนอก
โดยมุงตรวจสอบวา นักประเมินมีวิธีการในการพิจารณาแหลงสารสนเทศ และมีกระบวนการใน
การประเมินอยางไร ตลอดจนการเขียนรายงานการประเมิน การวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูล
จากนักประเมินจํานวน 25 คน ซ่ึงเปนนักประเมินที่ไปประเมินภาควิชาบริหารธุรกิจจํานวน 47 
ภาควิชา ในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ ผลการศึกษาพบวา นักประเมินใหคาแหลง
สารสนเทศและกระบวนการในการประเมินตางกัน โดยพบวา สารสนเทศที่ไดจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (self-evaluation reports) แบบตรวจสอบรายการการจัดการเรียนการสอน การ
ประชุม/สัมมนาและการฝกอบรมถูกจัดใหอยูในลําดับต่ําโดยนักประเมิน ในขณะที่สารสนเทศที่
ได จ ากปฏิ สัมพันธ ระหว างกลุ มนักประ เมินและภาควิชาที่ ถู กประ เมิน  และ /หรือ
สถาบันการศึกษาถูกจัดใหอยูในลําดับที่สูง สําหรับในการเขียนรายงานการประเมินภายนอกโดย
นักประเมินพบวา สารสนเทศที่ไดคอนขางใหคาที่สูง 
 เมอรเรย (Murray)102  ไดศึกษาศักยภาพของชุมชนออสเตรเลียตอการใชระบบ
บริหารคุณภาพ TQM โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาบทบาทของผูนําตอการพัฒนาการฝกอบรม
ผลการวิจัยพบวา จุดเนนสําคัญของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่มี
คุณภาพการใชภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือของทุกฝายจะสามารถ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและแกปญหาตาง ๆ ได โดยการรวมมือกันของทีมงานควรให
มีสวนรวมในการตัดสินใจ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมอบอํานาจบทบาท
และมอบหมายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ผลการวิจัย ใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดการ

                                                 
 101 Stensaker B., “Assessing the Assessors : a Comparative Study,” Quality 
Assurance inEducation (Bradford : MCB UP Ltd , 1998), 205-211. 
 102 Murray D.S., “A Dilemma : Tight Budgets, GLP Adoption, and University 
Management,” Soc of Quality Assurance (Oklahoma : Oklahoma State University , 1998), 
212-219. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96

ฝกอบรม เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความรวมมือ ใน
การทํางานสงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูเกี่ยวของอื่น ๆ   
 
สรุป 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปนภารกิจสําคัญที่สถาบันการศึกษาทุกแหง ตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพื่อสงเสริมการศึกษา
ของประเทศใหพัฒนากาวหนามากยิ่งขึ้น และสามารถบรรลุความสําเร็จตามนโยบายของรัฐที่
กําหนดไว   อันนับไดวาการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนอีกภาระหนาที่ที่ สําคัญของ
สถาบันการศึกษาที่จะตองใหความใสใจและปฎิบัติอยางเครงครัด และมุงดําเนินการเพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพแกองคการ ทั้งนี้ เพื่อยืนยันและรับรองถึงศักยภาพความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถาบันการศึกษาของตน  รวมถึงการประกาศใหผูปกครองและสังคมได
เขามารับรูขอเท็จจริงในการทํางานของสถาบันการศึกษา  ซ่ึงถือเปนองคการของรัฐองคการหนึ่ง
ที่นําภาษีของประชาชนมาบริหารจัดการ และยังเปนองคการที่ถือวาเปนผูรับผิดชอบตอการสั่ง
สอนสงเสริม      อบรมบมวิชาความรู    ความสามารถแกเยาวชนของชาติในอนาคตตอไป   ซ่ึง
สมควรที่จะตองมี นโยบาย หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
และนาเชื่อถือ ใหเกิดขึ้นแกสังคม    
 การนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัตินั้น จึงจําเปนที่ผูบริหาร
สถาบันการศึกษานั้นๆตองมีการความรู ความเขาใจและมีลักษณะการดําเนินงานที่รูลึก รูจริง ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ เพื่อสามารถบริหารดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาของตนใหดําเนินไปอยางถูกวิธี  กอเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอ
องคการและผูเกี่ยวของอยางแทจริง    
 และเพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนไปใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีทิศทาง และมีหลักการ 
ชัดเจนขึ้นนั้น     ทั้งนี้การนําทฤษฎีปจจัยองคการตามแนวคิดของสเตียรส  ซ่ึงประกอบดวย  1 ) 
ลักษณะขององคการ  (organizational characteristics)    2 ) ลักษณะของสภาพแวดลอม  
(environmental characteristics) 3) ลักษณะของบุคลากร ( employee characteristics )  และ 4 ) 
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (managerial policies and practices) มาใชในการวิเคราะห
และพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงมี 3 
ขั้นตอน คือ  1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบคุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ  จะ
สามารถทําใหมหาวิทยาลัยมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการเรงพัฒนาจุดเดน
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และลดจุดดอยในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต ใหสามารถทัดเทียมและแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆได อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  ( descriptive research ) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยองคการที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย   โดยใชกลุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  และ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา จาก 14 
หนวยงานเปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis ) ในการใหขอมูลการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ โดย
มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย และระเบียบการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุจุดหมายของการวิจัยที่
กําหนดไว   จึงไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 :  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
 เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เร่ิม
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  :  การดําเนินการวิจัย  
 เปนขั้นตอนการดําเนินการ ตั้งแตการใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สรางขึ้น
ตามขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย ทีก่ําหนดไว โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ    เมื่อไดรับการแกไขและตรวจสอบแลว จึงนําไปทดลองใช 
( try out ) และนําไปเกบ็ขอมูลโดยสงถึงกลุมตัวอยางที่ไดรับการสุม ตามชวงระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนการดําเนนิงาน จากนัน้นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปล
ผลการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจยั 
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 ขั้นตอนที่ 3 : รายงานผลการวิจัย  
 เปนการจดัทํารางรายงานการวิจัย นําเสนออาจารยทีป่รึกษาผูควบคุมวิทยานพินธ 
เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามหลักวิชาการและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวทิยาลัย เพื่อ
ขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจยัเปนไปตามวตัถุประสงคของการวิจยั ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียด
ตางๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั  ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบของการวิจยั ประชากร  กลุมตัวอยาง  
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มรีายละเอียด ดงันี้  
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research )  ที่มีแผนแบบการ
วิจัยในลักษณะเปนเสนตรง (linear)  โดยใชลักษณะของกลุมตัวอยางกลุมเดียว  ศึกษา
สภาวการณไมมีการทดลอง    (the one shot, non-experimental case study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง 
(diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 

R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยาง 
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

  O หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกบัการประกัน
คุณภาพการศกึษา  2 ระดับ ในมหาวิทยาลยัศิลปากร  รวมทั้งส้ิน 197  คน ประกอบดวย  
 

       O 
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 1.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย จํานวน 25  คน 
 2. คณะกรรมการดําเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  จํานวน 13 
คณะวิชา  โดยแบงเปน 3 สายวิชา ประกอบดวย   
  2.1  สายวิชาทางศิลปะและการออกแบบ (คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพ 
พิมพ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะมัณฑนศิลป และคณะดุริยางคศาสตร) จํานวน 46 คน 
  2.2  สายวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คณะโบราณคดี คณะอกัษร 
ศาสตร และ คณะศกึษาศาสตร ) จํานวน 49 คน 
  2.3 สายวิชาทางวิทยาศาสตร (คณะวทิยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
วิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) จํานวน 77 คน 
 
กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางจากประชากรกลุมเปาหมาย  โดยมีขั้นตอนรายละเอียด
ดังตอไปนี้  
 ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเปดตารางของ
เครซี่ และ มอรแกน  ( Krejcie  and  Morgan )1  ไดตัวอยางจํานวน 130   คน   และเพื่อใหได
ขอมูลที่ครอบคลุมและกระจาย ผูวิจยัจึงใชวิธีการสุมตามระดับชัน้(Stratified Random 
Sampling) ในการแบงประเภทของกลุมตวัอยางออกเปนสวนๆเรียกวา ระดับชั้น โดยแบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ  ไดแก  
 1  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย จํานวน 16  คน 
 2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  จํานวน 13  
คณะวิชา  โดยแบงเปน 3 สายวิชา ประกอบดวย   
 2.1 สายวิชาทางศิลปะและการออกแบบ (คณะจติรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะมณัฑนศลิป และคณะดุริยางคศาสตร) จํานวน 30 
คน 

                                                 
 1 Krejcie, R. V., and Morgan, D. W., อางถึงใน สุทธิลักษณ ศิลลา , “ปจจัยองคการ
ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร”   (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545) , 56. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101
 

 2.2  สายวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คณะโบราณคดี คณะอกัษร
ศาสตร และ คณะศกึษาศาสตร ) จํานวน 32 คน 
 2.3  สายวิชาทางวิทยาศาสตร  ( คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร คณะ 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
วิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) จํานวน 52 คน 
 รวมสรุปประชากรและตวัอยาง รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ประชากรและตัวอยางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมที่ หนวยงาน / คณะวิชา 
ประชากร ตัวอยาง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย 25 16 กลุมที่ 1 ระดับ 
มหาวิทยาลัย รวม 25 16 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 14 9 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 11 7 
คณะมัณฑนศิลป 10 7 
คณะดุริยางคศาสตร 11 7 

กลุมที่ 2 
สายวิชาทาง
ศิลปะและ 

การออกแบบ 
รวม 46 30 

คณะโบราณคดี 15 10 
คณะอักษรศาสตร 21 13 
คณะศึกษาศาสตร 13 9 

กลุมที่ 3 
สายวิชาทาง 
มนุษยศาสตร 

และ
สังคมศาสตร 

                                                                       รวม 49 32 

คณะวิทยาศาสตร 22 15 
คณะเภสัชศาสตร 13 9 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 16 11 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 5 3 
คณะวิทยาการจัดการ 14 9 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 5 

กลุมที่ 4 
สายวิชาทาง 
วิทยาศาสตร 

รวม 77 51 
 รวมทั้งสิ้น 197 130 
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ตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  ประกอบดวย ตวัแปรพื้นฐาน และตวัแปรที่ศึกษา  มี
รายละเอียดดังนี้  
 
 1. ตัวแปรพืน้ฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
คณะ / หนวยงานที่สังกัด   เพศ    วฒุิการศึกษา   สถานภาพ    ตําแหนง  ประสบการณในการ
ทํางาน     และประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา  
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตวัแปรตนและตัวแปรตามดังนี ้
  2.1 ตัวแปรตน (xtot)  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยองคการ  ซ่ึงผูวิจัยใชแนวคิด
ของ  สเตียร ( Steers )   แบงออกเปน 4  ปจจัย  ดังนี้  
          2.1.1 ลักษณะขององคการ (x1) ประกอบดวยตัวแปรยอย ดังนี้  
    2.1.1.1 โครงสรางขององคการ (x1.1)  หมายถึง ความสัมพันธของ
ทรัพยากรมนษุยที่ไดกําหนดไวในองคการ เร่ิมดวยการกําหนดนโยบาย การจัดสายงาน การ
กําหนดองคประกอบขององคการ  การจัดบุคลากรตามสายงาน เปนแผนผังแสดงใหเห็นถึงการ
แบงงานกนัทําระหวางผูบริหาร และผูปฎิบัติ 
    2.1.1.2 เทคโนโลยี (x1.2)  หมายถึง  เครื่องมือหรือวิธีการ ซ่ึงองคการ
ใชในการแปรสภาพตัวปอนออกไปเปนผลผลิต มีความแตกตางในกระบวนการทางเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิต ความแตกตางในวัสดุอุปกรณที่ใชและความแตกตางในความรูทางวชิาการที่ใช
ในกจิกรรมเพือ่เปาหมายขององคการ 
 
   2.1.2 ลักษณะของสภาพแวดลอม (x2) ประกอบดวยตัวแปรยอย ดังนี้  
    2.1.2.1 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ (x2.1) หมายถึง 
บรรยากาศองคการ สามารถแยกเปน 10 มิติ ไดแก 1 ) โครงสรางของงาน  2 ) ความสัมพันธ
ระหวางรางวัล-การลงโทษ  3 ) การรวมการตัดสินใจ  4 ) การเนนการบรรลุเปาหมาย  5 ) การ
เนนการฝกอบรมและพัฒนา  6 )  ความมั่นคงและความเสี่ยง  7 ) ความเปดเผยและการปองกัน
ตนเอง 8 ) สถานภาพและขวญั  9 ) การยอมรับ และการสงขอมูลกลับ และ (10) ความสามารถ
และความคลองตัวทั่วไป ซ่ึงจะสรางลักษณะของสภาพแวดลอมของการทํางานในองคการ ที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลภายในองคการ  เปนปจจยัที่มีผลกระทบตอการทํางานของ
บุคคลในองคการนั้น มีอิทธพิลตอประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล 
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    2.1.2.2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (x2.2)  หมายถึง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่สามารถแยกออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก ลักษณะของความไมยุงยาก
สลับซับซอน   ลักษณะของความมั่นคงและเคลื่อนไหว    และ   ลักษณะความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอมเปนตน    ซ่ึงมีความหมายและสงผลกระทบตอกิจกรรมในการมุงสูเปาหมายของ
องคการ 
 
