


54 Ph.D. in Social Sciences Journal Vol.7 No.3 (September-December 2017)

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ก ารวจิยันีเ้ปนการวจัิยเชิงคุณภาพ ประเภทการวจัิยและพฒันา (the research and development) 

มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายในดังกลาวท่ีไดพัฒนาข้ึน เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัยนี้ คือ (1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 17 ทาน ที่ใชในขั้นตอนการ

รางระบบการประกันคุณภาพภายใน (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

17 ทาน พิจารณารางระบบการประกันคุณภาพภายใน ทั้งประเด็นความเหมาะสม และความเปนไปได และ 

(3) การจัดสนทนากลุม (focus group) ผูที่เกี่ยวของกับการทดลองใชระบบนี้ 

ผลการวจัิย พบวา เมือ่ทําการทดลองใชระบบการประกนัคณุภาพภายในสาํหรบัการจดัการศึกษาหลกัสตูร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ไดพัฒนาขึ้น และทําการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในนี้ใหมีความ

สมบูรณมากขึ้น จะไดระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ประกอบดวย (1) การดําเนินงานการใชระบบการประกันคุณภาพการภายในสําหรับการจัดการ

ศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 6 รายการ (2) กระบวนการในระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 10 รายการ และ (3) องคประกอบ และดัชนี

บงชีค้ณุภาพ สาํหรบัการจดัการศึกษา หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ ประกอบดวย องคประกอบคณุภาพ

ดานอาจารย  มจีาํนวนตัวบงช้ี 18 ตัว องคประกอบคุณภาพดานหลักสตูร มีจาํนวนตวับงช้ี 15 ตวั องคประกอบ

คุณภาพดานทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา มีจํานวนตัวบงช้ี 28 ตัว องคประกอบคุณภาพดานการบริหาร 

มีจํานวนตัวบงชี้ 14 ตัว องคประกอบคุณภาพดานการเรียนการสอน และการประเมินผล มีจํานวนตัวบงชี้ 

27 ตัว และองคประกอบคุณภาพดานนักศึกษา มีจํานวนตัวบงชี้ 22 ตัว
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In this qualitative research and development (R&D) project, the researchers develop 

an internal quality assurance system for educational management in the Master of 

Business Administration Program (MBAP) and thence implement this system. The research 

tools are as follows : (1) The semi-structured questionnaire for interviewing seventeen 

stakeholders in the management of MBAP  for the step of developing the internal quality 

assurance system draft for educational management for MBAP (2) The five rating scale 

questionnaire for the internal quality assurance system draft consideration by seventeen 

experts as to appropriateness and feasibility (3) The focus group discussion of engaging 

discussants actively concerned with the program 

Findings concerning the implementation of the internal quality assurance system for 

the educational management of the improved MBAP are as follows: (1) Six items pertained 

to the operation of the system, (2) System processes involved ten items, and (3) Components 

and indices indicating the quality of the educational  management of MBAP consisted of the 

components of lecturer quality with eighteen indicators; the components of curriculum 

quality with fifteen indicators; the components of the quality of resources supporting 

education with twenty-eight indicators; the components of quality in administration with 

fourteen indicators; the components of quality in instruction and study and evaluation with 

twenty-seven indicators; and the components of student quality with twenty-two indicators. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หรือ

หลักสูตร Master of Business Administration 

(M.B.A.) เปนหลักสูตรสายวิชาชีพระดับสูง เพื่อ

เตรียมความพรอมใหแกบุคลากรใหสอดคลองกับ

ตําแหนงการบริหารในอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกลาว

ถกูจดัใหมขีึน้ในแทบทกุหนแหงของโลก ภายใตความ

เชื่อถือที่วาหลักสูตร M.B.A เปนหลักสูตรท่ีตรงกับ

ความตองการของระบบธรุกจิ ทีต่องบมเพาะบคุลากร

ในตําแหนงบริหาร โดยไมจํากัดวาอุตสาหกรรม

เหลานั้น เปนอยางไรหรืออยูในภาคธุรกิจประเภทใด 

อกีทัง้ยงัไมจาํกัดวาบริบทของเศรษฐกจิจะเปนเชนใด

ความนิยมในหลักสูตร M.B.A. ซึ่งเริ่มมีมากขึ้น

เปนลําดับ โดยเฉพาะในชวง 15-20 ปที่ผานมา

(360๐ Weekly Manager, 2007) สวนหนึง่เปน

เพราะความสามารถทางเทคนิค หรือความรูความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชพีเฉพาะทาง ทีส่งใหบคุคลได

รับตําแหนง หรือความกาวหนาในอาชีพการงาน ใน

อดีตนั้น มีความสําคัญลดลง ขณะที่ความรูในการจัด

ระบบงาน ใหองคกรสามารถตดัสนิใจไดอยางถูกตอง

มีความสําคัญมากขึ้น พฤติกรรมขององคกรที่เปลี่ยน

ไป ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การ

แขงขัน ที่มีความสลับซับซอนเพิ่มข้ึน ทําใหองคกร

ตางๆ พยายามคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะในการ

จัดการเขาสูองคกรมากขึ้น ซึ่งทําใหผูคนจํานวนมาก

หันมาใหความสนใจในหลักสูตร M.B.A. ดวยหวังวา

จะทําใหมีโอกาสในอาชีพการงานเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากความตองการและความสนใจใน

หลักสตูร M.B.A. ทีเ่พิม่มากขึน้ จงึทาํใหมหาวทิยาลยั

ตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนมีการแขงขันกันในการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. กันมาก จน

ทําใหกระแสสังคมมีการหวงกันมากในเรื่องคุณภาพ

ของการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปนการเฉพาะ 

จะเปนประโยชนในการประเมินเพื่อปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยปจจุบันนี้ใน

ประเทศไทยยงัไมมรีะบบการประกันคณุภาพสําหรับ

การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

เปนการเฉพาะ มีแตระบบการรับรองการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใน

ระดับนานาชาติ ซึ่งไดแก ระบบการรับรอง AACSB 

(Association to Advance Collegiate) EQUIS 

(European quality improvement system) 

EPAS (European Foundation for Management 

Development Programme accreditation 

system) AMBA (Associations of MBAs) เทานั้น 

แตการที่จะไดรับการรับรองนี้ ควรตองมีระบบการ

ประกนัคณุภาพท่ีเปนการเตรยีมพรอมไปสูการรบัรอง

ระดับนานาชาติดังกลาว ดังนั้นการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขึ้นมาใชภายในสถาบันการ

ศึกษา จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต

2. ทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต ที่ไดพัฒนาขึ้นในขอ 1

นิยามศัพท
1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี

การกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ องคประกอบของระบบ 
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ประกอบดวย ปจจยันาํเขา กระบวนการ ผลผลติ และ

ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

2.  ระบบการประกัน คุณภาพ หมายถึ ง 

กระบวนการทํางานดานการประกันคุณภาพที่เริ่ม

จาก การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจ

สอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งรวมทั้งการ

กําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อ

ใหการดําเนินงานภารกจิของสถาบนัอดุมศึกษาบรรลุ

เปาประสงค และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะ

เดยีวกนักเ็ปนหลักประกนัแกสาธารณชน ใหมัน่ใจวา

สถาบนัอดุมศกึษามกีารสรางผลผลติทางการศกึษาที่

มีคุณภาพ

3.  การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษา หมายถึง การสรางแนวทาง

หรือขอกําหนดอยางละเอียดในการประเมินผล 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถาน

ศกึษาหรอืโดยหนวยงานตนสงักดัท่ีมหีนาท่ีกาํกบัดูแล

สถานศึกษานั้นใหเหมาะสม และความเปนไปไดตอ

การนําไปปฏิบัติ

4.  การดําเนินงานการใชระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษา หมายถงึ การกระทาํกจิกรรมตางๆ

ของสถาบนัการศึกษา เพือ่ทีจ่ะทาํใหการนําระบบการ

ประกนัคณุภาพการศกึษามาใชเกดิประโยชนสาํหรบั

การปรับปรุงคุณภาพ

5.  กระบวนการในระบบการประกันคุณภาพ 

หมายถึง กลไกหรือกระบวนการดําเนินงานคุณภาพ 

ตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเปนระบบเพื่อใหดํารง

ไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง

6.  องคประกอบคุณภาพ หมายถึง ปจจัยหลัก

ในการดําเนินงานดานตางๆของสถาบันที่มีผลตอ

คุณภาพการศึกษา

7.  ดัชนีบงชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบงชี้วาการ

ดาํเนนิงานในแตละองคประกอบคณุภาพเปนไปตาม

เกณฑ และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด

8.  การจดัการศกึษา หมายถงึ การจัดการศกึษา

เปนกระบวนการทีเ่ปนระบบ มเีปาหมายชดัเจน ตอง

ดําเนินไปอยางตอเนื่อง มีบุคคลและหนวยงานที่รับ

ผิดชอบเขารวมดําเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา

และวิธีการดําเนินการ มีทรัพยากรตางๆ สนับสนุน 

และตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษา

ท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดดวย ท้ังนี้ ผลผลิตของการ

จัดการศึกษาไดแกผูท่ีไดรับการศึกษา สวนผลลัพธ

หรือผลสะทอนสุดทายคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค

9.  ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กลุมคนตางๆ 

ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับงานวิจัย

นี้ ไดแก ผูสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นักธุรกิจ ผูบริหารธุรกิจ นายจางของมหาบัณฑิต 

ศิษย  เก า และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต รวมจํานวน 17 คน 

2.  ผูทรงคุณวุฒิสําหรับงานวิจัยนี้ที่ มีจํานวน

ทั้งหมด 17 ทาน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยตางๆ หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ระดับประเทศ 

3.  การจัดสนทนากลุม (focus group) สําหรับ

งานวิจัยนี้ มีการจัดทํา 2 กลุม คือ คณะกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด

สมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
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รามคําแหง ในฐานะเปนผู ใช ระบบการประกัน

คณุภาพน้ี จาํนวนทัง้ส้ิน 4 คน และผูประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในฐานะผูตรวจประเมิน 

จํานวน 3 คน

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1.  ระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับ

การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ที่พัฒนาขึ้นน้ีมีความเหมาะสมและเปนไปไดสําหรับ

การนําไปใช เพื่อประโยชนดานการผลิตมหาบัณฑิต

ดานบรหิารธรุกจิใหมคีณุภาพ พัฒนาคณะวชิาสูความ

เปนเลศิ  และสามารถสรางความมัน่ใจในคุณภาพของ

คณะวิชา

2.  การนําระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจที่

พัฒนาขึน้นีม้าใช สามารถชวยใหมคีวามพรอมมากขึน้

ในการทีจ่ะพัฒนาไปสูระบบการรบัรองในการจดัการ

เรียนการสอนสําหรบัหลกัสตูรนีใ้นระดบัสากล ไดแก 

ระบบการรับรอง AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับ การ

จัดการหลักสูตรและการสอน ของ Sinlarat (2011) 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ ของ Ma-oon (2016) แนวทางการ

สรางหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ (M.B.A.) โดย 

Kleiman and Kass (as cited in Supmonchai & 

Rompho, 2011) หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จาก Ueawong (2014)

ศึกษามาตรฐานตางๆ ที่ เกี่ยวข องกับการ

อุดมศึกษา ที่ออกประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดแก Higher Education Standards (2006); 

National Standards for Higher Education 

(2009); Higher Education Institutions 

Standards (2011) พรอมทั้งไดศึกษาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นและ

นํามาใชในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ไดแก การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 โดยคณะกรรม การประกนัคณุภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา Subcommittee on Quality 

Assurance in Higher Education Education 

(2015) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ

ที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence--EdPEx) Higher Education (2015)  

การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA โดย 

Council of the University Presidents of 

Thailand (2015) และการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตามมาตรฐานของ Asian University Network 

Quality Assurance (AUN-QA) (2011)

ศึกษามาตรฐานของหนวยงานหรือสถาบันท่ีให

การรับรองมาตรฐานสากลของการศึกษาทางดาน

บรหิารธรุกจิ ไดแก มาตรฐานการรบัรองของ AACSB 

ซ่ึงยอมาจาก The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB) 

(2013) มาตรฐานและเกณฑระดับคณะวิชา EQUIS 

(European Quality Improvement System) 

ซึ่งดําเนินการโดย European Foundation for 

Management Development (EFMD Quality 

Improvement System, 2017) มาตรฐานและ

เกณฑระดับหลักสูตร EPAS ( EFMD Program 

Accreditation System) ซึง่เปนการรบัรองหลกัสตูร

การเรียนการสอนนานาชาติทางดานธุรกิจและการ

จัดการ ซึ่งดําเนินการโดย European Foundation 

for Management Development หรือ EFMD 

Programme Accreditation System (2017) และ
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เกณฑการรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(M.B.A.) ของสมาคมหลกัสตูร M.B.A. (Associations 

of MBAs) (Associations of MBAs Be in Brilliant 

Company)

นอกจากน้ี ผูวิจัยยังศึกษาวิธีการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษางาน

วิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา เชน การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางของกอง

ทัพเรือ โดย Jiraro (2003) การพัฒนาระบบการ

ประกนัคณุภาพของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชน 

ของ Maneesang (2000) การพฒันาตัวบงชีคุ้ณภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของ Konkanchana 

(2004) วิจัย เร่ือง รูปแบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ โดย 

Tharwonkit (2000) การพัฒนารูปแบบการเพิ่ม

คุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิตใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ โดย Prathumsri (2004) งาน

วิจัยเรื่อง ตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร ของ Tan 

(1992) งานวิจัยเรื่อง ตัวบงชี้คุณภาพการสอนและ

คุณภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

อังกฤษ โดย Patrick & Stanley (1998)  และการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สําหรับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

ของ Silavong (2008) เปนตน

ภาพ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ ประเภท

การวจิยัและพฒันา (research and development) 

โดยมีกระบวนการดําเนินการวิจัย ดังนี้

1.  รางระบบการประกันคณุภาพภายในสาํหรบั

การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ขัน้ตอนนีท้าํไดโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎแีละงาน

วิจยัทีเ่กีย่วของจากการทบทวนวรรณกรรม พรอมกบั

ขอมูลจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียจากการ

จัดการการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ซ่ึงไดแก ผูสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นกัธรุกจิผูบรหิารธรุกจิ นายจางของมหาบณัฑติ ศษิย

เกาและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง รวมจํานวน 17 

คน มาสังเคราะหไดเปนรางของระบบการประกัน

คุณภาพภายใน สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับการ
จัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- แนวคิด หลักการ การจัดการหลักสูตรและการส
- การจัดการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- มาตรฐานตางๆ ที่ออกประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่กําหนดขึ้นและนํามาใชใน
 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย
- มาตรฐานสากลของการศึกษาทางดานการบริหารธุรกิจ
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผูบริหารธุรกิจ นายจาง

ของมหาบัณฑิต ศิษยเกาและนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดวยแบบสัมภาษณกึ่ง

โครงสราง รวมจํานวน 17 คน มาสังเคราะหไดเปน

รางของระบบการประกนัคณุภาพภายใน สาํหรบัการ

จัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 2.1 นาํรางของระบบการประกนัคุณภาพการ

ศึกษาภายในที่ไดจากขั้น 1 มาเปนกรอบและแนวคิด

เพ่ือสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิตอบ โดยแบบสอบถาม

นี้จะใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงพินิจ (face validity) เพื่อดูความเขาใจ 

ความสามารถในการอาน ความชดัเจนของขอคาํถาม 

ความยากงายของแบบสอบถาม ระยะเวลาที่ใช และ

ผูวิจยัดาํเนนิการแกไขตามคาํแนะนาํของผูเชีย่วชาญ 

เพื่อสรางเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ

 2.2 นําแบบสอบถามที่ไดจากขั้น 2.1 สงให

ผูทรงคุณวุฒิตอบ โดยการนําสงและรับกลับมาดวย

ตัวผูวิจัยเอง และผูทรงคุณวุฒิ ในที่นี้คืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย หรืออาจารย

ผูสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีมีชื่อ

เสียงเปนที่ยอมรับระดับประเทศ รวมจํานวน 17 คน 

พิจารณาแบบสอบถามที่สรางมาจากรางของระบบ

การประกันคุณภาพภายใน ตามขั้นตอนที่ 2.1 ทั้ง

ประเด็นความเหมาะสม และความเปนไปได โดยทั้ง

สองประเด็นดังกลาวนั้น จะนํามาวิเคราะหทั้ง ระดับ

ความเห็นดวย ดวยคามัธยฐาน (Median) และความ

สอดคลองของความคิดเห็น ดวยคาพิสัยระหวาง

ควอรไทล (Interquartile Ranges) ซึ่งเกณฑที่

ถือวาผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวย คือ มีคามัธยฐาน 

(Median) ตั้งแต 3.51 ข้ึนไป และหากคามัธยฐาน 

(Median) ตํ่ากวา 3.5 แสดงวาไมเห็นดวย สําหรับ

เกณฑท่ีถือวาผู ทรงคุณวุฒิมีความสอดคลองของ

ความคิดเห็น คือ มีค าพิสัยระหวางควอรไทล 

(Interquartile Ranges) ไมเกิน 1.5 และหากคาพสิยั

ระหวาง ควอรไทล เกิน 1.5 แสดงวาความคิดเห็น

ไมสอดคลอง รายการที่สามารถนําไปใชไดเพื่อเปน

ระบบการประกันคุณภาพตองมีท้ังความเหมาะสม 

และความเปนไปได ซึ่งความเหมาะสมและความ

เปนไปไดของแตละรายการนัน้จะตองผานเกณฑของ

ทั้งระดับความเห็นดวย และความสอดคลอง หลัง

จากทําขั้นตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลว จะไดระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทําในลักษณะคูมือ

การประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับทดลองใช)

เพื่อจะนําไปทดลองใชตอไป

3. การทดลองใชระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสาํหรบัการจดัการศกึษา หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑติ โดยมคีวามมุงหมายเพือ่จะทําใหไดขอมลู

ซ่ึงสะทอนความเปนจริงจากการทดลองใช เพื่อการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ใหมีความสมบูรณมากขึ้น โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้

 3.1 ขออนุมัติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เพือ่การทดลองใชระบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่ไดพัฒนาขึ้น

 3.2 ดําเนินการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 3 ทาน คณะ

กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ในฐานะเปนผู รับผิดชอบหลักในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 4 ทาน 
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และอาจารยผู สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต จํานวน 5 ทาน ในฐานะผูท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาน้ี ท้ังน้ีเพ่ือให

เกิดความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน ที่ไดพัฒนาขึ้น พรอมทั้งแจกคูมือการประกัน

คุณภาพภายใน สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดพัฒนาขึ้นใหแกผูเขา

รับการฝกอบรมทุกคน

 3.3 เมื่อการฝกอบรมในขอที่ 2 ผานไปแลว 

และการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ของ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ดําเนินไปตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน ที่ไดพัฒนาขึ้น เปนเวลา 2 ภาคการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทั้ง 4 คนจะดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) หลังจากนั้นผูประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 3 คน จะเขาทําการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวัน เวลา ที่

โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมทุรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนด

 3.4 เมื่อผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง จํานวน 3 คน ทําการประเมินและ

เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการจัดสนทนา

กลุม (focus group) ผูที่เกี่ยวของกับการทดลอง

ใชระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับการ

จัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ทั้งหมด โดยจัด 2 กลุม คือ คณะกรรมการบริหาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน และ

ผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดบัอดุมศกึษา ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 

3 ทาน เพือ่ศกึษาปญหาและอปุสรรค ในการใชระบบ

การประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ ท่ีไดพัฒนาข้ึน โดย

การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

 3.5 ทําการปรับปรุงระบบการประกัน

คุณภาพภายใน หลังจากที่ได ศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการใชระบบการประกันคุณภาพภายใน

ท่ีไดพัฒนาข้ึน ผูวิจัยจะทําการปรับปรุงระบบการ

ประกันคุณภาพภายในใหมีความสมบูรณมากข้ึน 

และจัดทําคูมอืการประกนัคณุภาพภายในสาํหรับการ

จดัการศกึษา หลกัสูตรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ฉบบั

สมบูรณ เพื่อที่จะนําไปใชตอไป

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถนําเสนอตามข้ันตอนของ

การวิจัย ไดดังนี้ 

1.  รางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน รางของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ประกอบดวย

 1.1 รางการดําเนินงานการใชระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับการจัดการ

ศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดทั้งหมด 

10 รายการ

 1.2 รางกระบวนการในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดทั้งหมด 27 

รายการ

 1.3 รางองคประกอบ และดัชนีบงชี้คุณภาพ 

สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต พบวา องคประกอบคุณภาพมี 6 องค
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ประกอบ ไดแก องคประกอบคุณภาพดานอาจารย 

องคประกอบคุณภาพดานหลักสูตร องคประกอบ

คุณภาพดานทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา องค

ประกอบคุณภาพดานการบริหาร องคประกอบ

คุณภาพดานการเรียนการสอน และการประเมินผล 

และองคประกอบคุณภาพดานนักศึกษา โดยแตละ

องคประกอบมีจํานวนตัวบงชี้ ดังนี้ (1) องคประกอบ

คุณภาพดานอาจารย มีจํานวนตัวบงชี้ 35 ตัว 

(2) องคประกอบคุณภาพดานหลักสูตร มีจํานวน

ตัวบงช้ี 23 ตัว (3) องคประกอบคุณภาพดาน

ทรัพยากรสนบัสนนุการศึกษา มีจํานวนตัวบงช้ี 29 ตัว 

(4) องคประกอบคุณภาพดานการบริหาร มีจํานวน

ตัวบงชี้ 18 ตัว (5) องคประกอบคุณภาพดานการ

เรียนการสอน และการประเมินผล มีจํานวนตัวบงชี้ 

43 ตัว และ (6) องคประกอบคุณภาพดานนักศึกษา 

มีจํานวนตัวบงชี้ 29 ตัว 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต เมื่อวิเคราะหรางของระบบการประกัน

คณุภาพภายใน ทัง้ประเด็นความเหมาะสม และความ

เปนไปได โดยทั้งสองประเด็นดังกลาวนั้น จะนํามา

วิเคราะหทั้ง ระดับความเห็นดวย ดวยคามัธยฐาน 

(Median) และความสอดคลองของความคิดเหน็ ดวย

คาพิสัยระหวาง ควอรไทล (Interquartile Ranges)  

รายการที่สามารถนําไปใชไดเพื่อเปนระบบการ

ประกันคุณภาพตองมีทั้งความเหมาะสม และความ

เปนไปได ซึ่งความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

แตละรายการนั้นจะตองผานเกณฑของทั้งระดับ

ความเหน็ดวย และความสอดคลอง ซึง่ผลการวเิคราะห 

พบวา

 2.1 รายการที่สามารถนํามาใชเปนการ

ดําเนินงานการใชระบบการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเปนรายการที่มีทั้งความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีท้ังหมด 9 รายการ 

จากฉบับรางซ่ึงเดิมมี 10 รายการ มีรายการเดียวท่ี

ไมสามารถนํามาใชไดคือ รายการที่ 9

 2.2 รายการที่สามารถนํามาใชเปนกระบวน

การในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ ซึง่เปนรายการท่ีมท้ัีงความเหมาะสมและ

ความเปนไปได มทีัง้หมด 25 รายการ จากฉบบัรางซึง่

เดิมมี 27 รายการ มีรายการที่ไมสามารถนํามาใชได

คือ รายการที่ 4 และ รายการที่ 24

 2.3 จากรางองคประกอบ และดัชนีบงช้ี

คุณภาพ สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหาร

ธุรกิจมหาบัณฑิต ซ่ึงพบวา องคประกอบคุณภาพมี 

6 องคประกอบ นัน้ เม่ือนาํมาวเิคราะหความเหมาะสม 

และความเปนไปได พบวา

  2.3.1  ตัวบ ง ช้ีคุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีท้ังหมด 24 ตัว 

จากฉบับรางซ่ึงเดิมมี 35 ตัว โดยตัวบงช้ีคุณภาพท่ี

ไมสามารถนํามาใชได ไดแก ตัวบงชี้คุณภาพที่ 4, 6, 

12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 29, และ 34

  2.3.2  ตัวบ ง ช้ีคุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีทั้งหมด 18 ตัว จาก

ฉบับรางซ่ึงเดิมมี 23 ตัว โดยตัวบงช้ีคุณภาพท่ีไม

สามารถนาํมาใชได ไดแก ตวับงชีค้ณุภาพที ่3, 4, 12, 

18, และ 20

  2.3.3 ตัวบ ง ช้ี คุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีทั้งหมด 27 ตัว จาก

ฉบับรางซึ่งเดิมมี 29 ตัว โดยตัวบงชี้คุณภาพที่

ไมสามารถนํามาใชได ไดแก ตัวบงช้ีคุณภาพท่ี 20 

และ 22

  2.3.4 ตัวบ ง ช้ี คุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีทั้งหมด 13 ตัว จาก
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ฉบับรางซึ่งเดิมมี 18 ตัว โดยตัวบงชี้คุณภาพที่ไม

สามารถนาํมาใชได ไดแก ตวับงชีค้ณุภาพที ่5, 7, 13, 

15, และ 16

  2.3.5 ตัวบ งชี้ คุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีทั้งหมด 40 ตัว จาก

ฉบับรางซึ่งเดิมมี 43 ตัว โดยตัวบงชี้คุณภาพที่ไม

สามารถนํามาใชได ไดแก ตัวบงชี้คุณภาพที่ 20, 27, 

และ 37

  2.3.6 ตัวบ งชี้ คุณภาพที่มี ท้ังความ

เหมาะสมและความเปนไปได มีทั้งหมด 24 ตัว จาก

ฉบับรางซึ่งเดิมมี 29 ตัว โดยตัวบงชี้คุณภาพที่ไม

สามารถนํามาใชได ไดแก ตัวบงชี้คุณภาพที่ 11, 12, 

13, 16, และ 21

จากระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับ

การจดัการศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ที่

ไดพัฒนาขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับทดลองใช) 

เพื่อนําไปทดลองใช

3.  ทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต ที่ไดพัฒนาขึ้น ผูวิจัยทําการทดลองใชระบบ

การประกนัคณุภาพภายในทีไ่ดพฒันาขึน้ ที ่โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเมื่อ

ผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดบัอดุมศกึษา ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง จํานวน 

3 ทาน ทําการตรวจประเมินคุณภาพภายในของการ

จัดการศึกษา ของ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง และเขยีนรายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน เสรจ็เรียบรอยแลว ผูวจิยัทาํการจดั

สนทนากลุม (focus group)  ผูที่เกี่ยวของกับการ

ทดลองใชระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับ

การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ทั้งหมด โดยจัด 2 กลุม คือ ผูประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 3 คน และคณะ

กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน

ทั้งสิ้น 4 ทาน เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการ

ใชระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีไดพัฒนาข้ึน 

แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

ไดผลดังนี้

 3.1 ผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง จาํนวน 3 ทาน ไดพบปญหาและอปุสรรค 

ดังนี้ (1) ตัวบงชี้คุณภาพ ไมไดมีการระบุไว วา เปน

ตัวบงช้ีคุณภาพประเภทใด นั่นคือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ หรอืผลลพัธ ซึง่จะทาํใหเกดิประโยชนใน

การทําใหเกิดการวิเคราะหไดหลากหลาย ดังนั้น ตัว

บงชี้คุณภาพแตละตัวจะตองมีการระบุใหชัดวาเปน

ตัวบงช้ีประเภทใด ปจจัยนําเขา กระบวนการ หรือ

ผลลัพธ (2) ตัวบงชี้คุณภาพของแตละองคประกอบ

คุณภาพที่เปนเรื่องเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน อยู

กระจัดกระจายกันทําใหการตรวจประเมินยุงยาก 

ดังนั้น จึงตองจัดใหตัวบงช้ีท่ีอยูในกลุมเดียวกันหรือ

เรื่องเดียวกันเรียงอยูใกลๆ กัน เชน ตัวบงชี้คุณภาพ

ทีเ่กีย่วกบัวฒุกิารศกึษาของอาจารยผูสอน หรอืตวับง

ชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับผลงานของอาจารย ใหอยูเรียง

ตอเนื่องกัน เปนตน (3) ตัวบงชี้คุณภาพบางตัว ไม

เกี่ยวกับองคประกอบคุณภาพดานนั้นๆ เชน ตัวบง

ชี้ขององคประกอบคุณภาพดานอาจารยขอที่ 20, 

21, 22, 23,และ 24 ไมใชองคประกอบคุณภาพ

ดานอาจารย แตเปนองคประกอบคุณภาพดาน

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา และตัวบงชี้ของ
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องคประกอบคุณภาพดานบริหารขอที่ 7 ไมใชองค

ประกอบคุณภาพดานการบริหารแตเปนตัวบงชี้ของ

องคประกอบคณุภาพดานอาจารย เปนตน ดังนัน้ จะ

ตองมีการจดัตวับงชีค้ณุภาพใหเขากลุมองคประกอบ

คุณภาพที่ถูกตอง และ (4) คําบางคําในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใชไมถูกตอง เชน 

คําวา “ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ” ควรใชเปน 

“ตรวจประเมินคุณภาพ” เปนตน

 3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการบริหาร

ธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหาร

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 4 ทาน ได

พบปญหาและอุปสรรค (1) การดําเนินงานการใช

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับ

การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

พบวา รายการตางๆ ของการดาํเนนิงานการใชระบบ

ประกันคุณภาพ เขียนไวไมเปนลําดับขั้นตอน ทําให

การปฏิบัติเปนไปอยางยุ งยาก ดังน้ัน ควรมีการ

จัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงานการใชระบบการ

ประกนัคณุภาพเสยีใหม รายการทีจ่ดัไดวาอยูในเรือ่ง

เดียวกัน เขียนแยกกัน ทําใหผูดําเนินงานประกัน

คุณภาพเกิดความสับสน ดังนั้นควรรวมรายการที่

อยูในเรื่องเดียวกันเขาไวเปนรายการเดียวกัน และมี

บางรายการของการดําเนินงานการใชระบบประกัน

คุณภาพ เขียนในรูปวลี อานแลวเขาใจยาก เพราะ

ไมทราบวาใครจะตองเปนผูกระทําในรายการนั้น 

ดังนั้นแตละรายการควรเขียนในลักษณะที่เป น

ประโยค และ (2) กระบวนการในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ พบวา กระบวนการ

มีขั้นตอนที่ไมเปนไปตามลําดับ ควรมีการเรียงลําดับ

ขั้นตอนใหม ไมมีนิยามของ FOCUS–PDCA ทําให

ผูตรวจประเมินจะตองไปหานิยามเพิ่มเติมดวยตัว

เอง ดังนั้นควรมีการใหนิยามของ FOCUS–PDCA ไว

ดวยในสวนของกระบวนการ รายการตางๆ ที่อยูใน

ขั้นตอนเดียวกันมีการเขียนแยกรายการและวางไว

หางกัน ทําใหอานเขาใจยาก และยากในการปฏิบัติ 

ดงันัน้ควรเขยีนรายการทีอ่ยูในข้ันตอนเดยีวกนัเขาไว

ในรายการเดยีวกนั ไดแก วธิกีารประเมนิคณุภาพจาก

แหลงตางๆ นอกจากการตรวจประเมินจากเอกสาร

แลว ควรเขียนวิธีการประเมินจากแหลงตางๆ รวม

เขาไวในรายการเดียวกัน และควรเพิ่มการประเมิน

จากผูใชมหาบณัฑติดวย และรายงานผลการประเมนิ

ควรรวมเขาไวเปนขอเดียวกัน อยาเขียนแยกเปน

หลายขอ เปนตน และคําวาคณะผูบริหารในแตละ

รายการอานแลวเขาใจยากวาเปนใคร ควรเขียนให

ชัดวา คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เนื่องดวย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูมีหนาที่บริหาร

