
 

 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส่งผ่าน มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัแวดล้อมในการ

ทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ที่ส่งผลต่อผลการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม และ     

2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการ

เป็นตวัแปรส่งผ่าน ผูท้าํการวจิยัสามารถทาํการสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

สรปุ 

 สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร และระดบัการมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร สามารถ

สรปุไดด้งัน้ี 

  ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยรวม

แลว้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 เมื่อพจิารณา

รายด้าน พบว่า ระดบัปัจจยัแวดล้อมในทุกด้านอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณา 3 อนัดบัแรก 

พบว่า ด้านความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดบัแรกเท่ากบั 4.04 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 รองลงมาคอื การสนับสนุนจากผู้บรหิาร และสิง่จูงใจในการ

ทํางานประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ 3.81 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.80 และ 0.91 ตามลาํดบั 

  การมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร โดยรวมเฉลีย่อยู่ใน

ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 เมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมในทุกด้านอยู่ในระดบัมาก หากพจิารณา 3 อนัดบัแรก พบว่า การมี

ส่วนร่วมด้านการตรวจสอบประเมนิผล (Check) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดบัแรกเท่ากบั 4.01 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 รองลงมาคอื การมสี่วนรว่มดา้นการวางแผนการปฏบิตังิาน 
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(Plan) และการมสี่วนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน (Do) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และ 3.98 

และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และ 0.75 ตามลาํดบั 

 สรุปผลการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการต่อการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

  ตวัแปรทุกตวัมกีารแจกแจงไมเ่ป็นโคง้ปกต ิแต่อย่างไรกต็ามจากขอ้เสนอแนะของ

ไคลน์ (Kline, 2005) กล่าวว่า ตวัแปรทีม่คี่าความเบเ้กนิ 3 ถอืว่าเป็นค่าความเบท้ีสู่งผดิปกต ิ

และมคี่าความโด่งทีเ่กนิกว่า 10 จะทําให้เกดิปัญหาในการวเิคราะห์ได้ แต่ในการวจิยัน้ีมคีวาม

ความเบส้งูสุดเท่ากบั -.38 และค่าความโด่งสงูสุดเท่ากบั 3.85 

  ตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษาจํานวนทัง้หมด 15  ค่า มีจํานวน 10 ค่าที่มีค่ า

ความสัมพนัธ์กันในทิศทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ ์(r) อยูร่ะหว่าง .47 ถงึ .73 แสดงใหเ้หน็ว่า ลกัษณะความสมัพนัธข์องตวัแปรทีใ่ชใ้น

การศกึษาเป็นความสมัพนัธเ์ชงิเส้นตรง โดยในทุกค่าความสมัพนัธ์หากตวัแปรตวัหน่ึงมคี่าสูง

แล้ว อกีตวัแปรหน่ึงจะมคี่าสูงด้วย หรอืหากตวัแปรหน่ึงมคี่าตํ่าแล้ว อีกตวัแปรหน่ึงจะมคี่าตํ่า

ดว้ย 

  ตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับการมสี่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร พบว่า ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานด้านการสนับสนุนจาก

ผู้บรหิาร (X1) ด้านความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน (X2) ด้านการได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรู้

ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา (X3) และดา้นสิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

(X4) สามารถรว่มกนัพยากรณ์การมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (Y) 

มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R
2
) เท่ากบั .70 ซึง่หมายความว่าปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานทัง้ 

4 ด้าน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 70 ซึ่งสามารถนํามาพยากรณ์ในรูปของคะแนนดบิ

และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

  Ŷ = 0.87 + 0.24(X1) + 0.23(X2) + 0.22(X3) + 0.11(X4) 

 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

  Ẑ = 0.31(X1) + 0.26(X2) + 0.28(X3) + 0.16(X4) 

 

 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน พบว่า การมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการไม่เป็น
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ตวัแปรส่งผ่านระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม 

 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัแวดล้อมในการ

ทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ที่ส่งผลต่อผลการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม และ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการ

เป็นตวัแปรส่งผ่าน จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อผลการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยรวม

เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ระดบัปัจจยัแวดล้อมทัง้ 4 ด้านอยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน การไดร้บัการฝึกอบรม

หรอืให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และสิง่จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษา การมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมทัง้ 4 ดา้นอยู่ในระดบั

มาก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการปฏบิตังิาน (Plan) ดา้นการดําเนินการตามแผน (Do) ดา้นการ

ตรวจสอบประเมนิผล (Check) และดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรุง (Act) และการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรสายวชิาการไม่เป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม ผูศ้กึษามปีระเดน็ที่

น่าสนใจทีส่อดคลอ้งกบัการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยรวมเฉลีย่แล้ว

อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ระดบัปัจจยัแวดล้อมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก 

ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บรหิาร ความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน การได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้

ความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษา และสิง่จูงใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา 

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัประภาศ ปานเจีย้ง (2555) ศกึษาการมสี่วนร่วม

ในการประกนัคุณภาพการศกึษาของบุคลากรมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ พบว่า ปัจจยัแวดล้อมใน

การทํางานโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อแยกพจิารณาในด้านต่างๆ พบว่า ทุก

ปัจจยัย่อยอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร ความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน 

การได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และสิ่งจูงใจในการ
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ทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่อาจเป็นเพราะว่ามปัีจจยัดา้นอื่นๆ ทีม่ผีลต่อปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทํางาน เช่น วฒันธรรมองค์กรที่ต่างกนั หรอืนโยบายของผู้บรหิาร เป็นต้น อีกทัง้อาจ

เน่ืองมากจากการทีแ่ต่ละหน่วยงานมรีะบบการทาํงานทีต่่างกนันัน่เอง 

 จากผลการวเิคราะหก์ารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นุตสรา มิ่งมงคล (2557) ได้

ทําการศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฎั

สุรนิทร ์ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทรม์สี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคล้อง วุฒชิยั อารกัษ์โพชณงค ์

(2556) ไดท้าํการศกึษาอทิธพิลของการรบัรู ้ทศันคต ิและการมสี่วนร่วมทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการ

ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั พบว่า การมสี่วนร่วมใน

ระบบคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบักมลมาลย ์ศรโีพธิ ์(2551) 

ไดท้าํการศกึษาเรือ่งการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ผลจากการศึกษาพบว่า การมสี่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยับรูพา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 เมือ่พจิารณาการมสี่วนร่วมเป็นรายดา้น พบว่า การมสี่วนร่วมดา้นการวางแผนการ

ปฏบิตังิาน (Plan) อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั นุตสรา มิง่มงคล (2557) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง

การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร ์ผลการวจิยั

พบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทรม์สี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ดา้นการมสี่วนรว่มในการวางแผนงานอยูใ่นระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั กมลมาลย ์ศรโีพธิ ์

(2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผน 

อยูใ่นระดบัมาก การมสี่วนรว่มดา้นการดําเนินการตามแผน (Do) อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 

นุตสรา มิง่มงคล (2557) ได้ทําการศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร์มี

ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน อยู่ในระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั กมลมาลย ์ศรโีพธิ ์(2551) ได้

ทําการศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา พบว่า ดา้นการมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน อยู่ในระดบั

มาก การมสี่วนร่วมด้านการตรวจสอบประเมนิผล (Check) อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับ 

นุตสรา มิง่มงคล (2557) ได้ทําการศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร์มี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุมและ
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ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ กมลมาลย ์       

ศรีโพธิ ์(2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา พบว่า ดา้นการมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน อยู่ในระดบัมาก และการมสี่วนร่วมด้านการนําผลประเมนิมา

ปรบัปรงุ (Act) อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั นุตสรา มิง่มงคล (2557) ไดท้ําการศกึษาเรื่องการ

มสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทร ์ผลการวจิยัพบว่า 

บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรนิทรม์สี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ดา้นการ