   2.1.3. ลักษณะของบุคลากร  (x3)  ประกอบดวยตัวแปรยอย ดังนี้  
    2.1.3.1 ความใสใจผูกพนัตอองคการ (x3.1)  หมายถึง  ความผูกพัน
หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานยิม และวัตถุประสงคขององคการ เต็มใจที่ทุมเทพลังใน
การทํางานเพือ่องคการจะไดบรรลุถึงเปาหมายไดสะดวกขึ้นโดยความใสใจผูกพนัตอองคการ
สามารถแยกเปน 2 ลักษณะ  คือ ความผูกพันแบบเปนทางการ  และ  ความผูกพันทางจิตใจ 
     2.1.3.2 การปฏิบัติงานตามบทบาท (x3.2) หมายถึง ผูนําสามารถ
กําหนดความชัดเจนของบทบาทที่ผูปฏิบัติสามารถเขาใจและยอมรับบทบาทของงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางถูกตอง   โดยความชดัเจนของบทบาทและขอกําหนดเฉพาะอยางของงานมี
ความสัมพันธกับความรูสึกตอเปาหมายของงานเพิ่มขึ้น ทั้งยังสัมพันธกับความพึงพอใจของ
บุคคลดวย ดังนัน้ผูนําองคการตองใชความสามารถในการทําใหบุคคลปฎิบัติงานไดตาม
บทบาทที่กําหนด และดวยความเต็มใจ  งานหรือกิจกรรมนั้นๆจึงจะบรรลุเปาหมาย 
 
   2.1.4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (x4)   ประกอบดวยตัวแปรยอย 
ดังนี้  
    2.1.4.1 การกําหนดเปาหมาย (x4.1) หมายถงึ การที่ฝายบริหารจะตอง
ตัดสินใจกําหนดกลยุทธและนโยบายเขาดวยกันอยางเหมาะสม และชดัเจน  เพื่อบอกทิศทางทั้ง
โครงรางสําหรับเปาหมายในการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคในการทํางานที่วดัได ทีจ่ะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมาย  จากนัน้สามารถแปลเปาหมายระดับองคกรนี้ไปสูหนวยยอยของ
องคกรในแนวดิ่ง จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละคน เพื่อใหเปาหมายที่กาํหนดไวเปนสิ่งที่บุคคล
ทั้งหมดรับรูรวมกัน มองไปในทิศทางเดยีวกัน 
    2.1.4.2 การจัดหาและการใชทรัพยากร (x4.2) หมายถึง  การสนับสนุน
ทรัพยากร เครือ่งมือ เครื่องใช อุปกรณ และอื่นๆในการประกอบกิจกรรมการทํางานตางๆ เพื่อ
สนับสนุนใหการดําเนนิงานขององคการบรรลุเปาหมาย และทิศทางการทํางานขององคการ
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ตามที่กําหนด  ทั้งนี้ผูบริหารตองพยายามแสวงหาเทคนิคที่เหมาะสม และดูแลงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
    2.1.4.3. การติดตอส่ือสาร (x4.3) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลถูกเชื่อมโยงเขา
ดวยกันในองคการ เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยควรมีการกําหนดกลยุทธใน
การติดตอส่ือสารใหมีประสิทธิภาพในทกุขั้นตอนของการบริหาร อาทิ ขั้นตอนการวางแผน การ
จัดองคการ การตัดสินใจ การสั่งการ การประสานงาน  เพื่อการใหขอมูลและสรางความเขาใจ
รวมกัน โดยแบงการสื่อสารออกเปน 3 ลักษณะ คอื การติดตอส่ือสารจากบนลงลาง  การ
ติดตอส่ือสารจากลางขึ้นบน   และ  การติดตอส่ือสารตามแนวนอน  
    2.1.4.4  ภาวะผูนําและ การตัดสินใจ (x4.4)  หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการใชอํานาจ หรือจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม ซ่ึงตองสนองความพึงพอใจของผูตาม
ดวยในการบรรลุเปาหมายรวมกัน รวมถึงกระบวนการในการแกปญหา โดยการรวบรวม 
วิเคราะหและประมวลขอมลูและขอจํากัดในการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับองคการ 
    2.1.4.5 การปรับตัวขององคกรและการริเร่ิมส่ิงใหม  (x4.5)  หมายถึง    
ความสามารถในการปรับตวัเองขององคการ เร่ิมตนดวยกระบวนการจากการเปลี่ยนแปลงใน
บางสวนของสภาพแวดลอมภายในหรือภายนอก และส้ินสุดดวยการสรางความสมดุลที่มีความ
คลองตัว และปรับตัวเพือ่การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมใหเขากนัไดกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา  
 
  2.2   ตัวแปรตาม (Ytot)    ไดแก   การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   ประกอบดวย  3  ตัวแปรยอย ดังนี้   

   2.2.1 การควบคุมคุณภาพ (y1)  ประกอบดวยตัวแปรยอย ดังนี ้
      2.2.1.1  การกําหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  (y1.1)  
หมายถึง  การกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคในการทํางาน โดยประกอบ
เขากับปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูการวางแผนปฏิบัติงานที่มีเปาหมายชดัเจน มีการ
ทําตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผลและมีแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ เพื่อที่จะ
นําองคการไปสูการบรรลุเปาหมาย ทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
    2.2.1.2 การทําความเขาใจกบับุคลากรในมหาวิทยาลัย (y1.2) หมายถงึ 
การเผยแพรนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายขององคการ รวมถึงการใหขาวสาร ความรู ขอมูล 
ถึงความสําคัญของการดําเนนิการงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน เพื่อสราง
ความเขาใจเดยีวกัน และพรอมจะปฏิบัติงานขององคการในทิศทางเดยีวกันตอไป 
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    2.2.1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา   และ
หนวยงานประกันคุณภาพ (y1.3) หมายถึง การจัดตั้งคณะกรรมการ    และหนวยงานขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยตรง  ในแตละระดับ 
    2.2.1.4 การกําหนดระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (y1.4) หมายถึง 
การกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานตางๆที่มีความสัมพนัธ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดย
อาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตางๆ เปนกลไกในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
    2.2.1.5 การจดัทําคูมือ(y1.5) หมายถึง การจัดทําคูมือเพือ่สรางความรู
และเขาใจพื้นฐานเกีย่วกับระบบ และกลไก รวมถึงขั้นตอนการทํางานการประกันคณุภาพ
การศึกษา เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติอยางมีความเขาใจ และเปนไปในทิศทางเดียวกันทัง้
องคการ 
    2.2.1.6 การนาํไปปฏิบัติ (y1.6) หมายถึง  การกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางมีระบบขั้นตอน  และมีความชัดเจน ในการที่
บุคคลสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีระบบและถูกตอง     
    2.2.1.7  การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) 
(y1.7) หมายถึง  หมายถึง รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานหนึ่ง ในชวง
เวลาที่ผานมาโดยมีการกําหนดชัดเจนตามองคประกอบมาตรฐานตัวบงชีท้ี่กําหนด และมีการ
วิเคราะหดวยตนเองโดยบุคคลจากองคการนั้นมาตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมา และสรุป
ใหคําแนะนํา เพื่อประโยชนในการแกไขจุดออน เสรมิจุดแข็งของวธีิปฏิบัติงานของหนวยงาน
ใหมีประสิทธภิาพมากขึน้ 
 
   2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ (y2)   
    2.2.2.1   การตรวจสอบคุณภาพภายใน (y2.1)  หมายถึง กระบวนการใน
การศึกษาวิเคราะหวา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก กํากับการควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติ
ตาม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายใน 
    2.2.2.2  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก (y2.2) หมายถึง กระบวนการ
ในการศึกษาวเิคราะหวา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก กํากับการควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติ
ตาม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายนอก 
   2.2.3 การประเมินคุณภาพ  (y3)  ประกอบดวยตัวแปรยอย ดังนี ้
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    2.2.3.1   การประเมินคุณภาพ  (y3.1)   หมายถึง      กระบวนการ
วิเคราะห      และเปรียบเทยีบผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย        วาสงผลตอคุณภาพตามตัว
บงชี้ที่กําหนด   เพื่อเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาที่ของหนวยงานใน
ชวงเวลาที่ผานมาวามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม  เพยีงใด  
อยางไร  และอยูในระดับใด  
    2.2.3.2 การรักษาคุณภาพ (y3.2)  หมายถึง  การคงสภาพประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของหนวยงานของตนใหมีระดับทีด่ีคงเดิม และ
พัฒนายิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง สังกัด  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน และ 
ประสบการณในการทํางานประกันคณุภาพการศึกษา  มีลักษณะเปนแบบตวัเลือกที่กําหนด
คําตอบไวให ( Forced Choice )  จํานวน 7 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัองคการ ตามแนวคิดของสเตียร ( Steers ) โดย
เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของนาย สามารถ ผดุงเกษมคง  มีขอ
คําถามตัวแปรยอยทั้งหมด 4 ดาน คือ 
  1.  ลักษณะขององคการ (x1)   ขอคําถามที่ 1 - 6  
  2.  ลักษณะของสภาพแวดลอม (x2)  ขอคําถามที่  7 - 11 
  3.  ลักษณะของบุคลากร  (x3)  ขอคําถามที่  12 - 14  
  4.  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (x4)   ขอคําถามที่  15 - 25 
 ตอนที่  3   แบบสอบถามเกี่ยวกับ   การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา   
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามการวิจยัของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร มีขอคําถามตัวแปรยอยทั้งหมด 3 ดาน 
คือ 
  1.  การควบคุมคุณภาพ  (y1)   ขอคําถามที่   1 – 14  
  2.  การตรวจสอบคุณภาพ  (y2)    ขอคําถามที่   15 - 21 
  3.  การประเมินคุณภาพ  (y3)  ขอคําถามที่   22 - 29 
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 การตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนขอคําถามลักษณะจัดลําดับ
คุณภาพ 5 ระดับของไลเคิรท ( Likert ) โดยผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ 
ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  1    หมายถึง       ปจจัยองคการ  หรือ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
             การศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด   มีคาเทากับ  1  คะแนน   
 ระดับ  2    หมายถึง       ปจจัยองคการ  หรือ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
             การศึกษา  อยูในระดับนอย   มีคาเทากับ  2  คะแนน   
 ระดับ  3    หมายถึง       ปจจัยองคการ  หรือ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
            การศึกษา  อยูในระดับปานกลาง  มีคาเทากับ  3  คะแนน   
 ระดับ  4    หมายถึง       ปจจัยองคการ  หรือ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
            การศึกษา  อยูในระดับมาก   มีคาเทากับ  4  คะแนน   
 ระดับ  5    หมายถึง       ปจจัยองคการ   หรือ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
             การศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด  มีคาเทากับ  5  คะแนน   
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ   โดยมีขั้นตอน    ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1   ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถาม  ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนที่ 2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา   
(content validity)    โดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ แกไขดานสํานวนภาษาที่ใช  ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลอง 
ถูกตองและเหมาะสม  โดยใชเทคนิค  IOC  ( index of item objective congruence ) 
 ขั้นตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช   ( try out )   กับ
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย  และคณะกรรมการดําเนนิงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  ของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 30 คน  
 ขั้นตอนที่   4   ดําเนินการคํานวณหาคาความเชื่อมั่น ( reliability ) ของแบบสอบถาม
ที่ไดรับคืน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α – coefficient ) ตามแนวคิดของ Cronbach2 ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเปน 0.779 

                                                 
 2 ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ , เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ , 2536 ) , 200. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ
ขอความรวมมือถึงหนวยงานที่กลุมตัวอยางสังกัด   ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูลในการทํางานวิจัยคร้ังนี้ 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม พรอมดวยหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัยไป
ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะวิชา   
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ จากนั้นวเิคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร นํามาจัดระบบลงรหัส โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS  ( Statistical  Package for  the  Social  Science ) และนําเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง โดยใชสถิติในการวิจัยแตละตอน  ดังนี้  
 1. นําขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาสถิตความถี่ ( ƒ )   และคารอยละ 
( % ) ตารางประกอบคําบรรยาย 
 2. การวิเคราะหปจจยัองคการ และ การดาํเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาใช
คาเฉลี่ย   ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )   
 สําหรับการวิเคราะหระดับปจจัยองคการและการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยถือวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงใด  แสดงวาปจจัยกําหนดประสิทธิผลองคการ   หรือ  
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับนั้น  ทั้งนี้ผูวิจัยไดใช
เกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท  ( Best )3   มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 คาเฉลี่ย 1.00  ถึง 1.49   แสดงวา  ปจจัยองคการหรือการดําเนินงานการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย  1.50 ถึง  2.49  แสดงวา  ปจจัยองคการ หรือการดําเนินงานการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับนอย 

                                                 
 3 John W. Best, Research in Education (New Jersey : Prentice Hall, 1970), 190. 
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 คาเฉลี่ย 2.50 ถึง  3.49  แสดงวา   ปจจัยองคการ หรือการดําเนินงานการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  ปจจัยองคการ หรือการดําเนินงานการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  ปจจัยองคการ หรือการดําเนินงานการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด 
 
 3. วิเคราะหปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยใชสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression  analysis)  
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สรุป 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึง 1.เพื่อทราบปจจยัองคการในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร   2. เพื่อทราบการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  ของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร    3. เพื่อทราบปจจยัองคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย  จํานวน 25 คน และ  คณะกรรมการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดบัคณะวิชา จํานวน 172 คน รวม  197 คน  เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  
ตัวอยางประกอบดวยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คน 
และคณะกรรมการดําเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา จํานวน 114  คน  รวม
ทั้งส้ิน 130 คน  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน 
คอื  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ตอนที่ 2   ปจจัย
องคการตามแนวคิดของสเตยีร ( Richard M. Steers )  ตอนที่ 3 การประกันคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศลิปากร   สถิติที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแกคาความถี่ (ƒ)  คารอยละ ( % )  คาเฉลี่ย  
(  X )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  ( multiple  regression  
analysis)  
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานตางๆใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวม  14  หนวยงาน  จํานวน  130  ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  
จํานวน  14  หนวยงาน  รวม  124   ฉบับ  คิดเปนรอยละ 95.38  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการ
วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย   จําแนกเปน 4   ตอน   ดังนี้ 
  ตอนที่  1  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนที่  2  ปจจัยองคการในการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของ 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ตอนที่  3  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ตอนที่  4  ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของ 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ตอนที่  1     สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาระดับมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะ
วิชา  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (ƒ)  คารอยละ ( % ) รายละเอียดดังตารางที่  5 
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ตารางที่  5   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.คณะ / หนวยงานที่สังกัด   
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา   
ระดับมหาวิทยาลัย 12 9.68 กลุมที่ 1 ระดบั 

มหาวิทยาลัย รวม 12 9.68 
กลุมที่ 2 ระดบั

คณะวิชา 
คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับคณะวิชา 

  

คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 9  7.26 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 7  5.64 
คณะมณัฑนศลิป 6   4.84 
คณะดุริยางคศาสตร 7   5.64 

กลุมที่ 2.1 
สายวิชาทางศลิปะ

และ 
การออกแบบ รวม 29 23.38 

คณะโบราณคดี 10   8.06 
คณะอักษรศาสตร 13 10.49 
คณะศกึษาศาสตร 9 7.26 

กลุมที่ 2.2 
สายวิชาทาง 
มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร รวม 32 25.81 

คณะวิทยาศาสตร 15 12.10 
คณะเภสัชศาสตร 9   7.26 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 11   8.87 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2  1.61 
คณะวิทยาการจัดการ 9  7.26 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5  4.03 

กลุมที่ 2.3 
สายวิชาทาง 
วิทยาศาสตร 

รวม 51 41.13 
รวมท้ังสิ้น 124 100.00 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

2. เพศ      
       1.  ชาย 59 47.58 
       2.  หญิง      65 52.42 

รวม 124 100.00 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 1.  ปริญญาตรี 30 24.19 
 2.  ปริญญาโท 68 54.84 
 3.  ปริญญาเอก 26 20.97 

รวม 124 100.00 
4. สายการปฏิบัติงาน   
 1.  สายวิชาการ 88 70.97 
 2.  สายชวยวิชาการ 14 11.29 
 3.  สายธุรการ 22 17.74 

รวม 124 100.00 
5. ตําแหนง   
 1.  ผูบริหาร 48 38.71 
 2.  อาจารย 40 32.26 
 3.  เจาหนาที ่ 36 29.03 

รวม 124 100.00 
6. ประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัย   
 1.  1 – 5 ป 40 32.26 
 2.  6 – 10 ป 24 19.35 
 3.  10 – 15 ป 20 16.13 
 4.  15 – 20 ป 15 12.10 
 5.  มากกวา 20 ป 25 20.16 

รวม 124 100.00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

114

ตารางที่  5  (ตอ) 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

7.ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานประกนัคุณภาพ   
 1.  ไมไดปฏิบตัิ 5   4.03 
 2.  ปฏิบัติ 119 95.97 

รวม 124 100.00 
8.ประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับงานประกันคณุภาพการศึกษา   
 1.  คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ 
      มหาวิทยาลัย 12  9.68 

 2.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 112 90.32 
รวม 124 100.00 

 
 จากตารางที่    5    พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนคณะกรรมการการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.68  คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศกึษาระดับคณะวิชา สายวิชาทางศิลปะและการออกแบบ  จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ  23.38  สายวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  32  คน   คิดเปนรอยละ  
25.81  และสายวิชาทางวิทยาศาสตร จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 41.13 รวมทั้งส้ิน 124 คน คิด
เปนรอยละ 100.00  สวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  52.42  เปนเพศชาย 
จํานวน  59  คน  คิดเปนรอยละ 47.58 จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากสุด  จํานวน  68  คน  
คิดเปนรอยละ  54.84 รองลงมาเปนปริญญาตรี จํานวน 30  คน คิดเปนรอยละ 24.19  และ 
ปริญญาเอกจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 20.97  บุคลากรสายการปฏิบัติงานเปนสายวิชาการ
มากที่สุด จํานวน 88  คน  คิดเปนรอยละ 70.97   สายธุรการ จํานวน 22  คน คดิเปนรอยละ 
17.74  และสายชวยวิชาการนอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.29 มตีําแหนงเปน
ผูบริหารมากสุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 38.71 เปนอาจารยรองลงมาจํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 32.26 และ เจาหนาที่นอยสุดจาํนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 29.03 มีประสบการณการ
ทํางานในมหาวิทยาลัยมากสดุ ระหวาง 1 – 5 ป  จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  32.26 
รองลงมาระหวาง 6 -10 ป คิดเปนรอยละ 19.35 และ นอยสุดระหวาง 15 – 20 จํานวน  15  คน  
คิดเปนรอยละ 12.10 โดยปฏิบัติหนาที่เกีย่วของกับงานประกันคณุภาพการศึกษา จาํนวน  119  
คน  คิดเปนรอยละ  95.97 และไมเกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ  4.03    
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ตอนที่ 2     ปจจัยองคการ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร 

ในการวิเคราะหปจจยัองคการ ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตามปจจัยองคการ และนําผลรวมของคาเฉลี่ยแตละดานเปรียบเทยีบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท  (Best)  รายละเอียดดังตารางที่  6 
ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  คาระดับของปจจัยองคการ 

ปจจัยองคการ X  
 ( n = 124) S.D. ระดับ 

1.  ลักษณะขององคการ  (X1) 
     1.1  โครงสรางขององคการ  (X1. 1) 
     1.2  บทบาทของเทคโนโลย ี (X1. 2) 

3.64 
3.60 
3.66 

0.61 
0.57 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 

2.  ลักษณะของสภาพแวดลอม  (X2) 
     2.1  ลักษณะของสภาพแวดลอมภายในองคการ  (X2.1) 
     2.2  ลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (X2.2) 

3.51 
3.70 
3.25 

0.64 
0.71 
0.70 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 

3.  ลักษณะของบุคลากร  (X3) 
     3.1  ความใสใจผูกพันตอองคการ    (X3.1) 
     3.2  การปฏิบัติงานงานตามบทบาท  (X 3.2) 

3.25 
3.45 
3.19 

0.69 
0.78 
0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4.  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) 
     4.1  การกําหนดเปาหมาย  (X4 .1) 
     4.2  การจัดหาและการใชทรัพยากร  (X 4. 2) 
     4.3  กระบวนการในการติดตอสื่อสาร(X4 .3) 
     4.4  ภาวะผูนําและการตัดสินใจ  (X 4. 4) 
     4.5  การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม 
           (X 4. 5) 
 

3.55 
3.58 
3.53 
3.40 
3.64 
3.51 

 
 

0.72 
0.74 
0.87 
0.69 
0.88 
0.72 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
 

รวม   (X tot) 3.61 0.35 มาก 
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จากตารางที่  6   พบวา  ปจจัยองคการในการดาํเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากร โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X tot = 3.61  ,  S.D. = 0.35)  
และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากสามดาน โดยเรยีงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ดังนี้  ลักษณะขององคการ  (X1)  ( X 1 = 3.64 , S.D. = 0.61)  นโยบายการบรหิารและ
การปฏิบัติ  (X4)  ( X 4 = 3.55 , S.D. = 0.72)  และลักษณะของสภาพแวดลอม  (X2)  ( X  2= 3.51 
, S.D. = 0.64)  และอยูในระดับปานกลางหนึ่งดานคือ  ลักษณะของบคุลากร  (X3)  ( X 3 = 3.25 , 
S.D. = 0.69)  และเมื่อพจิารณาในแตละองคประกอบยอยพบวา   อยูในระดับมากเจ็ดดาน
เรียงลําดับดังนี้ ลักษณะของสภาพแวดลอมภายในองคการ  (X2.1)  ( X  = 3.70 , S.D. = 0.71) 
บทบาทของเทคโนโลยี  (X1.2)  ( X  = 3.66 , S.D. = 0.75)  ภาวะผูนําและการตัดสินใจ  (X4.4)  
( X  = 3.64 , S.D. = 0.88 )    โครงสรางขององคการ (X1..1)  ( X  = 3.60 , S.D. = 0.57 )  การ
กําหนดเปาหมาย  (X4.1)  ( X  = 3.58 , S.D. = 0.74 )  การจัดหาและการใชทรัพยากร  (X4.2)  ( X  = 
3.53 , S.D. = 0.87 ) และการปรับตัวขององคการและการริเร่ิมส่ิงใหม  (X4.5) ( X  = 3.51 , S.D. = 
0.72 )  อยูในระดับปานกลางสี่ดานตามลําดบัดังนี้ ความผูกพันตอองคการ  (X3.1)  (  X  = 3.45 , 
S.D. = 0.78 )    กระบวนการในการติดตอส่ือสาร  (X4.3)  ( X  = 3.40 , S.D. = 0.69 )  ลักษณะ
ของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  (X2 2) (  X  = 3.25 , S.D. = 0.70 )   และการปฏิบัติงานงาน
ตามบทบาท  (X3.2)  ( X  = 3.19, S.D. = 0.70)   
 
ตอนที่  3  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการวิเคราะหระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  การวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X )  และ   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ตามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแตละดานและนําผลรวมของคาเฉลี่ยแตละดาน
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท   (Best)   ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของการดาํเนินงานการประกัน  
                   คุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยลัยศิลปากร 

X   
( n = 124) S.D. ระดับ 

1.  การควบคุมคณุภาพ  (Y1) 
      1.1  การกําหนดนโยบายการประกันคณุภาพ (Y1.1) 
      1.2  การทําความเขาใจกับบคุลากร(Y1.2) 
      1.3  การแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
             การศึกษาและหนวยงานประกันคณุภาพ 
             การศึกษา(Y1.3) 
      1.4  การกําหนดระบบและกลไกการ 
              ประกันคุณภาพ (Y1.4) 
      1.5  การจัดทําคูมือ(Y1.5) 
      1.6  การนําไปปฏิบัติ (Y1.6) 
      1.7  การเขียนรายงานการศกึษาตนเอง (Y1.7) 

3.55 
3.30 
3.61 

 
3.54 

 
3.57 
3.65 
3.60 
3.29 

0.63 
0.68 
0.60 

 
0.59 

 
0.77 
0.75 
0.52 
0.71 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

 
     มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

2.   การตรวจสอบคุณภาพ  (Y2) 
      2.1  การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Y2.1) 
 2.2  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก  (Y2.2) 

3.42 
3.63 
3.25 

0.64 
0.51 
0.80 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
3.   การประเมินคุณภาพ  (Y3) 
      3.1  การประเมินคุณภาพ (Y3.1)    
      3.2  การรักษาคุณภาพ (Y3.2) 

