บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึก ษาปั จจัยแวดล้อมในการ
ทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ส่งผลต่อผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ผูท้ าํ การวิจยั สามารถทําการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุป

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยรวม
แล้วอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ระดับปั จจัยแวดล้อมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา 3 อันดับแรก
พบว่า ด้านความร่วมมือ ของผู้ร่ว มงานมีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด เป็ นอันดับแรกเท่ากับ 4.04 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 รองลงมาคือ การสนับสนุ นจากผู้บริหาร และสิง่ จูงใจในการ
ทํ า งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.00 และ 3.81 และมีส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80 และ 0.91 ตามลําดับ
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยรวมเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา 3 อันดับแรก พบว่า การมี
ส่วนร่วมด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็ นอันดับแรกเท่ากับ 4.01
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
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(Plan) และการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน (Do) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ 3.98
และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และ 0.75 ตามลําดับ
สรุปผลการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการต่ อการ
ดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ระดับ หลัก สู ต ร มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พิบู ล สงคราม
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอแนะของ
ไคลน์ (Kline, 2005) กล่าวว่า ตัวแปรทีม่ คี ่าความเบ้เกิน 3 ถือว่าเป็ นค่าความเบ้ทส่ี ูงผิดปกติ
และมีค่าความโด่งทีเ่ กินกว่า 10 จะทําให้เกิดปั ญหาในการวิเคราะห์ได้ แต่ในการวิจยั นี้มคี วาม
ความเบ้สงู สุดเท่ากับ -.38 และค่าความโด่งสูงสุดเท่ากับ 3.85
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาจํ า นวนทัง้ หมด 15 ค่ า มี จํ า นวน 10 ค่ า ที่ ม ี ค่ า
ความสัมพันธ์ก ันในทิศ ทางบวกอย่า งมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยมีค่ าสัมประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) อยูร่ ะหว่าง .47 ถึง .73 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การศึกษาเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยในทุกค่าความสัมพันธ์หากตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูง
แล้ว อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงด้วย หรือหากตัวแปรหนึ่งมีค่าตํ่าแล้ว อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าตํ่า
ด้วย
ตัว แปรพยากรณ์ ปัจจัยแวดล้อ มในการทํางานกับการมีส่ ว นร่ว มในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พบว่า ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานด้านการสนับสนุ นจาก
ผู้บริหาร (X1) ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน (X2) ด้านการได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (X3) และด้านสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
(X4) สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y)
มีค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .70 ซึง่ หมายความว่าปั จจัยแวดล้อมในการทํางานทัง้
4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 70 ซึ่งสามารถนํ ามาพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ = 0.87 + 0.24(X1) + 0.23(X2) + 0.22(X3) + 0.11(X4)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = 0.31(X1) + 0.26(X2) + 0.28(X3) + 0.16(X4)
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็ น
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ตัวแปรส่งผ่านระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
อภิ ปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่ าน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยแวดล้อมในการ
ทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ส่งผลต่ อผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยรวม
เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับปั จจัยแวดล้อมทัง้ 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน การได้รบั การฝึ กอบรม
หรือให้ค วามรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึก ษา และสิง่ จูง ใจในการทํางานประกันคุ ณภาพ
การศึก ษา การมีส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรสายวิช าการในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบตั งิ าน (Plan) ด้านการดําเนินการตามแผน (Do) ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการนํ าผลประเมินมาปรับปรุง (Act) และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผูศ้ กึ ษามีประเด็นที่
น่าสนใจทีส่ อดคล้องกับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากผลการวิเ คราะห์ปัจ จัยแวดล้อ มในการทํ างานที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการดํา เนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยรวมเฉลีย่ แล้ว
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับปั จจัยแวดล้อมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การสนับสนุ นจากผู้บริหาร ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน การได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้
ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ไม่ได้สอดคล้องกับประภาศ ปานเจีย้ ง (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ปั จจัยแวดล้อมใน
การทํางานโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาในด้านต่ างๆ พบว่า ทุก
ปั จจัยย่อยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
การได้รบั การฝึ ก อบรมหรือ ให้ค วามรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึก ษา และสิ่ง จูง ใจในการ
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ทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ อาจเป็ นเพราะว่ามีปัจจัยด้านอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อปั จจัยแวดล้อม
ในการทํางาน เช่น วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกัน หรือนโยบายของผู้บริหาร เป็ นต้น อีกทัง้ อาจ
เนื่องมากจากการทีแ่ ต่ละหน่ วยงานมีระบบการทํางานทีต่ ่างกันนัน่ เอง
จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการในการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาระดับ หลัก สู ต รอยู่ ใ นระดับ มาก สอดคล้ อ งกับ นุ ต สรา มิ่ง มงคล (2557) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์มสี ่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้อง วุฒชิ ยั อารักษ์โพชณงค์
