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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 2)  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จ�าแนกตาม  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน สถานภาพบุคลากร การได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาและการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร  

ผู้สอน และพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 247 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ ตามสัดส่วนของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค�านวณหา ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพ 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุ 3  อนัดบัแรก คอื ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ รองลงมาได้แก่ การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามล�าดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือการเงินและงบประมาณ

 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อจ�าแนก

ตาม ระดบัการศกึษา สถานภาพบคุลากร การได้รบัการฝึกอบรมด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา และการได้รบั ข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจ�าแนกตาม เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างานพบว่าไม่แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วมของบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract
 The purposes of this research were to: 1) examine the participation in educational quality assurance 

of personnel in Thepsatri Rajabhat University; and 2) compare the participation in educational quality  

assurance of the personnel in Thepsatri Rajabhat University when classified by gender, age, educational 

level, work experience, personnel’s status, training in educational quality assurance and information  

attainment in educational assurance. The sample, calculated by using Yamane formula and stratified random 

sampling according to the proportion of personnel, consisted of 247 administrators, instructors and  

supportive personnel of Thepsatri Rajabhat University in the academic year 2013. The research instrument 

was a questionnaire on the participation in educational quality assurance of  personnel in Thepsatri Rajabhat 
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University with a reliability value of 0.98. Data were analyzed in terms of mean, standard deviation, t-test, 

and one-way ANOVA.

 The research findings were as follows:

 1. Overall, the participation in educational quality assurance of the personnel in Thepsatri Rajabhat 

University was at a moderate level. When considered individual aspects, the first three top rankings of  

participation in educational quality assurance of the personnel were (1) systems and quality assurance 

mechanisms, (2) production of graduates, and student development activities, and (3) the preservation and 

promotion of arts and culture, respectively. The financial and budgeting component received the lowest 

ranking. 

 2. Comparisons of the participation in educational quality assurance of the personnel  revealed 

significant differences . when classified by educational level, personnel’s  status, training  in  educational 

quality assurance  and  information attainment in educational assurance (p<.05), but when classified by 

gender, age and work experience, there were no significant differences.

Keywords: Participation of Personnel, Educational Quality Assurance

บทน�า

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส�าคัญ

ประการหนึง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้

ด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหมวด ๖ 

มาตรา ๔๗ ก�าหนดให้มรีะบบการประกนัคณุภาพการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและ

การท�างานจะต้องค�านึงถึงเงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ได้แก่ผู ้บริหารจะต้องมี 

ความตระหนัก เข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิด

ร่วมท�า รวมทั้งจะต้องมีการท�างานเป็นทีม โดยบุคลากร 

ทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให ้

มองเห็นคุณค่า และมีความรู ้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ร่วมรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาน

ศึกษาโดยมีการติดตาม ก�ากับดูแลการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต ิ2545: 12 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

เป็นสถาบันอุดมศึกษามีการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ตามแนวทาง

การประกนัคณุภาพการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา ประกอบด้วยตวับ่งชี ้และเกณฑ์การประเมนิ

คุณภาพตามองค ์ประกอบคุณภาพ 9 ด ้าน ได ้แก ่

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานและแผนการด�าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  

กิ จกรรมการพัฒนานัก ศึกษา องค ์ประกอบที่  4  

การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบ

ที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตร ีปีการศกึษา 2553 และปีการศกึษา 2554 ได้ระดบั

คะแนนเฉล่ีย 4.20 เท่ากัน และในปีการศึกษา 2555  

ได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.05 เมือ่พจิารณาทัง้สามปีการศกึษา

ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม

ในปีการศึกษา 2555 มีระดับคะแนนเฉล่ียลดลงจาก 

สองปีที่แล้ว และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่าใน 

ปีการศึกษา 2554 มีผลการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 

2553 จ�านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1  

องค์ประกอบที ่4 และองค์ประกอบที ่8 ส�าหรบัปีการศกึษา 

2555 พบว่ามีผลการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2554 

จ�านวน 5 องค ์ประกอบ ได ้แก ่ องค ์ประกอบที่  1  

องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบที่ 7 และ

องค์ประกอบที่ 9 และจากการศึกษาผลการสัมภาษณ์

บุคลากรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
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พบปัญหาในการรับรู ้ข ่าวสารของแต่ละหน่วยงานม ี

ความเข้าใจแตกต่างกัน ท�าให้การน�าไปปฏิบัติเกิดความผิด

พลาดและได้ผลงานไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ 

(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) 2553: 33) นอกจากน้ันยังขาดความรู ้

ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท�าให้บุคลากร

ขาดก�าลังใจและรู้สึกท้อแท้ในการปฏิบัติงาน (ส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) 2554: 16 และจากการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2555 คณะ

กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ควรมีการทบทวนและสร้างความเข้าใจ 

ร่วมกันเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

การศึกษารวมทั้งข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่ยืนยัน 

ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งก�าหนด

กลไกการขับเคล่ือนระบบให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 

การประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กร และทุกฝ่าย 

ควรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยด�าเนิน

การต่อเนื่องตามลักษณะของ Continuous Quality  

Improvement: CQI ไม่ควรด�าเนินการแบบเฉพาะกิจ 

หรือเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (ส�านักงานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2556: 2) 

 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าปัญหาที่ส�าคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติด้านการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาทีม่คีวามชดัเจน และมกีารด�าเนนิ

การอย่างต่อเนือ่ง ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นบคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะมีความสนใจที่จะศึกษาการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในองค์ประกอบคุณภาพ  

9 ด้าน เพื่อเป็นกรอบในการประเมินการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรดังกล่าว ผลการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลส�าหรับ 

ผู้บริหารในการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ

คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี โดยจ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท�างาน  สถานภาพบุคลากร การได้รับ

การฝึกอบรมด้าน การประกนัคณุภาพศกึษา และการได้รบั

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรปีีการศกึษา 2556 จ�านวน 642 

คน จ�าแนกตามสถานภาพบคุลากรเป็นผูบ้รหิาร ผูส้อน และ

พนักงานสายสนับสนุน  

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ค�านวณ

หาขนาดของกลุ ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2556 โดยใช ้

สูตรของยามาเน่ (Yamane 1967: 886-887) ที่ระดับ 

ความเชือ่มัน่ ร้อยละ 95 และยอมให้มคีวามคลาดเคลือ่นได้ 

0.05 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ได้ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�านวน 247 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 

จ�านวน 38 คน ผู้สอน จ�านวน 92 คน และพนักงาน 

สายสนับสนุน จ�านวน 117 คน   

 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) 

ประสบการณ์ในการท�างาน 5) สถานภาพบุคลากร 6) การ

ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 7) 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

  3.2 ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน  9 องค์ประกอบ

คุณภาพ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และ

แผนการด�าเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

องค ์ประกอบที่  3  กิ จกรรมการพัฒนานัก ศึกษา  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการ

วชิาการแก่สังคม องค์ประกอบที ่6 การท�านบุ�ารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบ 

ที่ 9 ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2 ตอน 

ดังนี้

  ตอนที่  1  สถานภาพทั่ ว ไปของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ จ�านวน 

7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน 

การท�างาน สถานภาพบคุลากร การได้รบัการฝึกอบรมด้าน

การประกันคุณภาพศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

  ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าแบ่งเป็น  5 ระดับ 

 2. การหาคุณภาพของ เครื่ อ ง มือ ในด ้ าน 

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์ในการสอบถาม แต่ละข้อ

มีค่าเท่ากับ 1.00 และน�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข 

ไปทดลองใช้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 

ไม ่ใช ่กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อค�านวณค่า 

ความเชื่อมั่น โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coeffcient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.984

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ และค่าร้อยละของ

ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

โดยใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมใน 

การประกนัคณุภาพการศกึษา โดยใช้สถติทิดสอบท ีส�าหรบั

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบจ�าแนกทางเดียว (One – way ANOVA) ส�าหรับกลุ่ม

ตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงเปรียบ

เทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมในการประกนั

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตร ีทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพ และรายองค์ประกอบ

คุณภาพโดยภาพรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง ปรากฏ 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบ 

     คุณภาพ

5 
 
 
 
 
ตาราง 1 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ัง 9 องค์ประกอบ 
           คุณภาพ 

 รายการ 
ระดับการมสี่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
 1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 2.96 0.92 ปานกลาง 
 2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                                      3.02 0.91 ปานกลาง 
 3. องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.01 0.98 ปานกลาง 
 4. องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 2.76 1.03 ปานกลาง 
 5. องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 2.93 0.99 ปานกลาง 
 6. องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.97 1.00 ปานกลาง 
 7. องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 2.91 0.95 ปานกลาง 
 8. องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 2.75 1.03 ปานกลาง 
 9. องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.04 0.99 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.96 0.85 ปานกลาง 
  
 จากตารางพบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับ            
ปานกลางทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกั นคุณภาพ                     
ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในบาง
องค์ประกอบอาจมีข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม ซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล  เช่นในองค์ประกอบที่ 8           
เป็นการแสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยก าหนดเป็น          
แผนกลยุทธ์ระยะยาว จึงอาจมีข้อจ ากัดส าหรับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สถานภาพบุคลากร           
การได้รับการอมรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
  2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 
1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 4 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบ 6 และองค์ประกอบ
ที่ 9 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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 จากตารางพบว่า ในภาพรวมระดบัการมส่ีวนร่วม

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร มหาวทิยาลยั           

ราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ อยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

คือองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ท้ังนี้การมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในบางองค์ประกอบอาจมีข้อจ�ากัด 

ในการมส่ีวนร่วม ซึง่ข้ึนอยูก่บับทบาทภาระหน้าทีข่องแต่ละ

บุคคล เช่นในองค์ประกอบที่ 8 เป็นการแสดงถึงศักยภาพ

เชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดโดยก�าหนดเป็น แผนกลยุทธ์ระยะยาว  

จึงอาจมีข้อจ�ากัดส�าหรับการมีส่วนร่วมของบุคลากร

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภัฏ

เทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เมื่อจ�าแนกตามเพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน สถานภาพ

บคุลากร การได้รบัการอมรมการประกนัคณุภาพการศึกษา 

และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีดังนี้

  2.1 จ�าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวมไม ่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส�าหรับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

  2.2 จ�าแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวมไม ่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า  

องค์ประกอบที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

  2.3 จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 

ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่  

2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบ 6  

และองค์ประกอบที ่9 แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ส�าหรับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

  2.4 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน

พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์

ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ .05 ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

  2.5 จ�าแนกตามสถานภาพบคุลากร พบว่าใน

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมือ่พจิารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที ่1 

องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 5  

องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 9 แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�า คัญที่ ระดับ .05 ยกเว ้นองค ์ประกอบท่ี 4  

องค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 8 ไม่แตกต่างกัน 

  2.6 จ�าแนกตามการได ้รับการฝ ึกอบรม 

การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในภาพรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น

รายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบ

ที ่9 แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเว้น

องค์ประกอบที่ 1 ไม่แตกต่างกัน 

  2.7 จ�าแนกตามการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในภาพรวม

แตกต ่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1 

ถึงองค์ประกอบที่ 9 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

.05 

อภิปรายผลการวิจัย

 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วม 

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏ เทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ

พบว่าอยู ่ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ โดยองค์

ประกอบทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงทีสุ่ดคือ องค์ประกอบที ่9 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพที่เป ็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนิน

งานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาตามกระบวนการการ

ประกันคุณภาพภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด�าเนินการเป็นประจ�า และมีส�านักงาน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ท�าหน้าที่ประสานงาน 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ก�ากับติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวทิยาลัย ทัง้นีใ้นแต่ละคณะ และหน่วยงานต่างๆ 

ยงัมคีณะกรรมการรบัผิดชอบการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในของคณะ และของหน่วยงาน เพื่อด�าเนินงานด้าน 

การประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ตดิตาม

การด�าเนินงาน และประเมินคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ในองค์ประกอบอื่นๆ ยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก 

องค์ประกอบคุณภาพที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร
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ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรจีะมส่ีวนร่วมในแต่ละองค์

ประกอบคุณภาพตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล และ

ตามสถานภาพของบุคลากร อาทิเช่น องค์ประกอบที่ 4  

การวิจัย ผู ้บริหาร และผู ้สอนจะมีบทบาทหน้าที่ใน 

การก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง งบประมาณ เพื่อพัฒนา

งานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ การส่งเสรมิบรูณาการกระบวน

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  

ซึ่งการวิจัยถือเป็นภาระงานอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน 

ของอาจารย์ผู้สอน เช่นเดียวกับองค์ประกอบที่ 8  การเงิน

และงบประมาณ เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่จะเป็น 

ผู้จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับสาวิตรี           

ไชยสมบัติ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ 

ส่งผลการต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัย

พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน

คุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

โชติกา วรรณบุรี (2547: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

การด�า เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ 

ผู ้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า  

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมใน

แต่ละด้านตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ 

เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภัฏ

เทพสตรี 

  2.1 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ เม่ือจ�าแนกตามเพศ พบว่าในภาพ

รวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติ

งานการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ เป็นภารกิจประจ�าของทุกคนไม่ว่าผู้ชาย