3.60 
3.61 
3.57 

0.57 
0.64 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม   (Ytot) 3.55 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่  7  พบวา  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก Ytot   ( X  = 3.55 , S.D. = 0.61)  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  อยูในระดับมากสองดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้  การประเมิน
คุณภาพ  (Y3)  ( X  = 3.60 , S.D. = 0.57) และการควบคุมคุณภาพ  (Y1) ( X  = 3.55 , S.D. = 
0.53)  และอยูในระดับปานกลางหนึ่งดาน คือ  การตรวจสอบคุณภาพ  (Y2)  ( X  = 3.42 , S.D. = 
0.64 )   และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบยอยพบวาอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยมากไปนอยในแตละดานได ดังนี้   ดานการควบคุมคุณภาพ  ไดแก  การจัดทําคูมือ (Y1.5)  
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( X  = 3.65 , S.D. = 0.75) อยูในระดับมากที่สุด  การทําความเขาใจกับบุคลากร (Y1.2 ) ( X  = 
3.61 , S.D. = 0.60)  ) อยูในระดับรองลงมา  และ การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง  (Y1.7) ( X  = 
3.29 , S.D. = 0.71)  อยูในระดับนอยที่สุด   ดานการตรวจสอบคุณภาพ   ไดแก การตรวจสอบ
คุณภาพภายใน (Y2.1) ( X  = 3.63 , S.D. = 0.51) อยูในระดับมากที่สุด  และ การตรวจสอบ
คุณภาพภายนอก (Y2.2) ( X  = 3.25 , S.D. = 0.80)  อยูในระดับปานกลาง  และในดานการ
ประเมินคุณภาพ  ไดแก  การประเมินคุณภาพ(Y3.1) ( X  = 3.61 , S.D. = 0.64)  อยูในระดับมาก
ที่สุด   การรักษาคุณภาพ (Y3.2) ( X  = 3.57 , S.D. = 0.55)  อยูในระดับรองลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ 8  แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจยัองคการกับการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 X1_1 X1_2 X2_1 X2_2 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4 X4_5 Y1_1 Y1_2 Y1_3 Y1_4 Y1_5 Y1_6 Y1_7 Y2_1 Y2_2 Y3_1 Y3_2 
X1_1 1 .608(**) .736(**) .596(**) .659(**) .617(**) .671(**) .570(**) .600(**) .557(**) .690(**) .538(**) .418(**) .462(**) .507(**) .401(**) .577(**) .462(**) .540(**) .471(**) .506(**) .432(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X1_2 .608(**) 1 .604(**) .558(**) .440(**) .490(**) .524(**) .584(**) .546(**) .449(**) .538(**) .569(**) .495(**) .522(**) .512(**) .358(**) .541(**) .391(**) .527(**) .368(**) .487(**) .457(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X2_1 .736(**) .604(**) 1 .674(**) .627(**) .659(**) .706(**) .583(**) .687(**) .624(**) .684(**) .551(**) .483(**) .488(**) .558(**) .512(**) .631(**) .489(**) .605(**) .523(**) .566(**) .480(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X2_2 .596(**) .558(**) .674(**) 1 .453(**) .642(**) .594(**) .584(**) .627(**) .477(**) .580(**) .605(**) .485(**) .396(**) .500(**) .398(**) .543(**) .485(**) .551(**) .460(**) .504(**) .471(**) 

  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X3_1 .659(**) .440(**) .627(**) .453(**) 1 .578(**) .650(**) .503(**) .606(**) .545(**) .614(**) .473(**) .366(**) .427(**) .450(**) .328(**) .512(**) .399(**) .496(**) .429(**) .392(**) .474(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X3_2 .617(**) .490(**) .659(**) .642(**) .578(**) 1 .711(**) .615(**) .715(**) .537(**) .718(**) .495(**) .365(**) .342(**) .453(**) .341(**) .440(**) .401(**) .446(**) .396(**) .423(**) .399(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X4_1 .671(**) .524(**) .706(**) .594(**) .650(**) .711(**) 1 .684(**) .751(**) .709(**) .772(**) .570(**) .492(**) .465(**) .498(**) .463(**) .591(**) .466(**) .525(**) .429(**) .483(**) .490(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X4_2 .570(**) .584(**) .583(**) .584(**) .503(**) .615(**) .684(**) 1 .745(**) .584(**) .686(**) .514(**) .452(**) .519(**) .462(**) .390(**) .567(**) .428(**) .497(**) .290(**) .526(**) .450(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X4_3 .600(**) .546(**) .687(**) .627(**) .606(**) .715(**) .751(**) .745(**) 1 .689(**) .757(**) .543(**) .434(**) .489(**) .445(**) .467(**) .594(**) .470(**) .532(**) .361(**) .523(**) .430(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X4_4 .557(**) .449(**) .624(**) .477(**) .545(**) .537(**) .709(**) .584(**) .689(**) 1 .627(**) .461(**) .410(**) .437(**) .440(**) .413(**) .557(**) .442(**) .524(**) .354(**) .446(**) .393(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
X4_5 .690(**) .538(**) .684(**) .580(**) .614(**) .718(**) .772(**) .686(**) .757(**) .627(**) 1 .472(**) .376(**) .483(**) .407(**) .395(**) .562(**) .456(**) .489(**) .420(**) .518(**) .409(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_1 .538(**) .569(**) .551(**) .605(**) .473(**) .495(**) .570(**) .514(**) .543(**) .461(**) .472(**) 1 .715(**) .496(**) .648(**) .539(**) .639(**) .538(**) .652(**) .544(**) .552(**) .594(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_2 .418(**) .495(**) .483(**) .485(**) .366(**) .365(**) .492(**) .452(**) .434(**) .410(**) .376(**) .715(**) 1 .483(**) .614(**) .517(**) .620(**) .474(**) .721(**) .357(**) .525(**) .558(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_3 .462(**) .522(**) .488(**) .396(**) .427(**) .342(**) .465(**) .519(**) .489(**) .437(**) .483(**) .496(**) .483(**) 1 .505(**) .517(**) .749(**) .521(**) .688(**) .486(**) .627(**) .583(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_4 .507(**) .512(**) .558(**) .500(**) .450(**) .453(**) .498(**) .462(**) .445(**) .440(**) .407(**) .648(**) .614(**) .505(**) 1 .504(**) .550(**) .471(**) .640(**) .508(**) .466(**) .528(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_5 .401(**) .358(**) .512(**) .398(**) .328(**) .341(**) .463(**) .390(**) .467(**) .413(**) .395(**) .539(**) .517(**) .517(**) .504(**) 1 .711(**) .583(**) .609(**) .477(**) .536(**) .494(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_6 .577(**) .541(**) .631(**) .543(**) .512(**) .440(**) .591(**) .567(**) .594(**) .557(**) .562(**) .639(**) .620(**) .749(**) .550(**) .711(**) 1 .670(**) .809(**) .587(**) .677(**) .625(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y1_7 .462(**) .391(**) .489(**) .485(**) .399(**) .401(**) .466(**) .428(**) .470(**) .442(**) .456(**) .538(**) .474(**) .521(**) .471(**) .583(**) .670(**) 1 .613(**) .510(**) .539(**) .471(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y2_1 .540(**) .527(**) .605(**) .551(**) .496(**) .446(**) .525(**) .497(**) .532(**) .524(**) .489(**) .652(**) .721(**) .688(**) .640(**) .609(**) .809(**) .613(**) 1 .636(**) .696(**) .659(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y2_2 .471(**) .368(**) .523(**) .460(**) .429(**) .396(**) .429(**) .290(**) .361(**) .354(**) .420(**) .544(**) .357(**) .486(**) .508(**) .477(**) .587(**) .510(**) .636(**) 1 .546(**) .514(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y3_1 .506(**) .487(**) .566(**) .504(**) .392(**) .423(**) .483(**) .526(**) .523(**) .446(**) .518(**) .552(**) .525(**) .627(**) .466(**) .536(**) .677(**) .539(**) .696(**) .546(**) 1 .583(**) 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Y3_2 .432(**) .457(**) .480(**) .471(**) .474(**) .399(**) .490(**) .450(**) .430(**) .393(**) .409(**) .594(**) .558(**) .583(**) .528(**) .494(**) .625(**) .471(**) .659(**) .514(**) .583(**) 1 
  124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

** ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.01  (2-tailed). 
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ตอนที่  4    ปจจัยองคการ ท่ีสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย           ผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยองคการ
ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งในภาพรวม
และรายดาน  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ  
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่  9  ถึงตารางที่  12 
 1.  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวม (Ytot )  ดังตารางที่ 9 
  
ตารางที่  9     การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยองคการแตละองคประกอบยอยที่สงผล 
  ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   
 โดยภาพรวม  (Ytot) 
 

แหลงความแปรปรวน df. SS. MS. F Sig. F 

Regression 
Residual 

4 
119 

23.109 
18.410 

5.702 
.133 

44.110** 
 

.000 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple  R)   .737 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square)   .556 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R  Square) .546 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) .36307 
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ  X2.1 , X2.2 , X1.2 , X3.1  

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการตามลําดับความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย (B) SE.B beta T Sig. T 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน
องคการ (X2.1 ) 
ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอก
องคการ  (X2.2 ) 
เทคโนโลยีและอุปกรณ (X1.2 ) 
ความใสใจผกูพันตอองคการ(X3.1) 
คาคงที่ 

 
.227 

 
.177 
.135 
.113 

1.396 

 
.065 

 
.052 
.048 
.041 
.168 

 
.293 

 
.232 
.199 
.173 

 
3.220** 

 
2.965** 
2.752** 
2.308** 
8.065** 

 
.002 

 
.004 
.006 
.017 
.000 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 จากตารางที่   9 แสดงวาตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    คือ     ลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในองคการ (X2.1) , ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (X2.2) , 
เทคโนโลยีและอุปกรณ (X1.2) ,    ความใสใจผูกพันตอองคการ (X3.1)   โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ  เทากับ  0.737  คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ  0.556 นั่นคือ  
ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ, ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ , เทคโนโลยี 
และอุปกรณ      และความใสใจผูกพันตอองคการ    สามารถทํานายการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยภาพรวม  ไดรอยละ  55.60  คาประสิทธิภาพการ
ทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากับ  0.546 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard Error) เทากับ 0.36307 ลักษณะนี้แสดงวา ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ, 
ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ, เทคโนโลยีและอุปกรณ    และความใสใจผูกพันตอ
องคการ สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ไดดังนี ้
 
  Ŷ tot =  1.396 + .227 (X2..1 ) + .177 (X2..2 ) + .135 (X1.2 ) + .113 (X3..1)   
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2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยกําหนดประสิทธิผลขององคการ  ที่สง 
ผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร         ดานการควบคุม
คุณภาพ  (Y1)   เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย  ดังตารางที่  10 

 
ตารางที่  10  การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูของปจจยัองคการแตละองคประกอบยอย   
                    ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   
                    ดานการควบคุมคุณภาพ  ( Y1 ) 

แหลงความแปรปรวน df. SS. MS. F Sig. F 

Regression 
Residual 

4 
119 

25.906 
21.337 

6.670 
.149 

44.753** 
 

.000 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple  R)   .749 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square)   .550 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R  Square) .548 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) .38421 
 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ  X2.1 ,  X1.2 , X4.1 , X2.2 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก 

เขาสมการตามลําดับ
ความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(B) 
SE.B beta T Sig. T 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน
องคการ  (X2.1) 
เทคโนโลยีและอุปกรณ  (X1.2) 
การกําหนดเปาหมาย (X4.1) 
ลักษณะสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ  (X2.2) 
คาคงที่ 

 
.173 
.169 
.172 

 
.146 

1.179 

 
.065 
.052 
.065 

 
.064 
.178 

 
.231 
.237 
.237 

 
.186 

 

 
2.519** 
3.263** 
2.925** 

 
2.280** 

  6.592 

 
.012 
.001 
.003 

 
.022 
.000 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 จากตารางที่ 10    แสดงวา   ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    คือ      ลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในองคการ  (X2.1) , เทคโนโลยี  (X1.2) , การกําหนดเปาหมาย (X4.1) และ
ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  (X2.2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ  เทากับ  
0.749  คาประสิทธิภาพของการทํานายเทากับ  0.550  นั่นคือ  ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน
องคการ  เทคโนโลยี  การกําหนดเปาหมาย     และลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  
สามารถทํานายการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  มหาวทิยาลัยศิลปากร  ดานการ
ควบคุมคุณภาพไดรอยละ 55.00  คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากับ  
0.548  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)  เทากับ  0.38421  ลักษณะนี้
แสดงวา  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ     เทคโนโลยีและอุปกรณ   การกําหนด
เปาหมาย  และลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  สงผลตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานควบคุมคุณภาพอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ.01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี ้
 

  Ŷ1 =  1.179  + .173 (X2.1) + .169  (X1.2) + .172 (X4.1) + .146  (X2.2) 
 

 3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยองคการ  ที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานการควบคุมคุณภาพ  (Y2)  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานและเปนรายองคประกอบยอย ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่  11  การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณของปจจยัองคการแตละองคประกอบยอยที ่
                        สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
                        ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Y2)             
 

แหลงความแปรปรวน df. SS. MS. F Sig. F 

Regression 
Residual 

3 
120 

25.146 
34.216 

8.504 
.237 

35.515** 
 

.000 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple  R) .659 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square) .435 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R  Square) .425 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) .49752 
 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ  X2.1 , X2.2 , X3.1 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการตามลําดับความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(B) 
SE.B beta T Sig. T 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ 
(X2.1) 
ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอก
องคการ  (X2.2) 
ความใสใจผกูพันตอองคการ  (X3.1) 
คาคงที่ 