(2556) ได้ทาํ การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบว่า การมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับกมลมาลย์ ศรีโพธิ ์ (2551)
ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาของบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพของคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาการมีส่วนร่วมเป็ นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการ
ปฏิบตั งิ าน (Plan) อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ นุ ตสรา มิง่ มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั
พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์มสี ่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานอยูใ่ นระดับมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ กมลมาลย์ ศรีโพธิ ์
(2551) ได้ทําการศึก ษาเรื่อ งการมีส่ ว นร่ว มของบุ ค ลากรในการดํ าเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
อยูใ่ นระดับมาก การมีส่วนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน (Do) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
นุ ตสรา มิง่ มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ม ี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการมีส่ วนร่วมในการดําเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ กมลมาลย์ ศรีโพธิ ์ (2551) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน อยู่ในระดับ
มาก การมีส่วนร่วมด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
นุ ตสรา มิง่ มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ม ี
ส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม และ
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ตรวจสอบระบบประกันคุ ณ ภาพภายใน อยู่ใ นระดับมาก อีก ทัง้ ยัง สอดคล้อ งกับ กมลมาลย์
ศรีโ พธิ ์ (2551) ได้ทํ าการศึก ษาเรื่อ งการมีส่ว นร่ว มของบุ ค ลากรในการดํา เนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการดําเนิน งาน อยู่ใ นระดับมาก และการมีส่ ว นร่ว มด้านการนํ าผลประเมินมา
ปรับปรุง (Act) อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ นุ ตสรา มิง่ มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการ
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์มสี ่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบหลักประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก
แสดงว่ าบุ ค ากรที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกัน คุณ ภาพล้ว นได้ม ีก ารเข้า ร่ว มแสดงความคิด เห็น
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการในกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะ
เป็ น การวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึง่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านี้กไ็ ด้ช่วยให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสบความสําเร็จลุล่วงด้วยดีนนั ้ เอง
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็ น
ตัวแปรส่งผ่านระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แสดงว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการไม่
สามารถทําหน้าที่เป็ นตัวรับอิทธิพลของปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และไม่สามารถทําหน้ าที่
เป็ นตัวแปรที่ส่งผ่านอิทธิไปยังผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบลู สงคราม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน คือด้านความร่วมมือของ
ผู้ร่วมงานซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกคนในแต่ ละหลักสูตรสามารถทํางาน
ร่วมกันได้เ ป็ นอย่างดี ทุก คนได้ร่ว มกันแสดงความคิดเห็น มีความเอาใส่ใ จในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อพบว่าการดําเนินงานไม่สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานการประคุณภาพ จะได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันอาจารย์ในหลักสูตรได้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ใน
การดําเนิ นการประกันคุ ณภาพซึ่งกันและกัน อีกทัง้ เมื่อเกิดปั ญหาในการดําเนิ นงานประกัน
คุณภาพ ทุกคนก็ได้รบั ทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
ในการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
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และค่าเฉลีย่ เป็ นอันดับทีส่ อง คือปั จจัยแวดล้อมด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ ริหารซึง่ อยู่
ในระดับมาก ได้สอดคล้องกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางานด้านความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน แสดง
ให้เห็นถึงผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินงาน เมื่อเกิดข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุ ณ ภาพ ผู้บริห ารจึง ควรเป็ นที่ปรึก ษาที่ด ี สามารถให้
คําแนะนําหรือตอบข้อสงสัยได้ ดังนัน้ การนํ าแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้ไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทําให้การดําเนินงานต่างๆเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรด้านการตรวจสอบประเมินผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงว่าบุคลากร
ทุก คนในแต่ ล ะหลัก สูต ร ได้ช่ว ยเหลือ ซึ่งกันและกันในการร่ว มในการติด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานที่ปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนินงานตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็ นอย่างดี โดย
ผู้ร่ว มงานทุกคนได้ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้อ งและความถู กต้องของเอกสารหลัก ฐาน
อ้างอิง ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั งิ านตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
จัดการประชุมเสนอความคิดเห็นและสรุปผลการประเมินตนเอง และทําการวิเคราะห์และรายงาน
ปั ญหาทีพ่ บจากการปฏิบตั งิ านให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ ดังนัน้ หากนํ าแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้ไปใช้ใน
การดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในครัง้ ต่ อไป จะส่งเสริมให้การดําเนินงาน
ต่างๆ คงประสิทธิภาพทีด่ ตี ่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร สําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
2. ควรศึกษาการมีอทิ ธิพลของตัวแปรส่งผ่าน โดยการไปเก็บข้อมูลศึกษาเพิม่ เติม
สําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
3. ควรทํา การศึก ษาตัว แปรส่งผ่ านอื่น ๆ ที่อ าจส่ง ผลต่ อ การประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพิม่ เติม สําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป

