46

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

การมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
รำ�ไพ หมั่นสระเกษ คม. *
วราพร ตัณฑะสุวรรณะ วท.ม. *
จงกลณี ตุ้ยเจริญ วท.ม. *

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วม ปัญหาอุปสรรคจากการมีสว่ นร่วม ใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่ง ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยาย กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ในปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 66 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79 , SD = 0.61 ) ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการมีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ( = 2.29, SD = 0.99 ) และ รายด้านอยู่ในระดับน้อย เปรียบเทียบ
การมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทีม่ ตี �ำ แหน่งต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ใน 3
กระบวนการ คือ การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพ และ การประเมินคุณภาพ
คำ�สำ�คัญ : การมีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วม การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 20 No. 2 July-December 2014

47

Participation and its corresponding issues among participants in Educational
Quality Assurance at the Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Rumpai Munsrakeat MEd.
Waraporn Tantasuwana M.Sc.
Jongkolnee Tuicharoen M.Sc.

Abstract

The purpose of this research was to study the participation and its corresponding problems
amongst the Educational Quality Assurance Operational team at Boromarajonani College of Nursing,
Nakhonratchasima. The team had been segregated for the purpose of this research by position description.
The research was conducted using a descriptive research design. Samples of this study consisted of 66
people in the academic year 2013 including administrators, nursing instructors and support staff of the
Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima. The instrument used for data collection was a questionnaire. The reliability of this questionnaire was 0.97. Data was analyzed by using descriptive statistics
and One - way ANOVA. The findings are as follows: The participation level in overall among Educational
Quality Assurance Operation of personnel was at a high level ( = 3.79, S.D. = 0.61) The problem and
obstacles in overall and in each dimension among Educational Quality Assurance Operation of personnel
were at a low level ( = 2.29, S.D. = 0.99) Comparative findings of the participation among Educational
Quality Assurance Operation of personnel in differing work position was significantly different (p < .05)
The findings suggest the provision to the college should develop a mechanism of Educational Quality
Assurance System in three parts : Internal quality control , Quality examination and Quality assessment
Keywords : The participation , Problems and Obstacles , Educational Quality Assurance Operation

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ตระหนั ก และเห็ น ความสำ � คั ญ ของการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
กำ�หนด(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545) ได้น�ำ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในมาใช้ในการบริหารองค์กร โดยใช้ระบบ
KPI 9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมทัง้ ปัจจัย

นำ�เข้า กระบวนการ และ ผลผลิต สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถาบันพระบรมราชชนก สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สภาการพยาบาล (วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 2556) การดำ�เนินการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ ทุกปีการศึกษาวิทยาลัย
จะตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
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กำ�หนด เพือ่ นำ�ผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
และ พัฒนาการดำ�เนินงานทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้วิทยาลัยมีผลการดำ�เนินงานโดยรวมทุกองค์
ประกอบ ในปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2555 อยู่
ในระดับดี ถึง ดีมาก (เครือข่ายวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2555, สถาบันพระบรมราชชนก, 2556)
รวมทั้ ง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาจาก
สมศ. อยู่ในระดับดี (สำ�นักงานมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555) และได้รบั การรับรองสถาบัน
จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (สภา
การพยาบาล, 2556)
แม้ว่าผลการดำ�เนินการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินใน ปีการศึกษา
2554 พบว่า สิ่งที่วิทยาลัยต้องปรับปรุงตามลำ�ดับ คือ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการดำ�เนิน
งานตามภารกิจการวิจยั มาตรฐานด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ ผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาตามแผนพัฒนา บรรลุผลสำ�เร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา, 2555) ปีการศึกษา 2555
พบว่า มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน อยูใ่ น
ระดับต้องปรับปรุง (สถาบันพระบรมราชชนก, 2556)
และจากการสั ง เกตและสอบถามจากบุ ค ลากรของ
วิทยาลัยก่อนตรวจประเมินทุกครั้ง พบว่า บุคลากร
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลาในการเขี ย น SAR และจั ด เตรี ย ม
เอกสารหลักฐานนานมาก SAR ต้องแก้ไขหลายครั้ง
การจัดแฟ้มเอกสารหลักฐานไม่ครอบคลุม ทำ�งาน
ไม่ทนั มีภาระงานเพิม่ ขึน้ และ บางส่วนมีความเครียด
มากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นหัวใจ
สำ�คัญของการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุก
กลุ่มงานต้องให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงาน

ครบทุกพันธกิจ และวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าประสงค์
จากที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยาลั ย ฯ
อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางประการ ขัดขวางทำ�ให้
บุคลากรไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ หาก
ปล่อยให้ปญ
ั หานีเ้ ป็นอยูต่ อ่ ไป อาจจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาในระยะยาวได้ ผูว้ จิ ยั มีบทบาทในการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค
จากการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ผลการวิจัยจะนำ�ไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
อุ ป สรรคในการทำ � งานให้ บุ ค ลากรสามารถทำ � งาน
ได้เต็มศักยภาพ มีความสุข และพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการมีสว่ น
ร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร
3. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
ดำ � เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
จำ�แนกตามตำ�แหน่ง

คำ�จำ�กัดความ

การมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ
ดำ � เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
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ในปีการศึกษา 2555-2556 โดยมีส่วนร่วมครบทั้ง 9
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดําเนินงาน 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 7) การ
บริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ
และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน
การดำ�เนินการตามแผน การตรวจสอบ และการแก้ไข
ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาอุปสรรค หมายถึง ข้อขัดข้องที่ท�ำ ให้
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไม่
สามารถดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้ โดยง่าย ล่าช้า มีขอ้ ขัดข้อง
ไม่ต่อเนื่อง หรือ ไม่บรรลุผลสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรค
จำ�แนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านระบบและ
กลไกการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ด้านการบริหารระบบคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร หมายถึง ข้อ
ขัดข้องของตัวบุคลากร เกี่ยวกับการเข้าร่วมดำ�เนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามวงจร
คุณภาพ PDCA อาจส่งผลทำ�ให้บุคลากรไม่อยากร่วม
ดำ�เนินการ ไม่ทุ่มเท เครียด และไม่มีความสุข ในการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำ�แนกเป็น 3
ด้าน คือ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหา
ด้านทักษะในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และ ปั ญ หาด้ า นทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ า นระบบและกลไกการ
ดำ � เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง
ข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ เ กิ ด จากระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
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นครราชสีมา ที่ขัดขวาง หรือ ส่งผลทำ�ให้บุคลากรไม่
สามารถดำ�เนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้ หรือ
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารระบบคุณภาพ
หมายถึง ข้อขัดข้องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารระบบคุณภาพ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ของ
ผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการ รองผู้
อำ�นวยการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และหัวหน้า
ภาควิชา ที่ส่งผลทำ�ให้วิทยาลัยไม่สามารถดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้สำ�เร็จตามเป้าหมาย หรือ
มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการดำ�เนินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2554) และ
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
อุดมศึกษา ของ สถาบันพระบรมราชชนก (สถาบัน
พระบรมราชชนก, 2556 ) และ ใช้กรอบแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของ W. Edward Deming (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2553) ซึ่งบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การสามารถรับรู้และให้ข้อมูลได้ ทั้งความสำ�เร็จและ
ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานจริง
ในปีการศึกษา 2556 จำ�แนกเป็น ผู้บริหาร อาจารย์
และ บุคลากรสายสนับสนุน จำ�นวน 132 คน เลือก
ลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) โดยเลือกเฉพาะบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติงานจริง และเป็นผู้มีส่วนรับ
ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยตรง จำ�แนกเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน จำ�นวน 66 คน
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้เขียนคำ�ชี้แจงในแบบสอบถาม โดย
แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม คำ�ตอบหรือข้อมูลทุกอย่างจะถือ
เป็นความลับ การรายงานจะรายงานในภาพรวมตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั เท่านัน้ และ สอบถามความสมัคร
ใจในการเข้าร่วมเป็นกลุม่ ตัวอย่าง หากยินยอมเป็นกลุม่
ตัวอย่างให้ลงชื่อในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สามารถถอนตัวออกจากการเป็นกลุม่ ตัวอย่างได้ทกุ เมือ่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออก
เป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จำ�นวน 5 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ และเติมคำ�
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จำ�นวน 13 ข้อ มีคำ�ตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปาน
กลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
อุปสรรคที่พบจากการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จำ�นวน 73 ข้อ
จำ�แนกเป็นปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร 35 ข้อ ด้าน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จำ�นวน
24 ข้อ และ ด้านการบริหารระบบคุณภาพ จำ �นวน
14 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีคำ�ตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ 5 = มาก