 
.275 

 
.212 
.149 

1.254 

 
.081 

 
.072 
.069 
.228 

 
.332 

 
.241 
.195 

 
3.435** 

 
2.766** 
2.280** 
5.651 

 
.001 

 
.005 
.020 
.000 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 จากตารางที่ 11 แสดงวาตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในองคการ(X2.1), ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (X2.2) และความ
ใสใจผูกพนัตอองคการ  (X3.1)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู  เทากับ  0.659  คา
ประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ  0.435  นั่นคือ  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ 
, ลักษณะสภาพ แวดลอมภายนอกองคการ และความใสใจผูกพันตอองคการ สามารถทํานายการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ดานการตรวจสอบคุณภาพ   ได
รอยละ 43.50 คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R2)  เทากบั  0.425        
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)  เทากับ  0.49752   ลักษณะนี้แสดง
วา  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ,ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ   และความ
ใสใจผูกพนัตอองคการ  สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ดานการตรวจสอบคุณภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี ้
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  Ŷ2 =  1.254 +  .275  (X2.1) + .212  (X2.2) + .149  (X3.1) 
 
 4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยองคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานการประเมินคุณภาพ  (Y3)  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานและเปนรายองคประกอบยอย  ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่  12  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยองคการแตละองคประกอบยอยที่สงผล 
                            ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   
                            ดานการประเมินคุณภาพ (Y3)             
 

แหลงความแปรปรวน df. SS. MS. F Sig. F 

Regression 
Residual 

3 
120 

17.635 
23.760 

5.759 
.165 

36.377* 
 

.000 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple  R)   .665 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R  Square)   .445 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted  R  Square) .435 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error) .40568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

126

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ  X2.1 , X4.2 ,  X1.2  
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก 

เขาสมการตามลําดับ
ความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(B) 
SE.B beta T Sig. T 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน
องคการ  (X2.1) 
การจัดหาและการใชทรัพยากร 
(X4.2) 
เทคโนโลยีและอุปกรณ (X1.2) 
คาคงที่ 

 
.221 

 
.158 
.124 

1.739 

 
.059 

 
.049 
.052 
.159 

 
.345 

 
.246 
.187 

 

 
3.955** 

 
2.986** 
2.178** 
9.874 

 
.000 

 
.002 
.026 
.000 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 จากตารางที่  12  แสดงวาตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ลักษณะสภาพ 
แวดลอมภายในองคการ  (X2.1)  การจดัหาและการใชทรัพยากร (X4.2) และเทคโนโลยีและ
อุปกรณ (X1.2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  เทากับ  0.665  คาประสิทธิภาพของการ
ทํานาย (R2) เทากับ  0.445  นั่นคือ  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ   การจดัหาและการ
ใชทรัพยากร  และ เทคโนโลยีและอุปกรณ สามารถทํานายการดาํเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการประเมินคุณภาพ ไดรอยละ 44.50 คาประสิทธิภาพการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R2)  เทากับ  0.435 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
(Standard  Error)  เทากับ  0.40568  ลักษณะนี้แสดงวา  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ  
การจัดหาและการใชทรัพยากร และเทคโนโลยี  สงผลตอการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานการประเมินคุณภาพอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวเิคราะหการถดถอยไดดังนี ้
 
  Ŷ3 =  1.739  + .221 (X2.1) + .158  (X4.2) + .124 (X1.2) 
 
 ปจจัยกําหนดประสิทธิผลขององคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร     สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่  13 
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แผนภูมิที่  13   สรุปปจจัยองคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            หมายถึง ตัวแปรที่สงผลตอการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
            β หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 
 

เทคโนโลยีและอุปกรณ  (X1.2) 
เทคโลยีและอุปกรณ (  X 1.2 ) 
Ytot  β  =    .737 
Y1   β   =    .749 
Y3   β   =    .665 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน 
องคการ (X2.1) 
Ytot  β   =    .737 
Y1   β    =    .749 
Y2   β    =    .659 
Y3   β    =    .665 
 

ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอก
องคการ  (X2 2) 
Ytot  β   =    .737 
Y1   β    =     .749 
Y2   β    =     .659 

  

 Ytot       X2.1 , X2.2 ,  
         X1.2 , X3.1  

 

1. การควบคุมคณุภาพ 
  Y1         X2.1 , X1.2, X4.1 ,   
         X2.2 

 
 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
  Y2        X2.1 , X2.2, X3.1  
          

 
3. การประเมินคุณภาพ 
 Y3        X2.1  ,  X4.2 , X1.2  
 

การดําเนินงานการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

ลักษณะขององคการ (X1) 

ลักษณะของสภาพแวดลอม (X2) 

ความใสใจผูกพันตอองค 
ความใสใจผูกพันตอ 
องคการ (X3.1) 
Ytot  β   =    .737 
Y2   β    =    .659 
 

การกําหนดเปาหมาย  
(X4.1) 
Y1   β   =   .749 
 

การจัดหาและ การใช
ทรัพยากร (X4.2) 
Y3   β    =   .665 

ลักษณะของบุคลากร (X3) 

นโยบายการบริหาร 
และการปฏิบัติ  (X4) 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใชแนวคิดของสเตียรส  (Steers)  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีผูใหขอมูลประกอบดวย  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชา แบงเปน 3 สาขาวิชา  รวมทั้งส้ิน 124  คน    เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามดานปจจัย
องคการตามแนวคิดของ สเตียรส (Richard M. Steers) และดานการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถี่ (ƒ)   คารอยละ (%)    คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ  (stepwise  multiple  regression  analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจยัสรุปเปนประเดน็สําคัญไดดังนี้ 
   1. ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพจิารณาในแตละดานพบวา  อยูในระดับ
มากสามดานตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดงันี้   ลักษณะขององคการ  ลักษณะของ
สภาพแวดลอม  และนโยบายการบริหารและการปฏิบตัิ   และอยูในระดับปานกลางหนึ่งดานคือ  
ลักษณะของบคุลากร   
   2.  การดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยภาพรวม
พบวา  อยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา  อยูในระดับมากสองดานเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  การประเมินคณุภาพ  และ การควบคุมคุณภาพ  และอยู
ในระดบัปานกลางหนึ่งดานคือ  การตรวจสอบคุณภาพ  

3. ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  ไดแก  ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ ลักษณะสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ เทคโนโลยีและอุปกรณ   และความใสใจผูกพันตอองคการ   
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  3.1 ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการสงผลตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งในภาพรวม  และทั้งสามดาน  คือ  ดานการควบคุม
คุณภาพ  ดานการตรวจสอบคุณภาพ  และดานการประเมินคุณภาพ 
  3.2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ สงผลตอการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยภาพรวม  และดานการควบคุมคุณภาพ ดานการ
ตรวจสอบคุณภาพ   
  3.3 เทคโนโลยีและอุปกรณ  สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยภาพรวม  และดานการควบคุมคุณภาพ  ดานการประเมิน
คุณภาพ 
  3.4 ความใสใจผูกพันตอองคการ  สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยภาพรวม  และดานการตรวจสอบคุณภาพ 
 
