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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา ระดั บ การรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการรับรู้และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชากร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชากร โดยประชากร คือ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
สร้ างเครื่ องมือจากการศึกษาตารา บทความ หลั กการทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้ วิจัยนา
แบบสอบถามไปเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องในเชิงเนื้อหา โดยตัว
แปรอิสระ คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทาง
วิชาการ และอายุงาน ตัวแปรตาม คือ การรับรู้และการมีส่วนร่วม ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 9 องค์ประกอบ หลังจากนาไป
ทดสอบกับบุคลากร จานวน 20 คน พบว่ามีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.93 จึงนาไปใช้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ของตัวแปร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง การศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาโท ดารงตาแหน่งอาจารย์ มีอายุงานเฉลี่ย 5 ปี 3 เดือน ระดับการรับรู้การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของประชากร โดยรวม และรายองค์ ป ระกอบทุ ก องค์ ป ระกอบ อยู่ ใ นระดั บ มาก โดย
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และองค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ มี
ค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด ส่วนระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม และราย
องค์ประกอบทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการรับรู้และการมีส่วนร่ วมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ทั้งระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประชากรที่การศึกษาสู งสุดระดับปริญญาเอกสูงกว่าการศึกษาสูงสุดระดับ
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ปริญญาโท ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สูงกว่า ตาแหน่งอาจารย์ มีเพียงองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ ประชากรที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ สูง
กว่าตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการมีส่วนร่ว มการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
โดยรวม และทุกองค์ ป ระกอบ มีความสั มพันธ์ในระดับมาก และความสั มพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน
ยกเว้นองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีค่าความสัมพันธ์ต่าที่สุด
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Abstract
The objectives of this research were to study and compare lecturers’ perception
and participation level of quality assurance in Valaya Alongkorn Rajabhat University and
Ratchaphruek College. The populations groups of 103 people were collected from
lecturers in Valaya Alongkorn Rajabhat University and Ratchaphruek College. The
questionnaires were used to gather data, which were independent variables: gender,
level of education, academic level, and work experience. The dependent variables were
the perception and participation level of quality assurance. Criteria for evaluating the
quality assurances. Higher Education Commission of 9 elements. Creating tools by
means of literature reviews and sends the questionnaires to advisors and experts to
evaluate content validity. After that re-test with 20 people the result shown 0.93 that
can be actually use. The statistical analysis lecturers were frequency distribution,
percentage of variable, mean and standard deviation
The analysis results found that most of the respondents were female. They had
a master’s degree and their academic level as lecturer. Their work experience was more
than 5 years and 3 months. The research reviews the perception and participation
levels on quality assurance in higher education. When considering overall, and each of
quality assurance elements, It was found that their perception and participation level in
the second elements: graduated were at the highest average, whereas the eight element
Financial was lowest.
In summary, a comparison of the populations’ general data with perception and
participation levels of quality assurance. It was found that both perception and
participation levels were female more than male, level of education, Ph.D. higher than

ง
Master Degree and academic level Assistant Professor higher than lecturer. Only the first
element was found that the lecturer’s perception average is higher than Assistant
Professor. The relation between the perception and participation of population. The
overall the perception and the participation, Quality assurance was unidirectional. When
considering by the elements, it was found that every elements was unidirectional.
Whereas the seventh element was the highest and the fourth element is the lowest.
