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การมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่ม  ปญัหาอปุสรรคจากการมสีว่นรว่ม  ใน

การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำาแนกตาม

ตำาแหนง่  ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยาย  กลุม่ตวัอยา่ง คอื บคุลากรของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา  

ในปกีารศกึษา 2556  จำานวน  66  คน เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้ง

ขึ้นเอง  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way  ANOVA)   ผลการวิจัย  พบว่า การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79 , SD = 0.61 ) ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม (   = 2.29, SD = 0.99 ) และ รายด้านอยู่ในระดับน้อย  เปรียบเทียบ

การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรทีม่ตีำาแหนง่ตา่งกนั แตกตา่งกนัอยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติ (p < .05) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ใน 3  

กระบวนการ คือ  การควบคุมคุณภาพภายใน   การตรวจสอบคุณภาพ   และ การประเมินคุณภาพ  

คำาสำาคัญ : การมีส่วนร่วม   ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วม   การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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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 ques-

tionnaire. 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี นครราชสมีา 

ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2545 

กำาหนด(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2545) ไดน้ำาระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาภายในมาใช้ในการบริหารองค์กร โดยใช้ระบบ 

KPI  9  องคป์ระกอบ  44  ตวับง่ชี ้ ครอบคลมุทัง้ ปจัจยั

นำาเขา้  กระบวนการ และ ผลผลติ  สอดคลอ้งตามเกณฑ์

มาตรฐานของสถาบันพระบรมราชชนก   สำานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) สำานกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ 

สภาการพยาบาล (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา, 2556)  การดำาเนินการเปิดโอกาสให้

บคุลากรทกุระดบัมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการประกนั

คุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ ทุกปีการศึกษาวิทยาลัย

จะตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
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กำาหนด เพือ่นำาผลไปพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา  

และ พัฒนาการดำาเนินงานทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้วิทยาลัยมีผลการดำาเนินงานโดยรวมทุกองค์

ประกอบ ในปกีารศกึษา  2553  ถงึ  ปกีารศกึษา  2555  อยู่

ในระดบัด ี ถงึ  ดมีาก (เครอืขา่ยวทิยาลยัภาคตะวนัออก  

เฉียงเหนือ, 2555, สถาบันพระบรมราชชนก, 2556) 

รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 

สมศ. อยู่ในระดับดี (สำานักงานมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา, 2555) และไดร้บัการรบัรองสถาบนั

จากสภาการพยาบาล เปน็ระยะเวลา 4 ปกีารศกึษา (สภา

การพยาบาล, 2556)  

 แม้ว่าผลการดำาเนินการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินใน ปีการศึกษา  

2554 พบว่า  สิ่งที่วิทยาลัยต้องปรับปรุงตามลำาดับ คือ 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการดำาเนิน

งานตามภารกจิการวจิยั มาตรฐานดา้นบคุลากรและการ

เรียนรู้ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา นอกจากนี้ ผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาตามแผนพัฒนา บรรลุผลสำาเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นครราชสีมา, 2555)  ปีการศึกษา  2555  

พบวา่ มมุมองดา้นการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ อยูใ่น

ระดับต้องปรับปรุง (สถาบันพระบรมราชชนก, 2556) 

และจากการสังเกตและสอบถามจากบุคลากรของ

วิทยาลัยก่อนตรวจประเมินทุกครั้ง  พบว่า  บุคลากร

ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเขียน SAR และจัดเตรียม

เอกสารหลักฐานนานมาก  SAR ต้องแก้ไขหลายครั้ง  

การจัดแฟ้มเอกสารหลักฐานไม่ครอบคลุม  ทำางาน

ไมท่นั  มภีาระงานเพิม่ขึน้  และ บางสว่นมคีวามเครยีด

มากขึ้น  ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นหัวใจ

สำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  บุคลากรทุก

กลุ่มงานต้องให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานอย่าง

เต็มที่   เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน

ครบทุกพันธกิจ  และวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพ  บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าประสงค์  