หรือผูห้ญงิทีต้่องร่วมมอืกันท�าอย่างต่อเนือ่ง บคุลากรทกุคน

มีจิตส�านึกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงท�าให้ระดับการมีส่วนร่วม

ในการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อจ�าแนกตามเพศ  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปรารถนา อังคประสาทชัย 

(2555: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผลการวิจัย 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต ่างกันมีส ่วนร่วม 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน และลัดดา 

ทองสกุล (2548: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

อาจารย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน

  2.2 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพของบุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเมือ่จ�าแนกตามอาย ุพบว่าใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะอายุไม่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ซ่ึงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลถูกก�ากับโดยบทบาท

ภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัติามกรอบภาระงาน

ที่รับผิดชอบนั้นๆ ไม่ได้ค�านึงถึงอายุของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง

สอดคล้องกับเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ, ภัชญา ธงศิลา 

(2554: 92) ได้ท�าการวิจัยเรื่องความรู้ ความเข้าใจและ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการด�าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 

ผลการวิจัยพบว่าระหว่างกลุ่มบุคลากรที่มีอายุที่ต่างกันมี

ส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน

  2.3 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพของบุคลากร 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เมื่อจ�าแนกตามระดับ 

การศึกษา พบว่าในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการ 

มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะมอบให้ผู้ที่มีวุฒิการ

ศึกษาที่ สูงเป็นผู ้รับผิดชอบในการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

และมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

และประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการประกนัคณุภาพการศกึษา 

จึงท�าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการ

ศึกษา เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้อง เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ (2556: 34)  

ได้ท�าการวจิยัเรือ่งการมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการด�าเนนิ

งานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน: กรณศีกึษา สาขาวชิา

ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลการวิจัยพบว่า พบว่าบุคลากรประจ�าสาขาวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน 

การด�าเนินประกันคุณภายในในภาพรวมแตกต่างกัน และ

ปรารถนา องัคประสาทชยั (2555: บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยั
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เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนบคุคลด้านระดับการ

ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ต่างกัน 

  2.4 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์

ในการท�างานพบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีก�าหนด

กิจกรรมการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปีการศึกษา เพื่อให้การด�าเนิน

งานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นไปตามระบบและ

กลไกที่มหาวิทยาลัยก�าหนดข้ึน ท้ังน้ีคณะ และหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมใน 

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างความรู้และ

ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้

บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพการศึกษา 

คือภารกิจประจ�าของทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน จึงท�าให้

ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  

เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ (2556: 34)  

ได้ท�าการวจิยัเร่ืองการมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการด�าเนนิ

งานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน: กรณศีกึษา สาขาวชิา

ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรประจ�าสาขาวิชาในระดับบัณฑิต

ศกึษาทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานต่างกนัมรีะดบัการมส่ีวนร่วม

ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ไม่แตกต่างกัน

  2.5 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ เม่ือจ�าแนกตามสถานภาพบุคลากร 

พบว่าในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี เป็นการด�าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 พันธกิจ 

ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่

สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละ

พันธกิจจะก�าหนดให้บุคลากรรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ที่

เป ็นข ้อก�าหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธ์กิจหลัก  

4 ประการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามบริบท

ของสถานภาพบุคลการ จึงท�าให้ระดับการมีส่วนร่วมใน 

การประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อจ�าแนกตามสถานภาพ

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ (2556: 

34) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส ่วนร่วมของบุคลากร 

ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน:กรณี

ศกึษา สาขาวชิาในระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรประจ�าสาขาวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีระดับการม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

ในภาพรวมแตกต่างกนั และประภาศ ปานเจีย้ง (2555: 178) 

ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ก า รศึ กษ าขอ งบุ ค ล า ก รมหา วิ ท ย า ลั ย ห าด ใหญ ่  

ผลการวิจัยพบว่า ต�าแหน่งบุคลากรที่ต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน 

  2.6 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เมื่อจ�าแนกตามการได้รับ 

การฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในภาพ

รวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทีเ่ป็น

เช่นนีอ้าจเป็นเพราะการปฏบิตังิานด้านการประกนัคณุภาพ

การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจ

เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ทัง้ระบบและวธิกีาร

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเทพสตร ีได้มอบหมายให้ส�านกังานมาตรฐานประกนั

คุณภาพการศึกษา ท�าหน้าที่ในการให้ความรู ้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดอมรมเพื่อพัฒนา