หลักสูตร

หลงัจากท่ีไดศกึษาปญหาและอปุสรรคในการใช

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ไดพัฒนาขึ้น จาก

การจัดสนทนากลุม (focus group) ผูที่เกี่ยวของดัง

ขางตนแลว ผูวจิยัไดทาํการปรบัปรงุระบบการประกนั

คุณภาพภายใน เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ 

ดังกลาว

เมื่อทําการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ

ภายในหลังจากที่ทดลองใชแลว ทําใหไดระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน สําหรับการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้

1.  การดําเนินงานการใชระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 6 รายการ

2.  รางกระบวนการในระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 10 รายการ

3.  องคประกอบ และดัชนีบงชี้คุณภาพ สําหรับ

การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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พบวา

 3.1 องคประกอบคุณภาพดานอาจารย มี

จํานวนตัวบงชี้ 18 ตัว

 3.2 องคประกอบคุณภาพดานหลักสูตร มี

จํานวนตัวบงชี้ 15 ตัว

 3.3 องคประกอบคุณภาพดานทรัพยากร

สนับสนุนการศึกษา มีจํานวนตัวบงชี้ 28 ตัว

 3.4 องคประกอบคุณภาพดานการบริหาร 

มีจํานวนตัวบงชี้ 14 ตัว

 3.5 องคประกอบคุณภาพดานการเรยีนการ

สอน และการประเมินผล มีจํานวนตัวบงชี้ 27 ตัว

 3.6 องคประกอบคุณภาพดานนักศึกษา มี

จํานวนตัวบงชี้ 22 ตัว 

โดยจัดทําคู มือการประกันคุณภาพภายใน

สําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต ฉบับสมบูรณ ที่ไดปรับปรุงแลว เพื่อนําไปใช

ประโยชนสําหรับการประกันคุณภาพตอไป

การอภิปรายผล
1.  องคประกอบคณุภาพทีไ่ดจากการพฒันาขึน้

จากงานวิจัยน้ี ซ่ึงไดแก องคประกอบคุณภาพดาน

อาจารย ดานหลักสูตร ดานทรัพยากรสนับสนุนการ

ศึกษา ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และ

การประเมินผล และดานนักศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพของนักวิจัยหลายทานที่ผู วิจัยไดทบทวน

วรรณกรรม น่ันคือ โดยทั่วไปแลวองคประกอบ

คุณภาพสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร

ตางๆ นั้นจะเปนไปตามองคประกอบของการจัดการ

ศึกษา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Ueawong (2014) 

2.  ระบบการประกนัคุณภาพ สาํหรับการจัดการ

ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) การดําเนิน

การใชระบบการประกันคุณภาพ (2) กระบวนการใน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ (3) องค

ประกอบ และดชันบีงชีค้ณุภาพ ซึง่สอดคลองกับงาน

วิจัย ของ Maneesang (2000) 

3.  ระบบการประกันคุณภาพท่ีไดพัฒนาข้ึนนี้ 

มีการระบุตัวบงชี้คุณภาพ วาเปนตัวบงชี้ประเภท

ใด ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ หรือผลรับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Ueawong (2014) และ

สอดคลองกับงานวิจัย ของ Jiraro (2003) 

4. ระบบการประกนัคุณภาพ สาํหรบัการจดัการ

ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ผูวิจัยได

พัฒนาข้ึนนี้ มีการประเมินคุณภาพภายในโดยตรวจ

สอบวาการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต มีหรือไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ

องคประกอบคุณภาพแตละดาน ดังนั้นการตรวจ

ประเมินจึงสามารถทําไดงายและสะดวก แตอยางไร

ก็ตามเนื่องจากการประเมินจะพิจารณาวาคณะวิชา

มีหรือไมมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ดังน้ัน การ

ตรวจประเมนิคณุภาพนอกจากจะตรวจสอบเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับดัชนีบงช้ีคุณภาพแลว ตองมีการพบ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร ที่จัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

พรอมทั้งอาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ นักศึกษา 

ศิษยเกา และผูใชมหาบัณฑิตดวย นอกจากนั้นการ

สงัเกตเปนวธิกีารอยางหนึง่ทีน่าํมาใชในกระบวนการ

ตรวจประเมิน

5.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่นํามา

ใชในระดับหลักสูตร ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยนั้น ยังไมมีการประกันคุณภาพในแตละ

รายหลักสูตรของสาขาวิชา ท้ังๆ ท่ีแตละหลักสูตร

ของแตละวิชาและแตละระดับการศึกษามีบริบทท่ี

แตกตางกนั แตสาํหรบัระบบการประกนัคณุภาพการ
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ศึกษาที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ี ใชกับเฉพาะหลักสูตร

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติเทานัน้ ซึง่มบีรบิททีแ่ตกตาง

ไปจากหลกัสตูรสาขาวชิาอืน่ๆ ดังน้ันจึงมคีวามเหมาะ

สมในทางปฏิบัติที่จะนําไปใชในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6.  การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต มีระบบการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ ที่

เปนระบบการรับรองในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับหลักสูตรนี้ในระดับสากล ไดแก ระบบการ