ที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย , 1 = น้อย
ทีส่ ดุ และ ช่วงท้ายแบบสอบถามมีชอ่ งว่างให้ขอ้ เสนอ
แนะปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม
การกำ�หนดเกณฑ์การแปลผลระดับคะแนน
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ดังนี้ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.001.50 = น้อยที่สุด, 1.51 – 2.50 = น้อย, 2.51 – 3.50 =
ปานกลาง , 3.51-4.50 = มาก , 4.51 – 5.00 = มากที่สุด
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547 )
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 4
ท่าน ประกอบด้วย นักการศึกษา 1 ท่าน ผู้บริหารที่
เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ท่าน
อาจารย์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 1 ท่าน ตรวจสอบ หลัง
จากนั้นนำ�แบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และครอบคลุ ม เนื้ อ หา และนำ � ไปหาความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยนำ�เครือ่ งมือไปทดลองใช้ กับผูบ้ ริหาร
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำ�นวน 40 คน แล้ว
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach ,
s alpha - coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูช้ ว่ ยวิจยั ส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัว จำ�นวน
66 คน ตอบแบบสอบถาม ดำ�เนินการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2557 และให้ส่ง
แบบสอบถามกลับคืน โดยใส่ในกล่องรับแบบสอบถาม
หน้าห้องประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ใช้ ก ารคำ � นวณหาค่ า ความถี่
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาและปัญหาอุปสรรค ใช้การคำ�นวณ
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หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้วนำ�ค่าเฉลีย่ ไปเทียบกับเกณฑ์
การประเมินที่กำ�หนด และ การทดสอบสมมุติฐานใช้
One-Way ANOVA

ผลการวิจัย

กลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีชว่ งอายุ 41 - 56 ปี คิด
เป็นร้อยละ 54.50 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท
คิดเป็นร้อยละ 54.50 ตำ�แหน่ง เป็นอาจารย์ คิดเป็น
ร้อยละ 63.60 มีประสบการณ์ในการทำ�งานทีว่ ทิ ยาลัยฯ
น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.90 มีประสบการณ์
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ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ
เวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.20 กิจกรรมที่บุคลากร
มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.80
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( = 3.79 , S.D.= 0.61 ) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
		 ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( N = 66)
การมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
SD การแปลผล
1. ร่วมกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของวิทยาลัย
3.39 1.19 ปานกลาง
2. ร่วมกําหนดแผนการดำ�เนินงานทีต่ อบสนองปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ 3.47 1.15 ปานกลาง
เป้าประสงค์ของวิทยาลัย
3. ร่วมกําหนดนโยบายการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 3.32 1.21 ปานกลาง
4. ร่วมรับรู้นโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3.94 0.74
มาก
5. ร่วมปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ 4.06 0.69
มาก
แผนการดำ�เนินงาน
6. เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
4.03 0.82
มาก
7. เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.00 0.82
มาก
8. มีสว่ นร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ 3.42 1.15 ปานกลาง
9. มีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรือโครงการให้บริการทางวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม 3.97 0.76
มาก
10. มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
4.11 0.72
มาก
11. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันมีการบริหารและการ 3.62 0.89
มาก
จัดการที่ดีเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
12. มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน ตามระบบทีว่ ทิ ยาลัย 3.98 0.89
มาก
กำ�หนด
13. มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 3.95 0.73
มาก
อย่างต่อเนื่อง
รวม
3.79 0.61
มาก
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ปั ญ หาอุ ป สรรคจากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปั ญ หาอุ ป สรรคจากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร โดย
รวม ( = 2.29, SD = 0.99 ) และรายด้าน อยู่ในระดับ