บคุลากรให้ความรูเ้กีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา จงึ

ท�าให้บุคลากรที่เคยได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษามีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและมี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าบุคลากร

ทีไ่ม่เคยได้รบัการฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบัลดัดา ทองสกลุ 

(2548: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตแห ่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบว่าอาจารย์

ที่มีการได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในโรงเรียนแตกต่างกัน 

  2.7 การมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการ

ศกึษา ทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพของบคุลากร มหาวทิยาลยั
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ราชภัฏเทพสตรี เมื่อจ�าแนกตามการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็น 

เช่นนี้อาจเป็นเพราะระบบ หรือวิธีการในการแจ้งข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9  

องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ยัง 

ไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากส�านักงานมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เพียง 1 คน จึงท�าให้การติดต่อประสานงานไม่ทั่วถึง 

ประกอบกับบุคลากรท่ีได้รับการอบรมหรือได้รับข่าวสาร

เกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ไม่ได้แจ้งให้บคุลากร

ภายในหน่วยงานทราบ จงึท�าให้ระดบัการมส่ีวนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อจ�าแนกตามการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับอมรพรรณ ประจันตวนิชย์ (2550: 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานและปัจจัยส ่วนบุคคลท่ีส ่งผลต่อการมี 

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อ

สื่อสารมีอิทธิผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา นั่นคือการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรดี 

ส ่งผลให ้ เกิดการมีส ่วนร ่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการติดต่อสื่อสารภาย 

ในองค์กรที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ต่อเน่ือง และทัน

เหตุการณ์ ท�าให้บุคลากรในองค์การ มีความรู้ ความเข้าใจ

ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น เมื่อมี 

ความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทีม่ากแล้ว ย่อมอยากทีจ่ะแสดงความรูค้วามสามารถทีต่นมี

เพือ่พฒันาองค์กร โดยการร่วมกิจกรรมต่างๆทีอ่งค์กรจดัขึน้ 

และศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัย 

เรื่อง สภาพและปัญหาในการด�าเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลจาก 

การวิจัย พบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินการทุก 

ขั้นตอนน้อย และหน่วยงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรและหน่วยงานรับทราบเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างท่ัวถึง จึงท�าให้เกิดความเข้าใจที่ 

ไม ่ถูกต้องว ่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่อง 

เฉพาะกิจ เป็นการเพิ่มภาระงาน และเกี่ยวข้องเฉพาะกับ 

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ

 

 จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1.  องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค์

และแผนการด�าเนนิการ พบว่าในรายข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ 

คือการจัดท�าแผนกลยุทธ ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน 

การก�าหนด การปรับแก ้ปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวทิยาลัย โดยให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการเป็นกรรมการ

จัดท�าแผนกลยุทธ์ และการร่วมประชาพิจารณ์วิสัยทัศน์ 

และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกันทั้งผู ้บริหาร 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับและรับทราบ

โดยทั่วกัน

 2.  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต พบว่า 

ในรายข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คอื กลไกการเปิดปิด ปรบัปรงุ

หลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดวิธีการ ขั้นตอนการด�าเนินการเปิดปิด 

ปรับปรุงหลักสูตร และการส�ารวจความต้องการหรือ 

ความจ�าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ รวมทั้งระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 3. องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 

พบว่าในรายข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่ทีสุ่ด คือ การให้ค�าปรกึษาทาง

วชิาการหรอืแนะแนวนกัศกึษา เกีย่วกบัการจดัท�าฐานข้อมลู

นกัศึกษา ด้านการเรยีน ด้านครอบครวั ดงันัน้ มหาวทิยาลยั

ควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการจดัท�าฐานข้อมลูด้านต่างๆ 

ของนักศึกษา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา โดยการให ้ข ้อมูลป ้อนกลับแก ่ นักศึกษา 

ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆ ของนักศึกษา

 4. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย พบว่าในรายข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร ้างสรรค ์ เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกใน 

การจดสทิธบิตัร เช่น ให้ค�าปรกึษาด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 

ร่างค�าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร 

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง ขั้นตอนและ

ประสานงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้

และอ�านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรแก่คณาจารย์

และนักวิจัย

 5. องค์ประกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

พบว่าในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัย 
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ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส�ารวจความต้องการ 

ของชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท�าแผนการบริการทาง

วิชาการ และร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลหรือ 

หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้การประเมนิผลประโยชน์

หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม

 6. องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม พบว่าในรายข้อที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ  

การประเมนิผลความส�าเรจ็ของการบรูณาการงานด้านท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร

ให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม การติดตามประเมินผลงานด้านท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการน�าผลการประเมินไป

พัฒนาโดยการใช้หลักการ PDCA

 7. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

พบว่าในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ภาวะผู้น�าและ 

ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั เกีย่วกบัการช้ีแจงท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

มหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ 

แผนกลยุทธ ์ของมหาวิทยาลัย ดัง น้ันผู ้บริหารของ

มหาวิทยาลัยควรได้รับการชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

ผูบ้รหิารจะต้องถ่ายทอดนโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์

ให้หน่วยงานและบุคลากรรับทราบและเข้าใจร่วมกัน

 8. องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

พบว่าในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การจัดท�าแผน 

กลยทุธ์ทางการเงนิ เกีย่วกบัการวเิคราะห์ทรพัยากรทางการ

เงินตามแผนกลยุทธ์ การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

ทรัพยากรด้านการเงิน และการจัดท�างบประมาณประจ�าปี 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนใน

การเป็นกรรมการท�าหน้าทีว่เิคราะห์ และก�าหนดหลกัเกณฑ์

การจัดสรรทรัพยากรตามแผนกลยุทธ์ รวมท้ังการจัดท�า

รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 9. องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพ พบว่าในรายข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คอื การด�าเนนิ

งานในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ 

การสร้างหรือพัฒนาแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีานการประกนัคณุภาพ

การศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

สร้างและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ  

โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ด ี

ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพการศึกษา รวม

ทั้ งการสร ้างเครือข ่ายการประกันคุณภาพระหว ่าง

มหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ

 

  งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ โดยได้รับความ

อนุเคราะห ์  และความช ่วยเหลือแนะน�าอย ่างดียิ่ ง 

จาก ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ดร.เนติ  

เฉลยวาเรศ ดร.วสนั ปุน่ผล และดร.ภวูดล จลุสคุนธ์ ทีก่รณุา

ให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  สมมิตร ที่กรุณา

ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของบทความ ดร.สุพจน์  

เกิดสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ 

และขอขอบพระคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทุกท่านที่อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และให้ความ 

ร่วมมือในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท�าวิจัยใน

ครั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

    

เอกสารอ้างอิง

เกษรา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์.  การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ภายใน : กรณีศึกษา สาขาวิชาในระดับบัณฑิต 

 ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.

โชติกา  วรรณบุรี.  การด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

 การศกึษาของมหาวทิยาลยั สโุขทยัธรรมาธริาช 

  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ 

 เจ้าหน้าที่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

ประภาศ  ปานเจี้ยง. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

 การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.   

 ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 

  10 พฤษภาคม 2555 (หน้า 178). สงขลา 

   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2555.

ปรารถนา  อังคประสารทชัย. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการม ี

 ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

 บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ตะวันออก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2555.

เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ และภัชญา ธงศิลา.  ความรู ้



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 9(2): ก.ค.-ธ.ค. 255720

 ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 ต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . 

 ว า รส า ร ก า รพยาบาลและก า รศึ กษ า .  

 4 (กันยายน –ธันวาคม 2554): 92. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส�านักงานมาตรฐานและ 

 ประกนัคณุภาพการศกึษา.  ผลการตดิตามตรวจ 

 สอบคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

  2555.  เอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4 วันที่ 4 

  พฤศจิกายน 2556, ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เทพสตรี, 2556.

ลัดดา ทองสกุล.  การประกันคุณภาพการศึกษาภาย 

 ใ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห ่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัย 

 และพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม. 

  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 นครปฐม, 2548.

ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ. สภาพและปัญหาในการด�าเนินการ 

 ประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ราชนครินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

สาวิตรี ไชยสมบัติ.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ 

 บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา.  วทิยานพินธ์ปรญิญา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2552.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  มาตรฐาน 

 การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก, 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ  จุดทอง, 

  2545.

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  (องค์การมหาชน). รายงานผลการประเมิน 

 คณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษา มหาวทิยาลยั 

 ราชภัฏเทพสตรี. กรุงเทพฯ, 2553.

_______. รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอกระดบั 

 อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

 กรุงเทพฯ, 2554.

อมรพรรณ ประจันตวนิชย์.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

 ในการท�างานและปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผล 

 ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการ 

 ศึ ก ษ า ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

 ธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

Yamane, Taro.  Statistics: An introductory  

 analysis. New York: Harper & Row, 1967.