 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ 

อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางประการ ขัดขวางทำาให้

บุคลากรไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ หาก

ปลอ่ยใหป้ญัหานีเ้ปน็อยูต่อ่ไป อาจจะสง่ผลกระทบตอ่

คณุภาพการศกึษาในระยะยาวได ้ ผูว้จิยัมบีทบาทในการ

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค

จากการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน

การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย   

ผลการวิจัยจะนำาไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคในการทำางานให้บุคลากรสามารถทำางาน

ได้เต็มศักยภาพ  มีความสุข  และพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 

 2. เพื่อศึกษาปญัหาอปุสรรคจากการมีสว่น

ร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

บุคลากร

 3. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 

จำาแนกตามตำาแหน่ง

คำาจำากัดความ
 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ

บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
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ในปีการศึกษา  2555-2556  โดยมีส่วนร่วมครบทั้ง  9 

องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดำาเนนิงาน 2) การผลติบณัฑติ  3) กจิกรรมการ

พัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย  5) การบริการทางวิชาการ

แก่่สังคม 6)  การทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม 7) การ 

บริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ 

และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตามวงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบด้วย  การวางแผน  

การดำาเนนิการตามแผน  การตรวจสอบ  และการแกไ้ข

ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

 ปัญหาอุปสรรค หมายถึง ข้อขัดข้องที่ทำาให้

ผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา   ไม่

สามารถดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาใหเ้ปน็ไป

ตามวงจรคณุภาพ PDCA ได ้โดยงา่ย ลา่ชา้ มขีอ้ขดัขอ้ง 

ไม่ต่อเนื่อง หรือ ไม่บรรลุผลสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

จำาแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านระบบและ

กลไกการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และ 

ด้านการบริหารระบบคุณภาพ   

 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร หมายถึง ข้อ

ขัดข้องของตัวบุคลากร เกี่ยวกับการเข้าร่วมดำาเนิน

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามวงจร

คุณภาพ PDCA อาจส่งผลทำาให้บุคลากรไม่อยากร่วม

ดำาเนินการ ไม่ทุ่มเท  เครียด  และไม่มีความสุข ในการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำาแนกเป็น 3  

ด้าน คือ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ปัญหา

ด้านทักษะในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   

และ ปัญหาด้านทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

 ปัญหาอุปสรรคด้านระบบและกลไกการ

ดำา เนินการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 

ข้อขัดข้องที่ เกิดจากระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา  ที่ขัดขวาง หรือ ส่งผลทำาให้บุคลากรไม่

สามารถดำาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้ หรือ 

ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 ปญัหาอปุสรรคดา้นการบรหิารระบบคณุภาพ  

หมายถงึ ขอ้ขดัขอ้งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารระบบคณุภาพ

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ของ 

ผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วย  ผู้อำานวยการ รองผู้

อำานวยการ  คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั และหวัหนา้

ภาควิชา ที่ส่งผลทำาให้วิทยาลัยไม่สามารถดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาได้สำาเร็จตามเป้าหมาย  หรือ  

มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ของ

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (คณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา, 2554) และ

การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

อุดมศึกษา ของ สถาบันพระบรมราชชนก (สถาบัน

พระบรมราชชนก, 2556 )  และ ใช้กรอบแนวคิดการมี

สว่นรว่มของบคุลากรในการพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของ W. Ed-

ward  Deming (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2553)  ซึ่งบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การสามารถรับรู้และให้ข้อมูลได้  ทั้งความสำาเร็จและ

ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่  บุคลากรของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานจริง 

ในปีการศึกษา 2556 จำาแนกเป็น  ผู้บริหาร อาจารย์  

และ บุคลากรสายสนับสนุน  จำานวน 132 คน เลือก

ลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
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(บุญชม  ศรีสะอาด, 2547) โดยเลือกเฉพาะบุคลากร

ของวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติงานจริง และเป็นผู้มีส่วนรับ

ผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยตรง  จำาแนกเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุน  จำานวน  66  คน  

 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้เขียนคำาชี้แจงในแบบสอบถาม โดย

แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม คำาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างจะถือ

เป็นความลับ  การรายงานจะรายงานในภาพรวมตาม

วตัถปุระสงคก์ารวจิยัเทา่นัน้  และ สอบถามความสมคัร

ใจในการเขา้รว่มเปน็กลุม่ตวัอยา่ง  หากยนิยอมเปน็กลุม่

ตัวอย่างให้ลงชื่อในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และ 

สามารถถอนตวัออกจากการเปน็กลุม่ตวัอยา่งไดท้กุเมือ่

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออก

เป็น  3  ตอน  ประกอบด้วย

 ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

จำานวน  5  ข้อ  เป็นแบบเลือกตอบ และเติมคำา 

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

วิทยาลัยฯ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating Scale)  จำานวน  13  ข้อ  มีคำาตอบ

ให้เลือก 5  ระดับ คือ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปาน

กลาง ,  2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด   

 ตอนที่   3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรคที่พบจากการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  จำานวน  73 ข้อ  

จำาแนกเป็นปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร  35  ข้อ  ด้าน

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา  จำานวน  

24 ข้อ และ ด้านการบริหารระบบคุณภาพ จำานวน  

14 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  มีคำาตอบให้เลือก 5  ระดับ  คือ 5 = มาก

ที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย , 1 =  น้อย

ทีส่ดุ   และ ชว่งทา้ยแบบสอบถามมชีอ่งวา่งใหข้อ้เสนอ

แนะปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม

 การกำาหนดเกณฑ์การแปลผลระดับคะแนน

ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ในแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  และตอนที่  3 ดังนี้  ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.00-

1.50 =  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 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity)  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำานวน  4  

ท่าน  ประกอบด้วย นักการศึกษา  1  ท่าน  ผู้บริหารที่

เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  2  ท่าน 

อาจารย์ระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  1  ท่าน ตรวจสอบ  หลัง

จากนั้นนำาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

และครอบคลุมเนื้อหา และนำาไปหาความเชื่อมั่น  

(Reliability) โดยนำาเครือ่งมอืไปทดลองใช ้กบัผูบ้รหิาร  

อาจารย์  และ บุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  จำานวน  40 คน  แล้ว

หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach ,  

s  alpha - coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.98  

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูช้ว่ยวจิยัสง่แบบสอบถามใหก้ลุม่ตวั จำานวน  

66   คน ตอบแบบสอบถาม  ดำาเนินการเก็บข้อมูล

ระหว่างเดือน เมษายน  – พฤษภาคม  2557  และให้ส่ง

แบบสอบถามกลบัคนื โดยใสใ่นกลอ่งรบัแบบสอบถาม

หน้าห้องประชาสัมพันธ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลทั่วไป ใช้การคำานวณหาค่าความถี่  

(Frequency) และ ค่าร้อยละ  (Percentage)  ความคิด

เห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาและปัญหาอุปสรรค ใช้การคำานวณ
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หาค่าเฉลี่ย (Mean)  และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลว้นำาคา่เฉลีย่ไปเทยีบกบัเกณฑ์

การประเมินที่กำาหนด  และ การทดสอบสมมุติฐานใช้ 

One-Way  ANOVA 

ผลการวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่ง  สว่นใหญ ่ มชีว่งอาย ุ 41 - 56 ป ี คดิ

เปน็รอ้ยละ 54.50 วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ระดบัปรญิญาโท   

คิดเป็นร้อยละ  54.50 ตำาแหน่ง เป็นอาจารย์  คิดเป็น

รอ้ยละ  63.60 มปีระสบการณใ์นการทำางานทีว่ทิยาลยัฯ 

นอ้ยกวา่  10 ป ี คดิเปน็รอ้ยละ  43.90    มปีระสบการณ์

ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ

เวลา  1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ  68.20  กิจกรรมที่บุคลากร

มีส่วนร่วมมากที่สุด  คือ  เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  81.80       

 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี นครราชสีมา   

 บคุลากรมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการประกนั

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก (   = 3.79 , S.D.= 0.61 ) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา 

  ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( N = 66)

การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  SD การแปลผล

1. ร่วมกำาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์์ ของวิทยาลัย 3.39 1.19 ปานกลาง

2. รว่มกำาหนดแผนการดำาเนนิงานทีต่อบสนองปรชัญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ  และ

เป้าประสงค์ของวิทยาลัย

3.47 1.15 ปานกลาง

3. ร่วมกำาหนดนโยบายการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 3.32 1.21 ปานกลาง

4. ร่วมรับรู้นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 3.94 0.74 มาก

5. รว่มปฏบิตังิานใหบ้รรลผุลตามปรชัญา  วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ  เปา้ประสงค์ ์และ 

แผนการดำาเนินงาน

4.06 0.69 มาก

6. เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 4.03 0.82 มาก

7. เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.00 0.82 มาก

8. มสีว่นรว่มในการผลติและเผยแพรผ่ลงานวจิยั  ผลงานวชิาการ หรอื งานสรา้งสรรค์ 3.42 1.15 ปานกลาง

9. มสีว่นรว่มในกจิกรรมหรอืโครงการใหบ้รกิารทางวชิาการทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม 3.97 0.76 มาก

10. มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม 4.11 0.72 มาก

11. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันมีการบริหารและการ

จัดการที่ดีเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

3.62 0.89 มาก

12. มสีว่นรว่มในการปฏบิตัติามกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทางการเงนิ ตามระบบทีว่ทิยาลยั

กำาหนด

3.98 0.89 มาก

13. มีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

อย่างต่อเนื่อง

3.95 0.73 มาก

                                                 รวม 3.79 0.61 มาก
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 ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  

 ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา ของบคุลากร โดย

รวม ( = 2.29, SD = 0.99 ) และรายด้าน อยู่ในระดับ

นอ้ย  โดยปญัหาอปุสรรคดา้นบคุลากร  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  

( = 2.37 , SD =1.01 )   รองลงมา  คือ ด้านระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (  = 2.34, SD = 

1.02)   และ ด้านการบริหารระบบคุณภาพ  (  = 2.17, 

SD = 1.13 ) ตามลำาดับ  รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่  2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปญัหาอปุสรรคจากการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการประกนั

  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

 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร จำาแนกตาม

ตำาแหน่ง  

 บุคลากรที่มีตำาแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมใน

การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัย

สำาคัญ  .05 (p < .05) เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

พบว่า  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน

คณุภาพการศกึษาแตกตา่งกบัอาจารยแ์ละบคุลากรสาย

สนับสนุน  โดยผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

ประกนัคณุภาพการศกึษามากกวา่อาจารย ์และบคุลากร

สายสนับสนุน   และอาจารย์ มีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกับบุคลากร

สายสนับสนุน  โดยอาจารย์ มีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าบุคลากรสาย

สนับสนุน  รายละเอียดดังตารางที่ 3-4

ตารางที่  3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัย

  พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  จำาแนกตามตำาแหน่ง   (N = 66)

การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ของผู้

บริหาร  อาจารย์  และ บุคลากรสาย

สนับสนุน

แหลง่ความแปรปรวน df ss ms F

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

63

65

7.44

17.07

24.51

3.72

0.27

13.73*

* p < .05
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ตารางที่  4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

  การศกึษาของบคุลากร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา จำาแนกตามตำาแหนง่ (N = 66)

การมีส่วนร่วม/ตำาแหน่ง ผู้บริหาร

(  = 4.33 )

อาจารย์

(  = 3.85 )

บุคลากรสายสนับสนุน

(  = 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
 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี นครราชสีมา 

 ผลการศึกษา  พบว่า  บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาโดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก  สอดคล้องกับการวิจัยของ แสงสุรีย์  คำาตุ้ย, 

ธนากร กอ้นทองด ีและชนนกิานต ์ เครอืยัง่ยนื  (2556)  

ได้ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำานักทะเบียน

และประมวลผล  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ พบวา่ บคุลากร

มสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และ สอดคล้องกับ งาน

ประกนัคณุภาพการศกึษา,  สำานกังานอธกิารบด ี (2557)    

ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มของบคุลากรใน

การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา   มหาวทิยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต  พบว่า  การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ตามลำาดบั คอื ลกัษณะของผูบ้รหิาร ลกัษณะของหนว่ย

งาน ลักษณะของบุคลากร และลักษณะการบริหาร

จัดการ จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่า ผู้บริหารวิทยาลัยฯ  

ตระหนัก เห็นความสำาคัญ และมีความมุ่งมั่นในการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำาหนด 

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ที่เป็นระบบ มีการมอบหมายงานด้านการประกันให้

บุคลากรรับผิดชอบตามกลุ่มพันกิจอย่างทั่วถึง และ 

มีการนำาผลการประเมินการทำางานด้านการประกัน

คุณภาพมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

บคุลากร  และสรา้งแรงจงูใจในการทำางานโดยใหร้างวลั 

Good  practice เมื่อบุคลากรดำาเนินงานได้บรรลุเป้า

หมาย  ส่งผลให้บุคลากรตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  

 ปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 ผลการศึกษา พบว่า  โดยรวมและรายด้าน อยู่

ในระดับน้อย บุคลากรเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค จาก

การมภีาระงานมากทำาใหข้าดโอกาสพฒันาความรูแ้ละ

ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มีทักษะด้าน

การประกันคุณภาพไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาศึกษาคู่มือ

การประกันคุณภาพทำาให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ขาดความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ

ภายใน  ไมอ่ยากทุม่เทการทำางานใหก้ารประกนัคณุภาพ

อย่างเต็มที่เพราะมีภาระงานมาก ไม่เข้าใจตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์เนื่องจากเปลี่ยนแปลงบ่อย  และขาดทักษะใน

การทำางานเป็นทีม ด้านระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา  บุคลากรไม่สามารถดำาเนินงานตาม
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

ตัวบ่งชี้ได้บรรลุเป้าหมายเพราะการมอบหมายไม่ตรง

กับงานที่ปฏิบัติจริง ผู้ประเมินคุณภาพภายในมีความ

รู้และทักษะในการประเมินไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่งาน

ประกันคุณภาพให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนินงานประกันคุณภาพได้ไม่ชัดเจน  ผู้ประเมิน

คณุภาพภายในไมเ่ขา้ใจตวับง่ชี ้และไมเ่ขา้ใจแผนพฒันา

และแนวทางการดำาเนินงานตามแผน  นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำานวน  29  คน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยว

กับปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด  ตามลำาดับ  คือ  1) 

ควรแก้ไขปัญหาการเขียน SAR  โดย มอบหมายให้ผู้ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรงเป็นผู้เขียน SAR   และ

กำาหนดรปูแบบการเขยีน SAR ใหช้ดัเจน  2)  วทิยาลยัฯ

มีแผนงาน/โครงการจำานวนมาก ควรทำาตาราง  Matrix 

แสดงความสอดคล้อง ของโครงการ กับ ตัวบ่งชี้ QA 

ให้ชัดเจน 3) ควรพัฒนาความรู้และทักษะผู้ประเมิน

คุณภาพภายในให้ดียิ่งขึ้น  

 สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ  ภาวนา  กติตวิมิลชยั 

, คมสัน พันธุ์ชัยเพชร, ษมพร สนธิเปรม, พรรณี ศักดิ์

ทัศนา, และภัทรวดี   พลไพสรรพ์  (2551)  ได้ศึกษา

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการประกนัคณุภาพ 

ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า   การนำาเอาผลการ

ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพยังไม่ครอบคลุม

ทั่วทั้งองค์กร  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพและตวัชีว้ดั   คณะ

กรรมการตรวจประเมินขาดประสบการณ์ และขาด

ความจริงจังในการตรวจประเมิน  ตัวชี้วัด และเกณฑ์

การตรวจประเมินคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีการ

ศึกษา  ขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับพันธกิจ

ขององคก์ร หรอื ตวัชีว้ดั ทีแ่สดงถงึความกา้วหนา้และ

พัฒนาการขององค์กร  สอดคล้องกับการศึกษา ของ  

จันทิมา จารณศรี และ ภัชญา ธงศิลา  (2549) ได้ศึกษา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สระบุรี  พบว่า  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

ในการดำาเนินการประกันคุณภาพ คือ บุคลากรมีภาระ

งานมาก บรรยากาศของการดำาเนินงานเน้นหนักไปใน

รูปแบบที่จริงจัง  จึงเพิ่มความเครียดในการทำางาน   

 จากผลการวิจัยครั้งนี้อธิบายได้ว่า วิทยาลัยฯ

มีการนำาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการ

ศึกษามาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารให้ความ

สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองผู้อำานวย

การแต่ละกลุ่มงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ 

ควบคุม กำากับ  ดูแล ส่งเสริม  สนับสนุน ให้บุคลากรมี

การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานให้มีการขับ

เคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ  นอกจากนี้บุคลากร

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษามานาน  จึงมีทักษะในการแก้ไข

ปัญหา  ส่งผลทำาให้บุคลากรมีปัญหาอุปสรรคโดยรวม

อยู่ในระดับน้อย  แต่บุคลากรยังเห็นว่ามีปัญหาอยู่บ้าง  

เพราะบุคลากรมีภาระงานมาก ทั้งภาระงานด้านการ

เรยีนการสอน  การพฒันาบคุลากร  การวจิยั  การบรกิาร

วิชาการ  และการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนะธรรม  ทำาให้

บุคลากรบางส่วนไม่มีเวลาศึกษาคู่มือประกันคุณภาพ   

ไมไ่ดร้ว่มประชมุรบัฟงัความรูด้า้นการประกนัคณุภาพ  

การชีแ้จงตวับง่ชี ้ เกณฑก์ารประเมนิ  การเกบ็รวบรวม

ข้อมูล การเขียน SAR  และ แนวทางในการประเมิน

คุณภาพภายในที่วิทยาลัยฯ จัดให้   

 นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมี

การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำาให้บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจ  

และ มีปัญหาในการเขียน  SAR  ส่วนด้านระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้

บุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดย

เปน็ผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในภายใตก้ารดแูลของ

บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินภายใน

ของ สกอ. แลว้เปน็พีเ่ลีย้งขณะตรวจประเมนิ  แตใ่นการ

ตรวจประเมินบางครั้งพี่เลี้ยงติดภารกิจ ทำาให้ผู้ตรวจ

ประเมินที่ยังไม่มีประสบการณ์ตัดสินใจประเมินไป

ตามการเรียนรู้ที่ตนเองมี และมีการเปลี่ยนแปลงคณะ
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กรรมการประกันคุณภาพใหม่บางส่วนทำาให้ยังไม่มี

ประสบการณ์เพียงพอที่จะให้ความรู้  หรือ  คำาแนะนำา

แก่บุคลากรได้อย่างชัดเจนทุกเรื่อง  ส่งผลให้บุคลากร

เห็นว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง

 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จำาแนกตาม

ตำาแหน่ง

 ผลการศึกษา  พบว่า  บุคลากรที่มีตำาแหน่ง

ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05) โดย ผู้บริหาร มีส่วนร่วม

ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า

อาจารย์  และ บุคลากรสายสนับสนุน และ อาจารย์ มี

ส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ งานประกันคุณภาพการศึกษา, สำานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษา  ของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต  พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี

ผลตอ่การมสีว่นรว่มของบคุลากรกบัการมสีว่นรว่มใน

การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ ลักษณะ

ของผู้บริหาร และ การศึกษาของ เสาวลักษณ์  ศรีดา

เกษ, รัฐติภรณ์  ลีทองดี,  และ  นฤมล  แก้วดี  (2556)  

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกัน

คณุภาพการศกึษาของวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 

จงัหวดัขอนแกน่ กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ ผูบ้รหิาร  อาจารย์

ผู้สอน และ บุคลากรสายสนับสนุน ผลการวิจัย พบ

ว่า ปัจจัยที่สามารถทำานายความสำาเร็จในการประกัน

คณุภาพการศกึษาอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

คอื  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นผูบ้รหิาร  ไมส่อดคลอ้ง

กับการศึกษา ของ เพ็ญศรี  จึงธนาเจริญเลิศและภัชญา 

ธงศลิา  (2553)  ศกึษาความรู ้ความเขา้ใจ และการมสีว่น

รว่มของบคุลากรตอ่การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการ

ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี   พบว่า  

บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ในระดับมาก  แต่ ไม่พบความแตกต่างของการมี

สว่นรว่มในการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งกลุม่

บุคคลากรที่มีตำาแหน่งแตกต่างกัน  

 จากผลการวจิยัอธบิายไดว้า่ ผูบ้รหิารวทิยาลยั

เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญมากในการทำาให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสำาเร็จ ดังนั้น ผู้

บริหารจึงต้องให้กำาหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  และ 

ทิศทางการดำาเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน  กำากับ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด  รวมทั้งมอบหมาย

หน้าที่  ควบคุม  กำากับ  ดูแล  และ ผลักดัน ให้บุคลากร

ดำาเนินการประกันคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุง

การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ส่วนอาจารย์ ต้องรับผิด

ชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามที่ผู้บริหารมอบ

หมาย  อาจารย์บางส่วนเป็นหัวหน้างาน  และมีส่วน

ร่วมในการดำาเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 

ร่วมด้วย  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน  มีส่วนร่วมรับ

ผดิชอบตวับง่ชีต้ามทีผู่บ้รหิารมอบหมาย  ซึง่สว่นใหญ่

รับผิดชอบควบคู่กับ  ไม่ได้เป็นหัวหน้างาน  หรือ ร่วม

รบัผดิชอบกำาหนดนโยบายหรอืวางแผนการดำาเนนิงาน

โดยตรง  บุคลากรสายสนับสนุน จึงมีส่วนร่วมน้อย

กว่าผู้บริหารและอาจารย์  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ลักษณะการมีส่วนร่วมอาจเกิดจากระบบการสั่งการ

ตามสายการบงัคบับญัชา  มบีรรยากาศการทำางานทีเ่ปน็

ทางการ ไมย่ดืหยุน่ บคุลากรบางสว่นอาจมคีวามเครยีด

และไม่มีความสุขกับการทำางาน  ดังนั้น  ผู้บริหารควร

หาแนวทางสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการดำาเนินการประกันคุณภาพด้วยความสมัครใจ 

เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยั วทิยาลยัควรพฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา  ใน  3  กระบวนการ 

ดังนี้    

 1. การควบคมุคณุภาพภายใน  โดย วเิคราะห์

ภาระงานของอาจารย์และหาแนวทางลดภาระงานที่

ไม่จำาเป็นลง  ควรสร้างระบบการประกันคุณภาพให้

มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน  พิจารณามอบหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพให้เหมาะ

สม มีการกำาหนดองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์ 

ที่ใช้ในการควบคุมภายในให้ชัดเจนและมีการประชุม

ชี้แจงให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้ช่อง

ทางการสือ่สารหลากหลายชอ่งทางมากขึน้ ควรพฒันา

ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA พัฒนา

ศักยภาพการทำางานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพของผู้รับ

ผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในให้

มีความรู้และเข้าใจตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินให้

ถูกต้อง  พัฒนาความรู้และทักษะในการเขียน SAR ให้

บคุลากรทกุระดบั   พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพใหเ้ขม้แขง็และมคีวามเชีย่วชาญทกุตวั

บ่งชี้ เพื่อให้สามารถให้ความรู้และช่วยเหลือบุคลากร

ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น   

และผูบ้รหิารควรหาแนวทางสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากร

ต้องการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยความสมัครใจมากขึ้น    

 2. การตรวจสอบคุณภาพ  โดยงานประกัน

คณุภาพการศกึษา ควรสรา้งระบบการเขยีน SAR แบบ

มสีว่นรว่มตัง้แตร่ะดบับคุลากรขึน้ไป  กำาหนดรปูแบบ

การเขียน SAR และการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน   

จัดให้มีการวิพากษ์ SAR ในระดับกลุ่มงาน และผู้

บรหิารควรใชก้ลไกการประชมุในการกำากบัตดิตามการ

ดำาเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพ/แผนปฏบิตักิารราย

ไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 

 3. การประเมินคุณภาพ ควรประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

และวิพากษ์ SAR ในระดับวิทยาลัยฯ เพื่อหาข้อยุติ

รายตัวบ่งชี้ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  จัดทำาคู่มือประเมิน

คุณภาพภายในและประชุมชี้แจงคู่มือให้ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้และผู้ตรวจประเมินเข้าใจตรงกัน  หลังการ

ตรวจประเมินกำาหนดให้คณะกรรมประเมินแต่ละชุด

ประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินก่อนรายงาน

ผลให้บุคลากรรับทราบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพ ควรประชมุรว่มกนั เพือ่หาแนวทางนำา

ผลการประเมินไปจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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