น้อย โดยปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
( = 2.37 , SD =1.01 ) รองลงมา คือ ด้านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 2.34, SD =
1.02) และ ด้านการบริหารระบบคุณภาพ ( = 2.17,
SD = 1.13 ) ตามลำ�ดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัญหาอุปสรรคจากการมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการประกัน
		 คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ด้านบุคลากร ด้าน
		 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารระบบคุณภาพ (N = 66)
ปัญหาอุปสรรค
SD การแปลผล
ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร
2.37 1.01
น้อย
ปัญหาด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.34 1.02
น้อย
ปัญหาด้านการบริหารระบบคุณภาพ
2.17 1.13
น้อย
รวม
2.29 0.99
น้อย
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่ง
บุคลากรที่มีตำ�แหน่งต่างกันมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย
สำ�คัญ .05 (p < .05) เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
พบว่า ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาแตกต่างกับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน และอาจารย์ มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกับบุคลากร
สายสนับสนุน โดยอาจารย์ มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าบุคลากรสาย
สนับสนุน รายละเอียดดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัย
		 พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง (N = 66)
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น การ แหล่งความแปรปรวน df
ss
ms
F
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของผู้
บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรสาย
สนับสนุน
ระหว่างกลุ่ม
2
7.44
3.72
13.73*
ภายในกลุ่ม
63
17.07
0.27
รวม
65
24.51
*
p < .05
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการดำ �เนินการประกันคุณภาพ
		 การศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง (N = 66)
การมีส่วนร่วม/ตำ�แหน่ง
ผู้บริหาร
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
( = 4.33 )
( = 3.85 )
( = 3.23 )
ผู้บริหาร ( = 4.33 )
0.48 *
1.10 *
อาจารย์ ( = 3.85 )
0.48 *
0.62 *
บุคลากรสายสนับสนุน( = 3.23 )
1.10 *
0.62 *
*
p < .05

อภิปรายผลการวิจัย

การมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ แสงสุรีย์ คำ�ตุ้ย,
ธนากร ก้อนทองดี และชนนิกานต์ เครือยัง่ ยืน (2556)
ได้ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำ�นักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากร
มีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ สอดคล้องกับ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา, สำ�นักงานอธิการบดี (2557)
ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดำ�เนินงานประกันคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ตามลำ�ดับ คือ ลักษณะของผูบ้ ริหาร ลักษณะของหน่วย
งาน ลักษณะของบุคลากร และลักษณะการบริหาร
จัดการ จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่า ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ตระหนัก เห็นความสำ�คัญ และมีความมุ่งมั่นในการ

ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำ�หนด
นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ที่เป็นระบบ มีการมอบหมายงานด้านการประกันให้
บุคลากรรับผิดชอบตามกลุ่มพันกิจอย่างทั่วถึง และ
มีการนำ�ผลการประเมินการทำ�งานด้านการประกัน
คุณภาพมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
บุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานโดยให้รางวัล
Good practice เมื่อบุคลากรดำ�เนินงานได้บรรลุเป้า
หมาย ส่งผลให้บุคลากรตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก
ปั ญ หาอุ ป สรรคจากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับน้อย บุคลากรเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค จาก
การมีภาระงานมากทำ�ให้ขาดโอกาสพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะด้าน
การประกันคุณภาพไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาศึกษาคู่มือ
การประกั น คุ ณ ภาพทำ � ให้ ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ น
ขาดความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ไม่อยากทุม่ เทการทำ�งานให้การประกันคุณภาพ
อย่างเต็มที่เพราะมีภาระงานมาก ไม่เข้าใจตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์เนื่องจากเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดทักษะใน
การทำ�งานเป็นทีม ด้านระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา บุคลากรไม่สามารถดำ�เนินงานตาม
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

ตัวบ่งชี้ได้บรรลุเป้าหมายเพราะการมอบหมายไม่ตรง
กับงานที่ปฏิบัติจริง ผู้ประเมินคุณภาพภายในมีความ
รู้และทักษะในการประเมินไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานประกันคุณภาพได้ไม่ชัดเจน ผู้ประเมิน
คุณภาพภายในไม่เข้าใจตัวบ่งชี้ และไม่เข้าใจแผนพัฒนา
และแนวทางการดำ�เนินงานตามแผน นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 29 คน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยว
กับปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด ตามลำ�ดับ คือ 1)
ควรแก้ไขปัญหาการเขียน SAR โดย มอบหมายให้ผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรงเป็นผู้เขียน SAR และ
กำ�หนดรูปแบบการเขียน SAR ให้ชดั เจน 2) วิทยาลัยฯ
มีแผนงาน/โครงการจำ�นวนมาก ควรทำ�ตาราง Matrix
แสดงความสอดคล้อง ของโครงการ กับ ตัวบ่งชี้ QA
ให้ชัดเจน 3) ควรพัฒนาความรู้และทักษะผู้ประเมิน
คุณภาพภายในให้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ ภาวนา กิตติวมิ ลชัย
, คมสัน พันธุ์ชัยเพชร, ษมพร สนธิเปรม, พรรณี ศักดิ์
ทัศนา, และภัทรวดี พลไพสรรพ์ (2551) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การนำ�เอาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพและตัวชีว้ ดั คณะ
กรรมการตรวจประเมินขาดประสบการณ์ และขาด
ความจริงจังในการตรวจประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การตรวจประเมินคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีการ
ศึกษา ขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับพันธกิจ
ขององค์กร หรือ ตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าและ
พัฒนาการขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษา ของ
จันทิมา จารณศรี และ ภัชญา ธงศิลา (2549) ได้ศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ คือ บุคลากรมีภาระ