การอภิปรายผล 
 จากขอคนพบของการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
         1. ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เพราะวามหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนดการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 กําหนด โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเร่ิมดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาตั้งแตป 2542 เปนตนมา ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางของ
หนวยงาน และผูรับผิดชอบอยางชัดเจนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงานตางๆ  
มีการจัดอบรม  เสวนา  การบรรยายใหความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง  โดยบุคลากรผูเกี่ยวของตางตระหนกัรูในบทบาท  หนาที่ของตนและปฎิบัติตาม
นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดดําเนินการประกันคณุภาพภายในเปนประจําทุกป  และไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2549 
และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  อยูในระดบัมากสามดานตามลําดับดังนี้   ลักษณะของ
องคการ  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ   และลักษณะของสภาพแวดลอม  และอยูในระดับ
ปานกลางหนึ่งดานคือ  ลักษณะของบุคลากรนั้น  เมื่อพิจารณาในดานลกัษณะองคการที่พบวาอยู
ในระดบัมาก   เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการวางนโยบาย การบริหารจัดการ การจัดสาย
บังคับบัญชา การกําหนดบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน และบุคลากรในดานการประกนั
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คุณภาพไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดคณะกรรมการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพ 2 
ระดับ ไดแก  คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคณุภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคณุภาพระดับคณะวิชา และคณะกรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพระดับ
หนวยงาน/ศนูย/สํานัก โดยไดกําหนดหนาที่และบทบาทการทํางานที่ชัดเจน อาทิ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย  มีหนาที่ กําหนดนโยบาย แนวทางประกันคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  สวนคณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
หนวยงาน มีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางประกนัคณุภาพการศกึษาของหนวยงานให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย   จัดใหมรีะบบและกลไกประกนัคุณภาพการศกึษาของหนวยงาน  
และ เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาของหนวยงาน  เปนตน  
โดยมีสํานักงานประกันคณุภาพการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุน ประสานงานกบัหนวยงาน
ตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับงานวิจยัของ สมพงษ เกษมสิน ที่พบวา 
การแบงงานเฉพาะอยางจะนาํไปสูประสิทธิผลสูง วิธีดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง จะทําใหผลงานของแตละคนมีสวนในการปฏิบัติงาน ที่นําไปสู
เปาหมายสูงขึน้ 
 นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสงเสริมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมและทันสมัยแกบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ดังที่ปรากฏในผลการวิจยัของ
องคประกอบยอยของปจจัยองคการ   พบวาดานเทคโนโลยีอยูในระดบัมาก    ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของเสตียร ( Steers ) ที่กลาวถึงลักษณะขององคการวา  ปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จของ
องคการ  แบงเปน 2 สวนยอย  คือ  1 ) โครงสรางขององคการ ( structure ) คือ เปน
ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยทีไ่ดกําหนดไวในองคการ เร่ิมดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของสมาชิก  การจดับุคคลตามความเหมาะสม
ของงานเปนแผนผังใหเหน็ถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผูอยูใตบังคับบญัชา    และ  
2 ) เทคโนโลยีและอุปกรณ  ( technology )  ซ่ึงสเตียรส  กลาววา  องคการที่ใชเทคโนโลยี
คลองตัวหรือเปล่ียนแปลงงาย มักจะนําไปสูบรรยากาศของการติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค  และมีความรับผิดชอบในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย    
 สําหรับปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม  ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก  
เนื่องจาก  ผูบริหารมหาวทิยาลัยศิลปากรไดกําหนดนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาเปน
แนวทางและหนาที่ของแตละหนวยงานที่ตองปฎิบัติ  และไดมอบหมายแนวทางปฎิบัติลงสู
บุคลากรผูเกี่ยวของทั้งในระดับคณะวิชา และหนวยงาน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานดแูลและสนับสนุนการดําเนนิงานการประกนั
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คุณภาพการศกึษา โดยเปนทั้งผูประสานงานและใหความชวยเหลือในการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพของแตละคณะวิชาและหนวยงาน  มีการจัดเสวนา อบรม และการบรรยายใหความรูและ
แนวทางการประกันคณุภาพการศึกษาแกบคุลากรอยางตอเนื่องนั้น  สรางความเขาใจและ
ตระหนกัรูในกลุมบุคลากรผูเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยไดมากขึ้น นอกจากนีใ้นระบบของคณะ
วิชาและหนวยงาน  ยังมีการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ และผูมีความรูความสามารถทางดานการ
ประกันคณุภาพของหนวยงาน ใหมาถายทอดความรูดานการประกันคณุภาพการศึกษาแก
หนวยงานอืน่ในลักษณะของกัลยาณมิตร   ดวยบรรยากาศของการสนับสนุนซึ่งกนัและกนัและ
มีการสื่อสารที่คลองตัวในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา สงผลใหบรรยากาศ
ภายในองคการของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความพึงพอใจ  บุคลากรมีความเขาใจและ
พรอมรับในการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยใหมีคณุภาพ  และรักษา
มาตรฐานความเปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศไทย   ทั้งนี้
บรรยากาศองคการเชนนี้สอดคลองกับที่   บอรเดน (Borden) กลาววา บรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในบรรยากาศองคการ ผูปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจในงานสูง
ดวยหากมีความพอใจในบรรยากาศ   แตหากผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจในบรรยากาศขององคการ 
ความพึงพอใจในงานจะต่ํา    
 สําหรับปจจัยองคการ ลําดับสุดทาย ในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ดานนโยบายการบริหารและการปฎิบตัิ  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดกําหนดนโยบายการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพ และประกาศใหประชาคม
มหาวิทยาลัยยดึถือเปนแนวทางและปฏิบัติตาม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ 
และหนวยงานที่มีผูรับผิดชอบเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในระดับสวนกลางมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาสถาบัน / ศูนย / สํานัก และสํานักงาน
อธิการบดี    และในระดับภาควิชา / สาขาวิชา และหนวยงานที่เทยีบเทา    มีการกําหนด
องคประกอบ และ ขั้นตอนในการดําเนนิงานในการพฒันาระบบประกันคณุภาพทีเ่ปนแนวทาง
เดียวกัน  ประกอบดวย  การกําหนดนโยบายคณุภาพ (โดยทบวงมหาวิทยาลัย / สภา
มหาวิทยาลัย)    มีการทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน ดังเชน การจัดประชาพจิารณ เชิญ
ชวนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรวมเสนอแนะ และกําหนดทิศทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย   เพื่อใหทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็น รับรูในเปาหมายของ
องคการและเกดิความเขาใจใหเปนไปในทศิทางเดียวกนั  และมกีารแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ และหนวยงานประกนัคุณภาพ มีการจัดทําคูมือคุณภาพ และการนําไปปฏิบัติ 
เผยแพรแกคณะวิชาเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน   และมีการกําหนดใหทุกคณะ
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จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ( self – study  report ) ในระยะเริ่มแรก และมีการจดัทํารายงาน
การประเมินตนเอง ( self – assessment  report ) ในระยะตอมา  เพื่อรอรับการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพ เปนประจําทุกป  และเพื่อเตรียมความพรอมในการรอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  เนื่องจากมหาวทิยาลัยศิลปากรไดเนนย้ําในเรื่องของการสื่อสารที่เปน
หัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยาง
สม่ําเสมอ และการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจใน
ทิศทางขององคการ  ทําใหบคุลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเชื่อมโยงเขาดวยกันในองคการ มี
การสงตอขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกนัในเปาหมายขององคการที่ชัดเจน  เพื่อสนับสนุนให
เกิดความคลองตัว โดยสิ่งตางเหลานีล้วนเปนปจจัยและกลไกที่สงผลใหการดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับมาก  ดังขอคนพบของ
ผลการวิจัย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ รูอ และ บยาร  ( Rue and Byars)  กลาววา นโยบาย
เปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซ่ึงกําหนดทิศทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปน
แนวทางที่กําหนดขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธทั้งหมดขององคการ เพื่อ
ใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลในองคการ และสอดคลองกับแนวคิดของ เบอรนารด ( Bernard ) 
กลาววา การติดตอส่ือสารเปนสิ่งที่บุคคลสามารถถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันในองคการ เพื่อให
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญที่สุดในกระบวนการ
บริหาร การติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
เสมอ 
 สําหรับปจจัยองคการในดานลักษณะบุคลากร ที่ผลการวิจัยพบวา อยูในระดบัปาน
กลาง  เนื่องจาก  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานใน
มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 - 5 ป  จํานวนถงึ 40 คน คิดเปนรอยละ 32.36 ซ่ึงเปนกลุมบุคลากรรุน
ใหมที่เพิ่งเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร   อาจจะมีความรกัและความผูกพนัตอองคการ 
ไมมากนกั และ กลุมบุคลากรดังกลาวอาจจะยังขาดความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ในการมี
สวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพทั้งในระดบัหนวยงานของตน และ ระดับ
มหาวิทยาลัย  สงผลตอความสัมพันธกับความรูสึกมีสวนรวมตอเปาหมายการดาํเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาขององคการ      ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพอรเตอร  ( Porter )  ที่มี
ความเชื่อตอความผูกพันตอองคการวา     สามารถพิจารณาในรูปของความปรารถนาอยางแรง
กลาที่จะยังคงเปนสมาชิกในองคการนั้น ความเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานอยางดีที่สุดเตม็
ความสามารถ   และมีความเชื่อ ยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคการ 
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 2. การดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยภาพรวม
พบวา  อยูในระดับมาก  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศลิปากรมีการกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  ไดกําหนด  โดยมหาวิทยาลัยศลิปากรไดดําเนินการใหทุกคณะวิชา  ศนูย  สํานกั 
หนวยงานทีเ่ทยีบเทาดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาอยางจริงจงัและตอเนื่องโดยตลอด
มา  สําหรับในดานการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการประกันคณุภาพ
การศึกษา เปนแนวทางใหทุกหนวยงานปฏิบัติตาม และกําหนดระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศกึษาขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย   และยังสงเสริมใหมีการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง   
สําหรับในดานการตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมนิคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกวิชา 
ศูนย สํานกั หนวยงานที่เทยีบเทา  ตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัยทกุป เพื่อการ
ตรวจสอบและการประกันคณุภาพภายใน  และในสวนของตรวจสอบและการประเมินคณุภาพ
ภายนอกนัน้ มหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานการประเมินตนเอง เสนอตอสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อแสดงถึงมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา  และคณุภาพของบัณฑติของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังที่พบในผลการวิจัยวา
การดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรอยูในระดับมาก  
ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของทบวงมหาวทิยาลัยที่กลาววา การประกนัคุณภาพการศึกษา  คือ 
กิจกรรมหรือการปฏิบัติการใดๆ ที่หากไดดําเนนิการตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทํา
ใหเกิดความเชือ่มั่นไดวาจะไดบัณฑิตที่มีคณุภาพตามคุณลักษณะที่ประสงค และการประกัน
คุณภาพจะมีประสิทธิผล ก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผลการดําเนินการของระบบการผลิตบัณฑิต 
และปจจยัที่มผีลตอคุณภาพของบณัฑิตอยางตอเนื่อง รวมทัง้ไดมีการทบทวนและติดตาม
กระบวนการผลิตไดโดยใกลชิด   สอดคลองกับงานวิจยัของ สุวิมล  ราชธนบริบาล พบวา
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมกีารเผยแพรหลักการและนโยบายเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถาบัน สวนใหญมีการดําเนนิงานที่สอดคลองกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย  
สําหรับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศกึษา  
 เมื่อพิจารณา การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร   แต
ละดานพบวา  อยูในระดบัมากสองดานเรียงตามลําดบัคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  การ
ประเมินคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  แตอยูในระดับปานกลางหนึ่งดานคือ  การตรวจสอบ
คุณภาพ นั้น   เมื่อพิจารณาในดาน การประเมนิคุณภาพที่อยูในระดบัมาก  เนื่องจาก 
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มหาวิทยาลัยศลิปากรไดกําหนดใหทุกคณะวิชาและหนวยงาน  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
( SAR ) เพื่อรอรับการประกันคุณภาพภายในเปนประจาํทุกป เพื่อเปนการทบทวนบทบาทและ
หนาที่ของคณะวิชาและหนวยงานวา ในระยะเวลาทุก 1 ปที่ผานไป คณะวิชา และหนวยงานมี
การดําเนนิงานตามตัวบงชีท้ี่กําหนดไดครบถวน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม และใน
สวนของการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
และไดรับการรับรองคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาเปน
คร้ังแรกตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดยมหาวิทยาลัยไดนํา
ผลที่ไดรับจากการประเมินเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบ และแกประชาคมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการรักษาคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการดําเนินงานดาน
การประกันคณุภาพการคึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร      สําหรับการดําเนนิงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานควบคุมคุณภาพ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา อยูใน
ระดับมากนั้น  เนื่องจากมหาวิทยาลยัศิลปากรไดมกีารกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ประกาศ  และดําเนนิงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมกีารสื่อสารขอมูลเพื่อทําความ
เขาใจกับบุคลากรในองคการอยางสม่ําเสมอ อาทิ การจัดอบรม การเสวนา  การบรรยายพิเศษ  
และ การทําประชาพิจารณอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหนวยงาน รวมถึงการจัดตั้ง
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาแกหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย มีการกําหนดระบบและ
กลไก จัดทําคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่บุคลากรสามารถ
ศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการดังกลาวได  โดยมหาวิทยาลัยกาํหนดใหทกุคณะวิชาตอง
ปฎิบัติงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษาใหเปนสวนหนึ่งของหนาที่  ที่ทุกคนตองปฎิบัติจริง 
และใหความใสใจอยางยิง่ อาทิ  ทุกคณะวชิาและหนวยงานตองกําหนดตัวบงชี ้ เกณฑมาตรฐาน 
ในการปฎิบัตภิารกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขึ้นเปนเกณฑคณุภาพของตน โดยแตละคณะวิชา 
และ หนวยงานตองตัดสนิใจไดวาตนสามารถดําเนินการไดจริงครบถวนตามดัชนี ตัวบงชี้ที่
กําหนดขึ้นเองนั้นได หรือไมอยางไร ซ่ึงผลของการดําเนินงานใน 1 ป จะมีรายงานในรูปของ
การเขียนรายงานการประเมนิตนเอง ( SAR ) เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อรอรับการประเมิน
คุณภาพภายในทุกป  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัที่ ทิพยวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์  คนพบวา การประกัน
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คุณภาพ เปนการรับประกนัคุณภาพของกระบวนการการทํางานวา มีการวางแผนและปฎิบัติ
อยางเปนระบบเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามที่กําหนดไว 
 สําหรับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พบวาดานการตรวจสอบคุณภาพ  อยูในระดับปานกลางนั้น  เนื่องจาก  มหาวิทยาลยัศิลปากรได
ดําเนินการจัดทํารายงานการการประเมินตนเอง ( SAR )  เพื่อรอรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยไดจัดทําตวับงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษา  ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ
การบูรณาการ มาตรฐาน องคประกอบ และตัวบงชี ้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
( สกอ. ) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา  ( สมศ. ) เขาดวยกนั    
โดยตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาทีพ่ัฒนาขึ้น  คือ 9 องคประกอบ 60   ตัว
บงชี้  มีเกณฑการประเมินทีก่ําหนดเปนคารอยละ 48 ตัวบงชี้ และไมสามารถตรวจนบัเปนรอย
ละได 12 ตัวบงชี้ ไมสามารถสะทอนใหเห็นภาพรวมของสถาบัน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาได   จึงทําใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรับแกรายงานการประเมนิตนเองใหม เพื่อใหสอดคลองกับตัวบงชีแ้ละเกณฑประเมินคณุภาพ
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานที่
กําหนดนโยบายหลักในการประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศ สอดคลองกับงานวิจยัของ 
อมรวิชช นาครทรรพ  ที่ผลการวิจยัพบวา  ทุกประเทศที่ศึกษาในงานวิจัยมีการจัดตัง้หนวยงาน
กลางระดับชาตแิละหนวยงานอิสระขึ้นมา ดูแลประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
หัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษาอยูทีก่ารกระตุนสถาบันอุดมศึกษา ใหมีกลไก
ตรวจสอบการทํางานของตนควบคูไปกับการตรวจสอบภายนอก  
 
 3.ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร    เมือ่พิจารณาแตละองคประกอบยอย   สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย     ไดแก     
ลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ ลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เทคโนโลยีและ
อุปกรณ และ ความใสใจผกูพันตอองคการ  โดยเมื่อพิจารณาปจจัยองคการ องคประกอบยอย 
ดานลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดโครงสราง
การบริหารงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดแจกแจงและมอบหมายหนาทีแ่ก
ผูรับผิดชอบทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะวิชา และหนวยงานอยางชดัเจน  มกีารฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอยูอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง ตั้งแตมหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพ  โดยมีการสนบัสนุนการติดตอส่ือสารภายในเพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงสุดในการ
ประสานงานดานการประกนัคุณภาพ  นอกจากนี้  ภายหลังจากมหาวทิยาลัยศิลปากรไดรับการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
ผูบริหารมหาวทิยาลัย คณะวิชา และบุคลากรผูเกี่ยวของในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดนําผลการประเมินมาปรับใชในการรักษามาตรฐานและพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีบรรยากาศการทํางานที่ประสานสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้น  โดยจากการที่ผูบริหารและบคุลากรผูเกี่ยวของดานการประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลัยศลิปากรทั้งในระดับคณะและหนวยงาน ตางมีการปรับเปลี่ยนและตอบรับในการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยองคการ ดานสภาพแวดลอมไดอยางดีและทันทวงที สามารถพลิก
สถานการณความคลุมเครือของการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนโอกาสใน
การเรงพัฒนาความรู  ความสามารถในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาขององคการ
ตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันกอใหเกิดความพึงพอใจในบรรยากาศขององคการ  สอดคลอง
กับแนวคิดของ แคทซ และโรเซนวิงช (Katz & Rosensweig) ที่พบวาหากผูบริหารรับรูความ
สลับซับซอน ความมั่นคง และ ความไมแนนอน ที่ปรากฏอยูในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง  
องคการก็จะมแีนวโนมที่จะตอบสนอง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมดียิ่งขึ้น  องคการจึง
จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอการรักษาไวซ่ึงสมดุลที่มีความคลองตัวสําหรับองคการ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวย มิติความมัน่คงที่จะดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่มีอยูในขณะนั้น    มีความ
ตอเนื่องพอเพยีงที่จะทาํใหการเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรอืวิธีการเปนไปอยางมีระเบยีบ มี
ความสามารถในการปรับตวั และมีการริเริ่มส่ิงใหมพอเพียงที่จะทําใหองคการสามารถเปนฝาย
เร่ิมการเปลี่ยนแปลงขึ้นได เมื่อสถานการณบังคับ 
 สําหรับปจจัยองคการในองคประกอบยอย ดานลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกที่
สงผลตอการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ไดประกาศนโยบายในการกําหนดลักษณะสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย  ใหเปนไปตามทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  กําหนด  โดยดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพภายในตามทีท่บวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
ใหมีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาและหนวยงานในมหาวิทยาลัย เปน
ประจําทุกป และไดดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพภายนอก ตามที่สํานักงานรบัรองรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาจาก สมศ. เปนที่เรียบรอยแลว จากการที่มหาวิทยาลัยสามารถรับ
นโยบายทางการศึกษาจากหนวยเหนือ ไดแก กระทรวงศกึษาธิการ  ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในปจจุบัน และ สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษามาดาํเนินการไดอยางรวดเร็ว และสามารถสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในองคการ
ไดดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษาอยางมีระบบขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามที่สภาพแวดลอมภายนอกเปนผูกําหนด  สอดคลองกับแนวคิดของ  เทอรีเบอรร่ี 
( Terreberry ) เห็นวา สภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ จะมี
ผลตอพฤติกรรมและประสทิธิผลขององคการ เนื่องดวย ความสัมพันธกับภายนอกองคการ มีผล
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีไ่มสามารถคาดคะเนได    ทําใหคนในองคการมีความจําเปนในการ
ตองพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนั   ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   สําหรับปจจัยองคการ 
องคประกอบยอย ดานเทคโนโลยีและอุปกรณ สงผลตอการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศลิปากร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ดานเทคโนโลยีในระดับสูง ตั้งแตมหาวิทยาลัยไดรับนโยบายการดําเนินงานดานการประกนั
คุณภาพการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 กําหนด  โดยกําหนดให
บุคลากรทุกคนในทกุคณะวชิา หนวยงานไดรับการอบรมความรู ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร และสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณพื้นฐานในการ
ปฎิบัติงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัทํา 
website ของมหาวิทยาลัยศลิปากรเพื่อเผยแพรขอมูลของแตละหนวยงาน รวมถึง website ของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสศึกษา
หาความรู รับรูความเคลื่อนไหวใหมๆของการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก บุคลากรสามารถใชคอมพิวเตอรในการดาวนโหลด ( download ) ดึงขอมูล 
ความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศกึษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนการลด
ระยะเวลาในการติดตอ  และ การจัดสงขอมูลใหกันโดยทางเอกสารเชนในอดตี สงผลใหการ
ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพ และ 
รวดเร็วทนัเหตุการณ  สอดคลองกับแนวคิดของ บุญทัน  ดอกไธสง และ เอด็  สาระภูม ิที่พบวา
องคการที่ใชเทคนิควิทยาในการผลิตจะทาํใหมีผลผลิตสูง    และองคการที่มีความรูความเขาใจ
ตอการใชเทคนิคในการผลิตและมีการควบคุมในระดับสงู อํานาจของกลุมทางเทคนิคจะมี
อํานาจเหนือกวากลุมอ่ืน และองคการทีใ่ชเทคโนโลยคีลองตัวหรือเปล่ียนแปลงงาย มักจะ
นําไปสูบรรยากาศของการตดิตอส่ือสารกันอยางเปดเผย มีการไววางใจ สรางสรรค และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย    
 สําหรับปจจัยองคการในองคประกอบยอย ดานความใสใจผูกพนัตอองคการ ที่
สงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยศลิปากรมีช่ือเสียงเปนทีย่อมรับในระดับแนวหนาของประเทศไทย มายาวนานกวา 
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63 ป ดวยช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยทีไ่ดกอรางสรางฐานมาจากความสําเร็จทางดานคุณภาพการ
จัดการศึกษาใหแกสังคมมาโดยตลอด สงผลใหบุคลากรที่มีความรักและความผูกพนักับ
มหาวิทยาลัยศลิปากรมาในระยะเวลานานๆนั้น  จะเกดิความศรัทธาในสถาบันและมีความรูสึก
เปนสวนหนึ่งขององคการ ในการที่จะทุมเท พัฒนา และรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 
และสรางชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยศิลปากรใหอยูในระดบัแนวหนาของประเทศไทย ดังเชนที่
ผานมา ดวยความมั่นคงและนาเชื่อถือขององคการนี้ สงผลโดยตรงตอบุคลากรที่มีความใสใจ
ผูกพันตอองคการที่จะมุงมัน่และทุมเทเพื่อพาองคการไปสูเปาหมายที่กาํหนดไว โดยเมื่อ
องคการประสบความสําเร็จ บุคลากรก็จะรูสึกประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตนดวยเชนกัน 
สอดคลองกับแนวคดิของ  สเตียรส ( Steers ) ที่พบวามปีจจัย 3 ประการที่สงผลตอความรูสึกใส
ใจผูกพันตอองคการ ไดแก    ดานลักษณะสวนตวัของบุคลากร ซ่ึงรวมถึงอายุการทํางานใน
องคการและความตองการความสําเร็จในชวีิต     ความใสใจในวิชาชพี      ดานลักษณะงาน 
ไดแก ความสาํคัญของงาน  และดานประสบการณในการทํางาน ซ่ึงไดแก  ความนาเชื่อถือได
ขององคการในอดีตและความรูสึกของบุคคลอื่นที่มีตอองคการ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการคนพบของการวิจยั  การศึกษาวรรณกรรมและการวิเคราะหขอมูล  รวมทั้ง
การอภิปรายผลจากขอคนพบของการวิจยั  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกีย่วกับปจจยัองคการของ
มหาวิทยาลัยศลิปากร  เพื่อใหสามารถนําไปใชปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดังนี ้

1. ขอคนพบของการวิจยัที่พบวา  ปจจัยองคการในการดําเนนิงานดานการประกัน 
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากร  ดานลักษณะบุคลากร อยูในระดับปานกลาง  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรเรงสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความใสใจผูกพนัตององคการ และการ
มุงมั่นปฎิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ทีไ่ดรับ มากยิ่งขึ้น โดยมหาวทิยาลัยควรเรงสงเสริมดาน
ขวัญ กําลังใจ รวมถึงรางวัลใหแกบุคลากรที่เปนทั้งระดบัผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคลากรรุนใหม เพื่อใหเกิดความแรงจูงใจในการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษามากยิ่งขึน้  อาทิ ในบุคลากรกลุมของอาจารย  อาจมีการสนับสนุน
อยางจริงจังในการจัดผูเชี่ยวชาญในสาขาดานศิลปะและการออกแบบ  ผูเชี่ยวชาญดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และดานวทิยาศาสตร ใหจัดเสวนา อบรม หรือบรรยายพเิศษเพื่อ
เพิ่มความรูแกอาจารยในเรื่องของการกําหนดตัวบงชี ้ ดชันีช้ีวัด ทีเ่หมาะสมในการขอตําแหนง
ทางวิชาการ  จากการทําผลงานวิจยัหรือผลงานสรางสรรค เพื่อเปนขวญัและกําลังใจแกบุคลากร
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กลุมอาจารยของแตละสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยศิลปากรในการเรงพฒันาผลงานวิจยั และ 
ผลงานสรางสรรคใหกับมหาวิทยาลัยในปริมาณที่เพิ่มขึน้ และยังสามารถตอบสนองตอความ
ตองการพื้นฐานในการประสบความสําเร็จในวิชาชีพของบุคลากรไดดอีีกดวย 

2. ขอคนพบของการวิจยัที่พบวา  การดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดานการตรวจสอบคุณภาพ  อยูในระดับปานกลาง  ดังนัน้ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และ บคุลากรที่เกี่ยวของดานการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ควรเรงใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการตรวจสอบคุณภาพ โดยควรมกีาร
ทบทวน วิเคราะหวา ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพทั้งการประกนัคุณภาพภายใน และการ
ประกันคณุภาพภายนอกที่มหาวิทยาลัยดําเนินอยูนั้น มีการดําเนินและปฎิบตัติามระบบและ
กลไกที่มหาวทิยาลัยศิลปากรไดกําหนดไวจริงทุกขั้นตอนหรือไม และควรมีการจัดทําประชา
พิจารณเพื่อระดมความคิดเหน็ของประชาคม เพื่อวิเคราะหในเรื่องดังกลาว  เพื่อตรวจสอบไดวา
ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย กําหนดขึ้นนั้นมีจุดออน และ จุดทีต่องปรับแกใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมกับยคุที่เปลี่ยนไป และมีความสอดคลองกับหนวยงานระดับสูงที่กํากับและกําหนด
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศกึษาของประเทศ 
 

3. ขอคนพบของการวิจยัที่พบวา  ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานดานการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังขาดปจจยัองคการในองคประกอบยอย 
ในดานโครงสรางองคการนั้น  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหเกดิการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การกําหนดนโยบาย / การวางแผนดานการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น   
เพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจ ตระหนัก และมองเห็นเปาหมายของการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยศิลปากรเปนไปในทิศทางเดียวกนั  สวนในองคประกอบยอย
ดานการปฏิบตัิงานตามบทบาทนั้น มหาวิทยาลัยควรจดับุคลากรใหตรงตามความเหมาะสมของ
งานการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงควรเปนบุคลากรที่มีความรู ความรัก และความสนใจใน
ดานนี้อยางจรงิจัง เพื่อไมใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาตัวเองถูกยัดเยยีดหรือโยนงานให
ปฏิบัติงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา และสําหรับ ปจจัยองคการดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบตัิ   มหาวิทยาลัยควรจดัใหมีการอบรม การเสวนา การบรรยายพิเศษ  และการ
ประชาพิจารณเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาใหแกประชาคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
เพื่อกระตุน และสรางบรรยากาศการตดิตอส่ือสารในเรื่องของการประกันคณุภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย   ใหเสมือนการประกันคณุภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ของ
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บุคลากรที่ทุกคนตองรับรู   เกี่ยวของ  และปฏิบัติในวิถีชีวิตการทํางาน   เพื่อรวมกันนําพา
องคการไปสูเปาหมายทีก่ําหนดไว 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ควรศึกษาถึง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลขององคการ ในดานลักษณะ
ของบุคลากร จําแนกตามสาขาวิชา อาทิ สายศิลปะ สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   และ
สายวิทยาศาสตร  ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของแตละสาขาวิชา 
 2. ควรศึกษาเพื่อหารูปแบบการประกันคณุภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับองคการที่มี
ความหลากหลายของสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. อาจารย ดร.ศุภชัย   ศภุลักษณนาร ี  รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2. อาจารย ธนาทร   เจียรกุล  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
3. รองศาสตราจารย ดร.วศนิ อิงคพัฒนากุล  ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. อาจารย ดร.วชันีย   เชาวดาํรงค  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
5. อาจารย ดร.สมชาย   สําเนยีงงาม  หัวหนาภาควชิาภาษาไทย   
                                                                                  คณะอกัษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 
เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 
รายชื่อสถานศกึษาที่ทดลองใชเคร่ืองมือ ( try out ) 
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รายชื่อสถานศกึษาที่ทดลองใชเคร่ืองมือ ( try  out ) 
 
มหาวิทยาลัยบรูพา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวทิยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 
 
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
2. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. คณะวิทยาศาสตร 
4. คณะศึกษาศาสตร 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร 
6. คณะพยาบาลศาสตร 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อสถานศกึษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ี ชื่อหนวยงาน / คณะวิชา 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
1 สํานักงานอธิการบดี 
2 คณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ 
3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4 คณะมณัฑนศลิป 
5 คณะโบราณคดี 
6 คณะอักษรศาสตร 
7 คณะศกึษาศาสตร 
8 คณะวิทยาศาสตร 
9 คณะเภสัชศาสตร 
10 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
12 คณะดุริยางคศาสตร 
13 คณะวิทยาการจัดการ 
14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง    

ปจจัยกําหนดประสิทธิผลขององคการ ท่ีสงผลตอการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

………………………………….. 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้ ใชสําหรับกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  และ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน  ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยกําหนดประสิทธิผลขององคการ  

  ตอนที่ 3 การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               3. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง  ปจจัยกําหนดประสิทธิผล
ขององคการ ที่สงผลตอการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยศิลปากร  
คําตอบที่ไดจะพิจารณาในภาพรวม  ซ่ึงไมมีผลกระทบใดๆตอสถานศึกษาของทาน แตจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึกษาตอไป จึงใครขอความอนุเคราะหจาก
ทานไดโปรดตอบตามสภาพความเปนจริง 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม      
เมื่อทานตอบแบบสอบถามแลว กรุณาสงคืนผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดสอดซองที่จาหนาถึงผูวิจัยมาพรอม
แบบสอบถามนี้แลว  ขอขอบคุณที่ใหความอนุเคราะหมา  ณ  ที่นี้ดวย 
 
 

( นางสาว  พัชรินทร  โตะบุรินทร ) 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑติ  สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  โปรดเติมขอความและทําเคร่ืองหมาย / ใน          หนาขอความที่ตรงกบัความเปนจรงิ 
 

1. คณะ / หนวยงานที่สังกัด
.............................................................................................   

2. เพศ 
        1.  ชาย      2.   หญิง 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด         
 1.  ต่ํากวาปรญิญาตรี    2.   ปริญญาตรี 
 3.  ปริญญาโท     4.   ปริญญาเอก 
 5.  อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) ..........................................................................................  