มสี่วนร่วมในการปรบัปรุงและพฒันาองค์ประกอบหลกัประกนัคุณภาพภายใน อยู่ในระดบัมาก 

แสดงว่าบุคากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพล้วนได้มีการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

กระบวนการตดัสนิใจ กระบวนการดําเนินการในกจิกรรมเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ ไม่ว่าจะ

เป็น การวางแผน การปฏบิตั ิการตรวจสอบ และการปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่การมสี่วนร่วมในกจิกรรม

เหล่าน้ีกไ็ดช่้วยใหผ้ลการประกนัคุณภาพการศกึษาไดป้ระสบความสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยดนีัน้เอง 

 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน พบว่า การมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการไม่เป็น

ตวัแปรส่งผ่านระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม แสดงว่าการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการไม่

สามารถทําหน้าที่เป็นตวัรบัอทิธพิลของปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และไม่สามารถทําหน้าที่

เป็นตวัแปรที่ส่งผ่านอิทธไิปยงัผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยั   

ราชภฎัพบิลูสงคราม 

  

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน คอืด้านความร่วมมอืของ

ผู้ร่วมงานซึ่งอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกคนในแต่ละหลกัสูตรสามารถทํางาน

ร่วมกนัได้เป็นอย่างด ีทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มคีวามเอาใส่ใจในการแก้ไขหรอื

ปรบัปรงุ เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา เมื่อพบว่าการดําเนินงานไม่สอดคลอ้งตาม

ขอ้กําหนดมาตรฐานการประคุณภาพ จะไดร้บัความร่วมมอืจากเพื่อนร่วมงานในการปฏบิตังิาน

เป็นอยา่งด ีในขณะเดยีวกนัอาจารยใ์นหลกัสูตรไดม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์ใน

การดําเนินการประกนัคุณภาพซึ่งกันและกัน อีกทัง้เมื่อเกิดปัญหาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ทุกคนกไ็ด้รบัทราบขอ้มลู และมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม

ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  
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และค่าเฉลีย่เป็นอนัดบัทีส่อง คอืปัจจยัแวดลอ้มดา้นการสนับสนุนจากผูบ้รหิารซึง่อยู่

ในระดบัมาก ไดส้อดคลอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานดา้นความร่วมมอืของผูร้่วมงาน แสดง

ใหเ้หน็ถงึผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ต่อแนวทางหรอืวธิกีารดําเนินงาน เมื่อเกดิขอ้

สงสยัเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ผู้บรหิารจงึควรเป็นที่ปรกึษาที่ดี สามารถให้

คําแนะนําหรอืตอบขอ้สงสยัได ้ ดงันัน้การนําแนวทางปฏบิตัเิหล่าน้ีไปใช้ในการดําเนินกจิกรรม

ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ทําให้การดําเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและมี

ประสทิธภิาพ 

 2. การมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสูตรดา้นการตรวจสอบประเมนิผลอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงว่าบุคลากร

ทุกคนในแต่ละหลกัสูตร ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลงานที่ปฏบิตั ิเพื่อให้การดําเนินงานตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวเ้ป็นอย่างด ีโดย

ผู้ร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน

อา้งองิ ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏบิตังิานตามแผนการประกนัคุณภาพการศกึษา มกีาร

จดัการประชุมเสนอความคดิเหน็และสรปุผลการประเมนิตนเอง และทาํการวเิคราะหแ์ละรายงาน

ปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตังิานใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ ดงันัน้หากนําแนวทางปฏบิตัเิหล่าน้ีไปใชใ้น

การดําเนินกจิกรรมประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรในครัง้ต่อไป จะส่งเสรมิให้การดําเนินงาน

ต่างๆ คงประสทิธภิาพทีด่ต่ีอไป 

 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรทาํการศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร สาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

 2. ควรศกึษาการมอีทิธพิลของตวัแปรส่งผ่าน โดยการไปเก็บขอ้มลูศกึษาเพิม่เตมิ 

สาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

 3. ควรทําการศึกษาตัวแปรส่งผ่านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูรเพิม่เตมิ สาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 