รับรอง AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA แลวก็ตาม 

แตการที่จะไดการรับรองระบบดังกลาว จะมีคาใช

จายในการดําเนินงานสูง  เสียเวลาในการเตรียมการ

มาก และเปนระบบการประกนัคณุภาพทีม่มีาตรฐาน

การดําเนินงานที่สูง พรอมทั้งอาจจะมีอุปสรรคเกี่ยว

กับการใชภาอังกฤษ ดังนั้นจึงอาจจะไมเหมาะกับ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจ ในประเทศไทย ที่

กอต้ังขึ้นมายังไมนาน หรือที่มีขนาดเล็ก แตระบบ

การประกันคุณภาพที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเปนระบบ

ที่สามารถนํามาใชไดทันที ไมตองเสียเวลาและคาใช

จายในการเตรียมการมาก จึงเหมาะกับการนํามาใช

กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิชา

ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานนี้ ที่เพิ่งกอตั้ง

ใหม หรือที่มีขนาดไมใหญ

7.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได

พัฒนาขึ้นน้ี เนนเร่ืองการพัฒนาองคกร และการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนการประกันคุณภาพการ

ศึกษาทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร ควบคูกัน

ไป เหมอืนกบัระบบการรบัรองการศกึษาระดบัสากล

ทางดานบริหารธุรกิจ ของ AACSB และ AMBA แต

ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ใชไดงาย พรอมทั้งประหยัด

คาใชในการดําเนินงานและเวลาในการเตรียมการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

1.  คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะที่เกี่ยวของของ

มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีเตรียมการหรือมีแผนท่ีจะขอ

การรับรองจากระบบการรับรองระดับสากลในการ

จัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หรือคณะวิชาทางดานบริหารธุรกิจ ซึ่งไดแก การขอ

การรับรองจาก AACSB EFMD และ AMBA สามารถ

นําระบบการประคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีผูวิจัยไดพัฒนา

ข้ึน มาใชการเปนการเตรียมความพรอมเพื่อท่ีจะไป

สูมาตรฐานสากล ทัง้นีเ้น่ืองจากการจะขอการรบัรอง

คุณภาพในระดับสากล ดังกลาว จะตองมีการปรับ

ตัวและเตรียมพรอมในเบ้ืองตน ซ่ึงการนําระบบการ

ประกันคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มา

ใช ซ่ึงใชไดงาย ประหยัดเวลาและคาใชจาย ถือวา

เปนการเตรยีมการทีด่อียางยิง่ ในการเขาสูการรบัรอง

ในระดับสากล

2.  เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มีการกํากับและติดตามโดย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ดังนั้นการจะนําระบบการประกันคุณภาพสําหรับ

การจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ ไปใช จะตองใชควบคูกับ การ

กํากับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

3.  คณะบริหารธุรกิจท่ีจะนําการนําระบบการ

ประคุณภาพสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ไปใช 

ควรตองมีการจัดเตรียมระบบฐานขอมูลและระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพ

ของระบบการประกันคุณภาพนี้ ท้ังท่ีเก่ียวกับ ดาน
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อาจารย ดานหลักสูตร ดานทรัพยากรสนับสนุนการ

ศกึษา ดานการบรหิาร ดานการเรยีนการสอนและการ

ประเมนิผล และดานนกัศกึษา ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวก

สําหรับผูรับการตรวจประเมินในการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง และสําหรับผูตรวจประเมินใน

การงายและสะดวกในการตรวจประเมิน

4.  เนื่องจากระบบการประคุณภาพสําหรับการ

จัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่

ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ เปนระบบการประกันคุณภาพ

ระบบใหม ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจท่ีจะนําระบบ

การประคณุภาพนีไ้ปใชจะตองมกีารศกึษาระบบการ

ประกันคุณภาพนี้ใหมีความเขาใจอยางถองแท และ

ทาํการอบรมใหความรูแกบคุลากรของคณะซึง่จะตอง

เปนผูดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

5.  เน่ืองดวยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลัก

เกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให

สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งอาจจะเปน

ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งน้ี โดย

ผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะ

กรรมการประกนัคุณภายในระดับอดุมศึกษาพิจารณา

ใหความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัดเพ่ือ

พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ (Office of The 

Higher Education Commission, 2015) ดังน้ัน 

คณะบริหารธุรกิจที่สนใจจะนําระบบการประกัน

คุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ไปใช

จะตองนําเสนอระบบการประกันคุณภาพนี้ตอสภา

สถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายใน

ระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะ

นําระบบนี้ไปใช พรอมกันนั้นสถาบันอุดมศึกษาตอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด

เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยโดยการนําระบบการประกัน

คุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ ไปทดลอง

ใช ในคณะบริหารธุรกิจท่ีจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยหลายๆ แหง 

เพื่อหาขอบกพรอง หรืออุปสรรคตางๆ ที่อาจจะมี

เมื่อมีการนําระบบการประกันคุณภาพนี้ไปใชเพื่อ

นําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพนี้ใหดียิ่งขึ้น

2.  ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในครั้งนี้ สามารถ

นําไปทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่

ผูวิจัยสนใจได

3.  ควรจะมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสําหรับการจัดการศึกษาหลัก

สูตรอื่นๆ ดวย เนื่องดวยแตละหลักสูตรมีบริบทของ

การจัดการศึกษาที่แตกตางกัน
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