4. สายการปฏิบัติงาน 
 1.  สายวิชาการ     2.   สายชวยวชิาการ 
 3.  สายธุรการ 

5. ตําแหนง 
1. ผูบริหาร 

1.  ระดับมหาวิทยาลัย 
2.  ระดับคณะวิชา / หนวยงานเทียบเทา 
3.  ระดับภาควชิา / หมวดวิชา / สาขาวิชา 
4.  ระดับกอง / ฝาย / งาน 

2. อาจารย 
3. เจาหนาที ่

6. ประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัย 
 1.  1 – 5 ป     2.  6 – 10 ป 
 3.  10 – 15 ป     4.  15 – 20 ป 
 5.  มากกวา 20 ป 

7. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานประกันคณุภาพ 
        1.  ไมไดปฏิบัติ                                           2. ปฏิบัติ 
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8. ประสบการณการทํางานเกีย่วกับการประกนัคุณภาพการศึกษา  
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย 
2. คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
3. คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษาของหนวยงาน 
4. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

 
ตอนที่ 2    ปจจัยกําหนดประสิทธิผลขององคการ 
    โปรดพิจารณาปจจยักําหนดประสิทธิผลขององคการของทานในเรือ่งดังตอไปนี้  และ
ประเมินตามรายการตางๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  /  ในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 

1 บุคลากรมีสวนรวมในการกาํหนด
นโยบาย / การวางแผนงานดานประกนั
คุณภาพของหนวยงาน 

     

2 มีการจัดบุคลากรตามความเหมาะสม
ของงานการประกันคณุภาพ 

     

3 ผูบริหารระดับรองมีอิสระ และ มี
อํานาจในการตัดสินใจภายใตขอบเขตที่
ไดรับมอบหมาย 

     

4 มีการฝกใหหัวหนางาน / ผูบงัคับบัญชา
ไดรับผิดชอบตัดสินใจดวยตนเอง 
 

     

5 มีการฝกผูใตบงัคับบัญชาใหตัดสินใจ
ดวยตนเอง 

     

6 มีการสนับสนุนใหใชเทคโนโลยี / 
นวัตกรรม ในการดําเนนิงานดาน
ประกันคณุภาพ 

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

163

ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 

7 มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม 
สัมมนาเพื่อเพิม่พูนความรู  ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพ 
 

     

8 หนวยงานไดรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานประกันคณุภาพจาก
หนวยงานอืน่ทั้งในและนอกสถาบัน 
 

     

9 มีการประสานงานและความรวมมือใน
การปฏิบัติงานดานประกันคณุภาพกับ
หนวยงานอืน่ 

     

10 มีการสรางความรวมมือกับชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติเพื่อ
นําไปสูการประกันคณุภาพ 

     

11 มีการสงเสริมใหบุคลากรทกุคนไดรับ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถ 

     

12 บุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นภายในหนวยงาน 

     

13 บุคลากรมีความสนใจใฝหาความรู และ
ประสบการณเพิ่มเติม ในดานการ
ประกันคณุภาพ 

     

14 บุคลากรเอาใจใสตอการปฏิบัติงานดาน
ประกันคณุภาพของหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ 
 

     

15 หนวยงานมนีโยบายและกําหนด
เปาหมายในการปฏิบัติงานดานประกนั
คุณภาพที่ชัดเจน 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

16 วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสอดคลองกับเปาหมายดาน
ประกันคณุภาพของหนวยงาน 

     

17 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และ มี
ความสามารถในการปกครอง ทําใหงาน
ดานประกันคณุภาพบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

     

18 บุคลากรสามารถนํานโยบายดาน
ประกันคณุภาพไปสูการปฏิบัติได 

     

19 การติดตอประสานงานดานประกัน
คุณภาพภายในหนวยงานมกีารจัดอยาง
เปนระบบ สะดวก รวดเรว็ 

     

20 มีการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารดาน
ประกันคณุภาพระหวางผูบังคับบัญชา  
และผูใตบังคบับัญชาอยางสม่ําเสมอ 

     

21 หนวยงานมกีารประเมินผลงานดาน
ประกันคณุภาพ เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงาน
ในแตละโครงการ 

     

22 หนวยงานมกีารนําผลการประเมิน 
ดานประกันคณุภาพ ไปใชประกอบการ
บริหารและการวางแผนในโอกาสตอไป 

     

23 หนวยงานมกีารสงเสริมใหบุคลากรได
ใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคดานประกนั
คุณภาพ   
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ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 

24 หนวยงานมกีารติดตามและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากรดานประกนั
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพ 

     

25 หนวยงานมกีารสนับสนุนดาน 
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการ
ดําเนินงานเพือ่ใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด 

     

 
ตอนที่ 3    การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    โปรดพิจารณาการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    และ
ประเมินตามรายการตางๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  /  ในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได
อยางมีเอกภาพ 

     

2 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม  มาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสมศ. 

     

3 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  มุงเนนความรวมมือ
ประสานงานอยางตอเนื่องระหวาง
มหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงาน
ตางๆ 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนใหคณะวิชา 
และหนวยงานพัฒนาระบบ และ กลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา 

     

5 นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย    เปดโอกาสให
หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ เขามามี
สวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ 

     

6 มหาวิทยาลัยมกีารจัดทํารายงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และเผยแพร
แกบุคลากรและหนวยงานตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

     

7 คณะวิชามีการจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาและเผยแพรแก
บุคลากรและหนวยงานตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

     

8 มหาวิทยาลัยมกีารจัดทํารายงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาและเผยแพร
แกสาธารณชน 
 

     

9 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยยดึหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 

10 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยยดึหลักความเปนอิสระใน
การดําเนนิงานของแตละหนวยงาน 

     

11 มหาวิทยาลัยมกีารแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ในการประกันคุณภาพอยาง
เหมาะสม 

     

12 องคประกอบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาชุดตางๆ มีความ
เหมาะสม 

     

13 คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
ชุดตางๆ สามารถดําเนินภารกิจตามที่
กําหนดไวไดประสบผลสําเร็จ 

     

14 การจัดทําคูมือ และ  เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธการดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษามีความ
เหมาะสม 

     

15 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษาของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัและ
รองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
 

     

16 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  มีการกําหนดเกณฑกลาง
สําหรับการประกันคณุภาพซึ่ง
หนวยงานระดบัตางๆ ใชเปนแนวทาง
รวมกันได 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 

17 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติซ่ึงหนวยงานระดับตางๆใชเปน
แนวทางได 

     

18 มหาวิทยาลัยมกีารตรวจสอบ-และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบั
ภาควิชา และคณะวิชา หรือหนวยงาน
เทียบเทา 

     

19 ระบบการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย
สงเสริมการมีสวนรวมทั้งกบัภาครัฐ 
และเอกชน 

     

20 การประมวลผล วิเคราะห สรุปผล และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม 

     

21 การประมวลผล วิเคราะห สรุปผล และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
หนวยงาน มีความเหมาะสม 

     

22 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมกีารดําเนนิงานที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

23 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมกีารดําเนนิงานแยกเปน 3 
สวนคือ ปจจยันําเขา กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนนิงาน 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

24 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาเขาสูคุณภาพ
และมาตรฐานสากล 

     

25 การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมี
การปอนขอมูลยอนกลับสูผูบริหารและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

     

26 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

     

27 การปรับเปลี่ยนผูบริหารสงผลตอการ
ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

     

28 มหาวิทยาลัยมกีารตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ทุกป 

     

29 การดําเนนิงานประกันคณุภาพ
การศึกษาเปนการชวยรักษาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเปนอยาง
ดี 
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ภาคผนวก  ฉ 
คาความเชื่อม่ัน 
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RELIABILITY ANALYSIS- SCALE (ALPHA) 
Mean   Std Dev  Case 

1. VA01    3.93  0.74  30 
2. VA 02    3.96  0.66  30 
3. VA 03    4.26  0.67  30 
4. VA 04    3.86  0.73  30 
5. VA 05    3.56  0.62  30 
6. VA 06     3.96  0.71  30 
7. VA 07    4.10  0.75  30 
8. VA 08    4.23  0.77  30 
9. VA 09     4.00  0.69  30 
10. VA 10    3.96  0.76  30 
11. VA 11    3.90  0.75  30 
12. VA 12     3.93  0.63  30 
13. VA 13     3.96  0.71  30 
14. VA 14    3.56  0.67  30 
15. VA 15    3.86  0.77  30 
16. VA 16    3.86  0.77  30 
17. VA 17    3.80  0.76  30  
18. VA 18    3.83  0.74  30 
19. VA 19    3.93  0.73  30 
20. VA R20    3.96  0.80  30 
21. VA 21    4.00  0.69  30 
22. VA 22    3.96  0.61  30 
23. VA 23     4.00  0.60  30 
24. VA 24    3.96  0.71  30 
25. VA 25    4.13  0.62  30 
26. VR01    4.23  0.72  30 
27. VR02     4.23  0.72  30 
28. VR03    4.13  0.68  30 
29. VR04    4.06  0.69  30 
30. VR05    4.00  0.69  30 
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Mean   Std Dev Case 

31. VR06    4.06  0.78  30 
32. VR07    3.93  0.78  30 
33. VR08    4.06  0.69  30 
34. VR09    4.00  0.52  30 
35. VR10    4.00  0.58  30 
36. VR11    4.06  0.52  30 
37. VR12    4.10  0.66  30 
38. VR13    3.96  0.66  30 
39. VR14    4.23  0.62  30 
40. VR15    4.16  0.59  30 
41. VR16    4.06  0.63  30 
42. VR17    4.03  0.55  30 
43. VR18     4.03  0.66  30 
44. VR19    3.83  0.59  30 
45. VR20    3.96  0.71  30 
46. VR21    4.00  0.58  30 
47. VR22     4.00  0.69  30 
48. VR23    3.93  0.73  30 
49. VR24    4.13  0.73  30 
50. VR25    4.16  0.59  30 
51. VR26    4.20  0.66  30 
52. VR27    3.83  0.64  30 
53. VR28    4.06  0.63  30 
54. VR29    4.03  0.76  30 
 
 

N of 
Statistics for   Mean  Variance  Std Dev  Variables 
       SCALE   212.9200 794.2024 36.7100  54 
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RELIABILITY ANALYSIS- SCALE (ALPHA) 
Item – total Statistics 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance  Item-  Alpha 
   If Item  If Item  Total  If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted 

VA01  94.7000  39.114  .413  .717 
VA02  94.6667  39.747  .390  .720   
VA03  94.4000  37.352  .683  .699  
VA04  94.7667  41.702  .132  .737   
VA05  65.0667  42.616  .058  .740   
VA06   94.6667  41.402  .169  .734   
VA07  94.5333  39.568  .350  .721   
VA08  94.4000  41.283  .161  .735   
VA09   94.6333  40.792  .249  .729   
VA10  94.6667  38.644  .447  .714   
VA11  94.7333  41.306  .164  .735   
VA12   94.7000  40.424  .326  .724   
VA13   94.6667  41.540  .154  .735   
VA14  95.0667  39.789  .377  .720   
VA15  94.7667  42.185  .069  .742   
VA16  94.7667  40.047  .288  .726   
VA17  94.8333  40.626  .235  .730   
VA18  94.8000  40.648  .239  .730   
VA19  94.7000  40.148  .297  .725   
VA20  94.6667  38.023  .482  .711   
VA21  94.6333  41.344  .185  .733   
VA22  94.6667  42.506  .075  .739 
VA23   94.5333  41.223  .242  .729   
VA24  94.6667  40.023  .324  .724   
VA25  94.5000  40.810  .283  .727   
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Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance  Item-  Alpha 
   If Item  If Item  Total  If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted 

VR01  113.3333 46.782  .538  .764  
VR02   113.3333 46.782  .538  .764  
VR03  113.4333 48.074  .440  .769   
VR04  113.5000 51.500  .069  .788 
VR05  113.5667 51.564  .062  .788   
VR06  113.5000 49.500  .231  .781   
VR07  113.6333 49.895  .194  .783 
VR08  113.5000 48.190  .417  .771   
VR09  113.5667 50.875  .203  .781   
VR10  113.5667 52.668  .040  .791 
VR11  113.5000 51.224  .157  .782   
VR12  113.4667 48.878  .362  .773   
VR13  113.6000 50.800  .149  .784   
VR14  113.3333 50.437  .207  .781   
VR15  113.4000 51.834  .057  .787   
VR16  113.5000 50.741  .199  .783   
VR17  113.5333 50.189  .275  .778 
VR18   113.5333 48.257  .427  .770   
VR19  113.7333 48.064  .518  .767   
VR20  113.6000 48.317  .384  .772   
VR21  113.5667 49.771  .308  .776   
VR22   113.5667 47.702  .467  .768   
VR23  113.6333 46.309  .577  .761 
VR24  113.4333 47.909  .418  .770   
VR25  113.4000 50.800  .180  .782   
VR26  113.3667 51.068  .122  .785   
VR27  113.7333 51.306  .102  .786   
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VR28  113.5000 47.086  .589  .763   
VR29  113.5333 18.395  .346  .774 
 
Reliability Coefficients 
N of  Case  = 30    N of  Item  = 54    
Alpha = .779 
 
หมายเหต ุ VA  หมายถึงขอคําถามตอนที่ 2 (ตัวแปรตน) 
  VR  หมายถึงขอคําถามตอนที่ 3 (ตัวแปรตาม) 
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