งานมาก บรรยากาศของการดำ�เนินงานเน้นหนักไปใน
รูปแบบที่จริงจัง จึงเพิ่มความเครียดในการทำ�งาน
จากผลการวิจัยครั้งนี้อธิบายได้ว่า วิทยาลัยฯ
มีการนำ�ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการ
ศึกษามาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ความ
สำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองผู้อำ�นวย
การแต่ละกลุ่มงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ
ควบคุม กำ�กับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมี
การดำ�เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานให้มีการขับ
เคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ นอกจากนี้บุคลากร
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดำ �เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษามานาน จึงมีทักษะในการแก้ไข
ปัญหา ส่งผลทำ�ให้บุคลากรมีปัญหาอุปสรรคโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย แต่บุคลากรยังเห็นว่ามีปัญหาอยู่บ้าง
เพราะบุคลากรมีภาระงานมาก ทั้งภาระงานด้านการ
เรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนะธรรม ทำ�ให้
บุคลากรบางส่วนไม่มีเวลาศึกษาคู่มือประกันคุณภาพ
ไม่ได้รว่ มประชุมรับฟังความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพ
การชีแ้ จงตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเขียน SAR และ แนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายในที่วิทยาลัยฯ จัดให้
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำ�ให้บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ
และ มีปัญหาในการเขียน SAR ส่วนด้านระบบและ
กลไกการประกั น คุ ณ ภาพ วิ ท ยาลั ย ฯ มี น โยบายให้
บุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดย
เป็นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในภายใต้การดูแลของ
บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินภายใน
ของ สกอ. แล้วเป็นพีเ่ ลีย้ งขณะตรวจประเมิน แต่ในการ
ตรวจประเมินบางครั้งพี่เลี้ยงติดภารกิจ ทำ�ให้ผู้ตรวจ
ประเมินที่ยังไม่มีประสบการณ์ตัดสินใจประเมินไป
ตามการเรียนรู้ที่ตนเองมี และมีการเปลี่ยนแปลงคณะ
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กรรมการประกันคุณภาพใหม่บางส่วนทำ�ให้ยังไม่มี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะให้ความรู้ หรือ คำ�แนะนำ�
แก่บุคลากรได้อย่างชัดเจนทุกเรื่อง ส่งผลให้บุคลากร
เห็นว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่ง
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีตำ�แหน่ง
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) โดย ผู้บริหาร มีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน และ อาจารย์ มี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ งานประกันคุณภาพการศึกษา, สำ�นักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557) ได้ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการ
ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรกับการมีสว่ นร่วมใน
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ลักษณะ
ของผู้บริหาร และ การศึกษาของ เสาวลักษณ์ ศรีดา
เกษ, รัฐติภรณ์ ลีทองดี, และ นฤมล แก้วดี (2556)
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ในการประกั น
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดขอนแก่น กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร อาจารย์
ผู้สอน และ บุคลากรสายสนับสนุน ผลการวิจัย พบ
ว่า ปัจจัยที่สามารถทำ�นายความสำ�เร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
คือ ด้านอาจารย์ผสู้ อน และด้านผูบ้ ริหาร ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษา ของ เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศและภัชญา
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ธงศิลา (2553) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และการมีสว่ น
ร่วมของบุคลากรต่อการดำ�เนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พบว่า
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับมาก แต่ ไม่พบความแตกต่างของการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกลุม่
บุคคลากรที่มีตำ�แหน่งแตกต่างกัน
จากผลการวิจยั อธิบายได้วา่ ผูบ้ ริหารวิทยาลัย
เป็ น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ มากในการทำ � ให้ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสำ�เร็จ ดังนั้น ผู้
บริหารจึงต้องให้กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
ทิศทางการดำ �เนินงานขององค์กรที่ชัดเจน กำ �กับ
มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ กำ � หนด รวมทั้ ง มอบหมาย
หน้าที่ ควบคุม กำ�กับ ดูแล และ ผลักดัน ให้บุคลากร
ดำ�เนินการประกันคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุง
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนอาจารย์ ต้องรับผิด
ชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามที่ผู้บริหารมอบ
หมาย อาจารย์บางส่วนเป็นหัวหน้างาน และมีส่วน
ร่วมในการดำ�เนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ
ร่วมด้วย ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน มีส่วนร่วมรับ
ผิดชอบตัวบ่งชีต้ ามทีผ่ บู้ ริหารมอบหมาย ซึง่ ส่วนใหญ่
รับผิดชอบควบคู่กับ ไม่ได้เป็นหัวหน้างาน หรือ ร่วม
รับผิดชอบกำ�หนดนโยบายหรือวางแผนการดำ�เนินงาน
โดยตรง บุคลากรสายสนับสนุน จึงมีส่วนร่วมน้อย
กว่าผู้บริหารและอาจารย์ จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ลักษณะการมีส่วนร่วมอาจเกิดจากระบบการสั่งการ
ตามสายการบังคับบัญชา มีบรรยากาศการทำ�งานทีเ่ ป็น
ทางการ ไม่ยดื หยุน่ บุคลากรบางส่วนอาจมีความเครียด
และไม่มีความสุขกับการทำ�งาน ดังนั้น ผู้บริหารควร
หาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพด้วยความสมัครใจ
เพื่อสนับสนุนให้การดำ�เนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาประสบความสำ�เร็จยิ่งขึ้น
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั วิทยาลัยควรพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ใน 3 กระบวนการ
ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพภายใน โดย วิเคราะห์
ภาระงานของอาจารย์และหาแนวทางลดภาระงานที่
ไม่จำ�เป็นลง ควรสร้างระบบการประกันคุณภาพให้
มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพให้เหมาะ
สม มีการกำ�หนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ที่ใช้ในการควบคุมภายในให้ชัดเจนและมีการประชุม
ชี้ แ จงให้ บุ ค ลากรรั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยใช้ ช่ อ ง
ทางการสือ่ สารหลากหลายช่องทางมากขึน้ ควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA พัฒนา
ศักยภาพการทำ�งานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพของผู้รับ
ผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในให้
มีความรู้และเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินให้
ถูกต้อง พัฒนาความรู้และทักษะในการเขียน SAR ให้
บุคลากรทุกระดับ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพให้เข้มแข็งและมีความเชีย่ วชาญทุกตัว
บ่งชี้ เพื่อให้สามารถให้ความรู้และช่วยเหลือบุคลากร
ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น
และผูบ้ ริหารควรหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากร
ต้องการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยความสมัครใจมากขึ้น
2. การตรวจสอบคุณภาพ โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรสร้างระบบการเขียน SAR แบบ
มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ระดับบุคลากรขึน้ ไป กำ�หนดรูปแบบ
การเขียน SAR และการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
จั ด ให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ SAR ในระดับกลุ่มงาน และผู้
บริหารควรใช้กลไกการประชุมในการกำ�กับติดตามการ
ดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบตั กิ ารราย
ไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

3. การประเมิ น คุ ณ ภาพ ควรประชุ ม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และวิพากษ์ SAR ในระดับวิทยาลัยฯ เพื่อหาข้อยุติ
รายตัวบ่งชี้ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน จัดทำ�คู่มือประเมิน
คุณภาพภายในและประชุมชี้แจงคู่มือให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้และผู้ตรวจประเมินเข้าใจตรงกัน หลังการ
ตรวจประเมินกำ�หนดให้คณะกรรมประเมินแต่ละชุด
ประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินก่อนรายงาน
ผลให้บุคลากรรับทราบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ควรประชุมร่วมกัน เพือ่ หาแนวทางนำ�
ผลการประเมินไปจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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