Keywords: perception, participation, quality assurance in education
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย และการจัดการศึกษาของประเทศไทยมี
วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกาหนดทิศทาง
ของชาติ เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า (ประไพ เอกอุ่น , 2542) เมื่อพิจารณาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษา
ระดับที่สาม ต่อจากระดับที่สอง คือ มัธยมศึกษา การจัดอุดมศึกษาของไทย มีระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก การศึกษาระดับนี้ปัจจุบันเป็นทั้งของรัฐและ
เอกชน ปรัชญาการอุดมศึกษานั้นในอดีตจะมุ่งเฉพาะด้านปัญญาและการปลูกฝังคุณธรรมเป็นแหล่ง
ชุมนุมของผู้อยากรู้อยากเห็นต้องการหาความจริงที่เป็นสากลและนิรันดร (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518)โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุว่าภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4
ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง
กันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
นักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5. สั งคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มีส่ ว นร่ว ม มีความ
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่ ว ยงาน โดยทุ กหน่ ว ยงานระดั บอุ ดมศึ กษาจะได้ ใช้ เ ป็น กรอบการด าเนิ นงานประกัน คุ ณภาพ
การศึกษา
8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา ให้
มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9. กระทรวงศึ กษาธิก ารได้ มีป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2552 เพื่อให้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช า (ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553) การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปัจจัยภายนอกและภายในหลายประการ
จาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ กล่าวคือ เร่งรัดการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน แต่ ส ภาพการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขอ งหลาย
มหาวิทยาลัยพบว่า ยังมีปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อ
ผลการประกัน คุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉวีว รรณ บุญคุ้ม (2550) ศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แสดงให้เห็นว่าการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งทาให้ เห็ นว่า
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพยังไม่มากพอ
นอกจากนี้ผลการศึกษาของ พระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ (2547) ศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ เป็นปัญหาอันดับ
แรกของการประกันคุณภาพ ดังนั้น จึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการบริหารคุณภาพอย่างแท้จริง ความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการลงนามความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
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การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา คณะวิชา นักศึกษา และยกระดับตลอดจน
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ต่อไป
ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น นาไปสู่คาถามของผู้วิจัยที่ว่า อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิ ทยาลัยราชพฤกษ์
มีการรั บ รู้ และมีส่ ว นร่ ว มการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่ างไร ซึ่ง ภาระหน้าที่ ด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษา จะต้องอาศัยการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิด
การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
ดาเนินการ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
บรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในการดาเนินการ รวมถึงช่วยผลักดันให้
สถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ประโยชน์กลับสู่สังคม และชุมชน
ต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. อาจารย์มีระดับการรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
2. ระดับ การรั บ รู้ และระดับการมีส่ ว นร่ว มการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคลอย่างไร
3. การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ และมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์
2. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับ ระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วน
ร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาจารย์
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. อาจารย์ มีการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพในระดับมาก
2. คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน
3. การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มีความสัมพันธ์กัน
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ขอบเขตของกำรวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงกาหนดขอบเขตการ
วิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมีการรับรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เท่านั้น โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และอายุงาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การรับรู้และการมีส่วนร่วม ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จานวน 20 ตัวบ่งชี้

ขอบเขตด้ ำ นประชำกร ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จ านวน 52 คน และอาจารย์ ค ณะ
บริหารธุรกิจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 82 คน รวม 134 คน
ขอบเขตด้ำ นระยะเวลำ ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย กาหนด 12 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2557 – 1 มกราคม 2558
ขอบเขตด้ำนสถำนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
นิยำมศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายและข้อความเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาจึง
ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะคาต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง บทบาทที่ชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่น
เป็ น พิเ ศษจะท าหน้ าที่ ควบคุม การแสดงพฤติกรรมของบุค คล ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตาแหน่งทางวิชาการ และอายุงาน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การศึกษาจากภายใน และภายนอก เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้
มั่นใจในคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การกาหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างเป้าหมาย
วัตถุป ระสงค์ และการบริ ห ารจั ดการโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ การ
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ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดาเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ได้วางไว้ เพื่อให้ งานที่กาหนดเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง วิธีการในกาประเมินโดยอาศัยเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติก าร
ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงแก้ไขการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การนาผลการประเมินปัญหาและข้อขัดขวางของโครงการกิจกรรมการดาเนินงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา มาปรับปรุงแก้ไขและมีการจัดทาแผนพัฒนา โดยการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
จากข้อเสนอแนะหรือผลการประเมินมาปรับใช้ในปีถัดไป
กำรรับรู้ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้า
ภายนอกรอบตัวบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้เป็นเครือข่ายแล้วแสดงออกเป็น
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเป้าหมายขององค์การ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การร่วม
วางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมตรวจสอบ และการร่วมปรับปรุงแก้ไข
กำรรับรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำ หมายถึง กระบวนการการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและภาระหน้าที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนดาเนินการ 2. การผลิตบัณฑิต 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4. การวิจัย 5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7. การบริหารและการจัดการ 8. การเงินและ
งบประมาณ และ 9. ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก ประกอบด้วยตัว บ่งชี้พื้นฐาน ตัว บ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม จานวน 20 ตัวบ่งชี้ ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
กำรมีส่วนร่วมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การเข้าร่วม หรือการมีส่วนเกี่ยวข้อง
ของบุคลากรในสถาบัน ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดังนี้ การ
วางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการประเมินผล และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน
ได้แก่ 1. ปรัชญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ 2. การผลิตบัณฑิต 3. กิจกรรมการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา 4. การวิ จั ย 5. การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม 6. การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม 7. การบริหารและการจัดการ 8. การเงินและงบประมาณ และ 9. ระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ของส านั ก งาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จานวน 20 ตัวบ่งชี้ ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงระดับการรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์
2. ได้ทราบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับระดับการรับรู้ และระดับการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์
3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านการประกันคุณภาพ กับการมีส่วนร่วมด้าน
การประกันคุณภาพของอาจารย์
4. น าไปเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อ การตั ด สิ น ใจวางแผน ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยราชพฤกษ์

บทที่ 2
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการรับรู้และการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.3 แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2.1.1 นิยามของการรับรู้
การรับรู (Perception) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ง Per
หมายถึง ผ่าน (Through) และ Cipere หมายถึง การนา (To Take) ถือเปนกระบวนการทาง
จิตวิทยาพื้นฐานของบุคคลที่สาคัญ เพราะถ้าปราศจากการรับรู แลวจะไม่สามารถมีความจาหรือการ
เรียนรู้ได (บุปผา พวงมาลี, 2542) ดังนั้นการรับรู จึงเป็นวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของ
บุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่ อตัวกระตุ นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่ ละ
บุคคล ทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล
(Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ Schiffman & Kanuk (1991) ที่กล่าวว่า การรับรู (Perception) หมายถึง
กระบวนการที่บุคคลแต่ ละคนมีการเลือก ประมวลและตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้
ความหมาย และไดภาพของโลกที่มีเนื้อหา นอกจากนั้น Garrison and Magoon (1972) ให้
ความหมายของการรับรู้ไววา การรับรู หมายถึง กระบวนการของสมองตีความ หรือแปลข้อความที่ได้
จากการสัมผัส (Sensation) ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่าง ๆ) กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้า ทาให้
เราทราบว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสนั้นเป็นอย่างไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร
การที่เราจะรับรู้ สิ่งเร้าที่มาสัมผั สนั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเรา เป็นเครื่องมื อช่วยในการ
ตีความหมายหรือแปลความหมาย
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กมลวั ฒ น ยะสารวรรณ (2547) นิ ย ามว่ า การรั บ รู หมายถึ ง ขบวนการแปล
ความหมายของสิ่ง เร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสของเราและแปลความหมายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่ กับ
ประสบการณในอดีตของแต่ละบุคคล
กัน ยา สุ ว รรณแสง (2542) ไดให้ ความหมายของการรับรู คือ กระบวนการที่เกิ ด
ภายในตัวของแต่ละบุคคล และการรับรูเกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยการสัมผัส การเห็น การ
ไดยิน การรูสึก การไดกลิ่น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสัมผัสแล้วแปลออกมาโดยการอาศัย
ประสบการณเดิม
ณัฐศรุต นนทธี (2544 อ้างถึงใน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ, 2549) กล่าวว่า ความหมาย
การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความ การสัมผัส ระหว่าง
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้า โดยมีการใช้ประสบการณเดิม ช่วยในการให้
ความหมายแห่งการสัมผัสนั้น ๆ
ฉั ต ยาพร เสมอใจ และ มั ท นี ย า สมมิ (2546)
ให้ ค วามหมายของการรั บ รู้
(Perception) ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภค เลือก จัดการ และแปลความสิ่งที่มากระทบ หรือที่
เรียกว่าปัจจัยนาเข้า ในการสร้างภาพที่มีความหมายโดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิ้น กายสัมผัส และความรู้สึกทางจิตใจ แล้วทาการสรุปและตีความสิ่งสัมผัสนั้น ๆ เพื่อที่จะสร้างภาพ
ในสมองที่มีความหมาย หรือมีความสอดคล้องกับภาพความทรงจาเดิม และส่งให้เกิดการกระทา
ใจชนก ภาคอัต (2555) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การสัมผัสจากการเห็น การได้ ยิน
การรู้สึก การได้กลิ่น การสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วทาการแปลผลโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล เพื่อให้ความหมายกับสิ่งเร้านั้นๆ
จากคานิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการรับรู้นั้น เกิดจากความคิด การมองของแต่ละ
บุคคลซึ่งเหตุการณ์เดียวกัน แต่ละคนอาจมีการรับรู้แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะมีการตีความ การแปล
ผลที่ต่างกันไป หรือแม้กระทั่งในคนคนเดียวกันเมื่อเวลา หรือสถานการณ์เปลี่ยนไป อาจทาให้การรับรู้
แตกต่ า งไปจากเดิ ม การรั บ รู้ เ ป็ น กระบวนการซึ่ ง บุ ค คลมี ก ารเลื อ ก การจั ด ระเบี ย บ และแปล
ความหมายของสิ่งเร้า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสอดคล้องกัน (Schiffman and
Kanuk, 2007 อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) โดยแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ความต้องการ ค่านิยม หรือประสบการณ์ กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคเกิดต่อเนื่องจากการเปิดรับสิ่ง
เร้าและการรู้สึก โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) หรือการที่ผู้บริโภคมีการเลือกว่าจะรับรู้สิ่ง
เร้าใดบ้าง เพราะในสถานการณ์ทั่วไป บุคคลจะได้รับสิ่งเร้ามากมาย แต่จะเลือกให้ความสนใจกับสิ่ง
เร้าเพียงไม่กี่อย่าง เช่น การไปซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริโภคจะเห็นสินค้าจานวนมากที่มีความ
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แตกต่างกันทั้งในด้านสีสัน ขนาด และรูปร่าง รวมทั้งผู้คนจานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งเร้าที่หลากหลายดังกล่าว แต่ก็
เลือกรับรู้เฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเองให้ความสนใจและต้องการซื้อเท่านั้น
- การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) คือการที่ผู้บริโภคมีการจัดสิ่ง
เร้าเป็นกลุ่ม และรับรู้สิ่งเร้าเหล่านั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุ่มสิ่งเร้าให้มีความหมายตามความ
เข้าใจของตนเอง
- การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการตีความของผู้บริโภคว่าสิ่งเร้าที่สัมผัส
นั้นคืออะไร หรือมีความหมายอย่างไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหว่าง
ข้อเท็จจริงที่ได้รับและอารมณ์ความรู้สึกของผู้แปลความหมาย ในบางครั้งถ้าสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับอาจมี
ความคลุมเครือ ในกรณีเช่นนี้บุคคลมักจะมีการแปลความหมายในทางที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ความคาดหวัง หรื อความสนใจของตนเอง การรับรู้ของบุคคลโดยทั่ว ไปจะเกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัย
ต่อไปนี้
(1) สิ่งเร้าที่บุคคลจะรับรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มากระตุ้นให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น
(1.1) สิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายในร่างกาย ได้แก่
ความต้องการ ความหิว ความกระหาย ความรู้สึก และความคิด เป็นต้น
(1.2) สิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกร่างกาย
ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ คน พืช สัตว์ ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในสังคม
(2) อวัยวะสัมผัสและความรู้สึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะที่มีประสาทสัมผัส ได้แก่
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ถ้าส่วนใดบกพร่องหรือพิการก็ไม่สามารถรับสิ่งต่าง ๆ ได้
(3) ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรู้ที่สาคัญ คือ ประสบการณ์เดิมและความ
เอาใจใส่ต่อสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตาม ความเอาใจใส่ของบุคคลยังขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของสภาพร่างกายของบุคคลในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งเร้าด้วย สุมนา บุญหลาย
(2550) ได้อธิบายว่าบุคคลรู้สึกในสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว เท่ากับว่าความรู้สึกนั้นได้ส่ งข้อมูลดิบ (Raw
Data) เข้าสู่ประสาททั้ง 5 จากนั้นจะเกิดการตีความในข้อมูลดิบเหล่านั้นแล้ว จึงเกิดการรับรู้หรือ
จินตภาพ (Perception) ขึ้น ดังนั้นกระบวนการรับรู้จึงเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของการ
คัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretation) ข้อมูล
ต่างๆ หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคลบุคคลหนึ่ง
สุ ม นา บุ ญ หลาย (2550) ให้ ค วามหมายของการรั บ รู้ หมายถึ ง กระบวนการ
ตีความหมายหรือแปลความจากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้าภายนอก รอบตัว
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บุคคล โดยอาศัยประสบการณ์เดิ มและการเรียนรู้เป็นเครือข่ายแล้วแสดงออกเป็นความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล
วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) ให้ความหมายของการรับรู้หมายถึงกระบวนการที่ผ่านการ
ตีความจากการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ หรือ การรับรู้ คือ กระบวนการจัดรวบรวมและตีความข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้มา หรืออาจกล่าวอย่างง่ายที่สุดว่า การรับรู้ คือการตีความของข้อมูลจากการรู้สึกหรือจาก
สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความสาคัญสาหรับผู้รับรู้
การรั บ รู้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ท าให้ ปั จเจกบุค คลมีค วามแตกต่า งกั น ไม่ มีบุ คคลใดที่ มีก ารรับ รู้
เหมือนกับบุคคลอื่นเลยที่เดียว เพราะเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่รับรู้ ก็จะประมวลสิ่งที่ได้รับรู้นั้น
ขึ้นมาเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัวดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการ การสัมผัส สสารพลังงาน ปรากฏการณ์
ความเกี่ย วข้องต่างๆ ผ่ านอวัย วะสั มผั ส ของร่างกายกับสิ่ งแวดล้ อมที่เป็นสิ่ งเร้าออกมาในรูปของ
ความรู้สึก และส่งความรู้สึกผ่านไปยังสมองเพื่อตีความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องช่วย
ในการตีความและแปลความหมาย ส่งผลต่อพฤติ กรรมของบุคคล ต่อจากนั้นสมองจะเก็บบันทึกเป็น
ประสบการณ์
2.1.2 กระบวนการรับรู้
สุวรี ศิวะแพทย์ (2549) ได้อธิบายกระบวนการรับรู้ ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่อง
จากการรู้สึก กล่าวคือ เมื่อประสาทรับความรู้สึก ได้รับการกระตุ้นและส่งผ่านข้อมูลนั้นไปยังระบบ
ประสาทที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลความซึ่งในส่วนนี้อาจมีประสบการณ์หรือความรู้เดิมในส่วนของความจา
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันส่งผลต่อการรับรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวถึงขั้นตอนของการรับรู้ข่าวสาร มีดังนี้
1. การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิด
โอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอื่น เป็นต้น
2. การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค
เลือกที่จะตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ความเข้าใจในข้อมูล ที่ได้เลื อกสรร (Selective Comprehension) ถึงแม้ว่า
ผู้บริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั้นนี้จึง
เป็นการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่นักการตลาดกาหนดไว้หรือไม่ ถ้า
เข้าใจก็จะนาไปสู่ขั้นต่อไป การตีความขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณ์
4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การ
ที่ผู้บริโภคจดจาข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว
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จากแนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ในนโยบายนั้นจะมีขั้นตอนต่าง ๆ
เช่นเดียวกับการรับรู้ข่าวสาร คือการเปิดโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ ตนเอง การ
ตั้งใจรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ตนเอง การทาความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือ
นโยบายที่ได้รับรู้มา และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายนั้น หรืออีกนัยคือการรับทราบ
เข้าใจและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติในที่สุด จากที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
รับรู้ สามารถสรุปความหมายของการรับรู้ ได้ดังนี้ การรับรู้เป็นกระบวนการตีความหมายที่คาบเกี่ยว
กันระหว่างเรื่องความเข้าใจ (Conception) การคิด (Thinking) การรู้สึก (Sensing) ความจา
(Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision) จากสิ่งที่เราสัมผัส เป็นที่รู้จัก ที่เข้าใจ
จากสิ่งเร้ า โดยใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการ
กระทาที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแล้ว การรับรูจะนาไปสู ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.2.1 นิยามของการมีส่วนร่วม
บุคคลสามรถเข้าไปมีส่วนร่วมได้หลายประเด็น เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ฯลฯ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทาการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความหมายของ
การมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วม
ยุพาพร รูปงาม (2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการ
เห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการ และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกัน
จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควร
จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทาทั้งหมด ที่ทาโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น
กระทาผ่านองค์การ ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า คือการที่ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้ว ย
เล็กน้อย ได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้า
ร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ
สาโรจน์ กล่ อ มจิ ต (2547) ให้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ กระบวนการที่
แสดงออกของบุคคล ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ การร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุม ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วม
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ชักชวน ร่วมบริจาคเงิน ร่วมออกแรง ร่วมออกวัสดุ รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ง วัฒ นา (2548) ได้ให้ ความหมายของการมีส่ ว นร่ว มไว้ ว่า คือ การที่
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อ
กาหนดการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง
องค์การอนามัยโลก และ UNICEF (อ้างถึงใน ปิติ เดิมสมบูรณ์ , 2550) ได้ ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกันว่า คือ การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่
สามารถจะกระทาการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทาในกลุ่ม
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นผลจากการ
เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมี
มากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคน
ส่วนใหญ่ ที่จะเข้าร่วมกับปฏิบัติการนั้น โดยจะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือใน
นามของกลุ่มหรือกระทาการผ่านองค์กร
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวบุคลากรเอง
นอกจากนี้ ยั ง มีนั ก วิช าการท่ านอื่ นได้ ให้ ค วามหมายไว้ อี กมากมาย ดั ง เช่ น วุ ฒิ ชั ย
อารักษ์โพชฌงค์ (2554) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายใน
องค์กรภายใต้ความเกี่ยวข้องทางจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกันดาเนินการ
ใจชนก ภาคอัต (2555) นิยามการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง กระบวนการที่บุคคลเข้ามามี
ส่ ว นเกี่ย วข้ องในการด าเนิ น งาน โดยการร่ ว มคิด ร่ ว มตัด สิ น ใจ ร่ว มแก้ไ ขปั ญหา ร่ว มพั ฒ นา ใน
กระบวนการด้วยตนเอง อย่างเห็นพ้องต้องกัน
จากการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในหลายมิติ สามารถสรุปความหมายของการ
มีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเป้าหมายขององค์การ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การร่วมวางแผน การ
ร่วมปฏิบัติ การร่วมตรวจสอบ และการร่วมปรับปรุงแก้ไข โดยใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
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2.2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม
Chapin (1979, อ้างถึงใน ณพรรธ์สรฌ์ เสมสันต์, 2550) ได้ทาการศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at Meeting)
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial Contribution)
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on committees)
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้นา (Position of Leadership)
นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1977) ได้แบ่รูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4
รูปแบบ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1.1 ริเริ่มตัดสินใจ
1.2 ดาเนินการตัดสินใจ
1.3 ตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีส่ วนร่ว มในการปฏิบัติการ (Implementation) ซึ่งประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน ปิติ เดิมสมบูรณ์ , 2550) ได้รวบรวมรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้น
เองเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง โดยเน้นการกระทาที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เป็น
เป้าหมาย
2. การมี ส่ ว นร่ ว มแบบชั ก น าซึ่ ง เป็ น การเข้ า ร่ ว มโดยต้ อ งการความเห็ น ชอบหรื อ
สนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กาลังพัฒนา
3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดาเนินนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้การจัดการโดยเจ้ าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระทา
ได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับผลในระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน
ที่สุด
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2.2.3 กระบวนการมีส่วนร่วม
บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550) ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการการมี
ส่วนร่วมเป็น 4 ขั้น กล่าวคือ
ขั้นที่ 1 มีส่ว นร่ว มในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการ
วางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม
ขั้ น ที่ 2 มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ / ด าเนิ น การ ประกอบด้ ว ยการเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ
ขั้ น ที่ 3 มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด สรรผลประโยชน์ เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด สรร
ประโยชน์หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดาเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชน
จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การวางแผนต่อไป
2.2.4 ระดับการมีส่วนร่วม
โดยหลักการระดับการมีส่ว นร่วมขึ้นอยู่กับว่าจะมีส่ว นร่วมในเรื่องประเภทใดหรือ
ขั้นตอนใด แต่หลักการใหญ่อาจแบ่งเป็น 5 ระดับ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได้จัดระดับการมี
ส่วนร่วมดังนี้
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน เช่น การให้ข้อมูล
การเจ็บป่วยของตนเองแก่แพทย์ (แต่แพทย์ต้องรับฟังด้วย) ถ้าไม่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือแพทย์ไม่
รับฟังจริงก็อาจรักษาไม่ได้ผลดี
2. การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล – ข่าวสาร เช่น การร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์เพื่อ
จะเป็นแนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทย์รู้เกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไม่รู้
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Co - decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมีส่วน
ได้เสียด้วย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แล้วแต่กิจกรรมนั้นตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้
3.1 ตนมีน้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ เช่น ก่อนเริ่มทาโครงการ
จะตัดสินใจว่าโครงการควรทาขนาดใด ทากิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น ผู้อื่นมีส่วนร่วมน้อย
3.2 ตนมีน้าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ เช่น เมื่อเป็นหุ้นส่วนที่เท่า
เทียมกันและจะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่
3.3 ตนมี น้ าหนั ก การตั ด สิ น ใจมากกว่ า เจ้ า ของโครงการ เช่ น เมื่ อ เป็ น ผู้ รั บ
ประโยชน์กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้มีน้าหนักการตัดสินใจมากกว่า เป็นต้น
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4. การมีส่วนร่วมทา คือร่วมในขั้นตอนการดาเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ ไม่มีโอกาสร่วมทาแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
บวรศักดิ์ อุวรรโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2550) กล่าวว่าวิธีการแบ่งระดับขั้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็น
สาคัญ อาทิ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับต่าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเป็น
ระดับต่าง ๆ และจานวนประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีส่วน
ร่วม กล่าวคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่าจานวนประชาชนที่เกี่ยวข้องจะมากและยิ่งระดับการมีส่วน
ร่ ว มสู ง ขึ้ น เพี ย งใด จ านวนประชาชนก็ จ ะลดลงตามล าดั บ การแบ่ ง ระดั บ ขั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนเรียงตามลาดับจากต่าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อ สื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิ ดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้
ข้อมูลอาจกระทาได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการกระทา
ของหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้อานาจดุลยพินิจในการให้หรือไม่ ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน ต้องมีข้อกาหนดให้รัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทาและกระทาอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ เป็นต้น อนึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ประชาชนได้รับทราบในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องหรือทันเหตุการณ์ มีปริมาณของข้อมูลที่เพียงพอที่จะ
เข้าใจได้และมีภาษาที่เข้าใจได้ง่ายด้วย ตลอดจนมีช่องทางการเข้าถึงไม่ยุ่งยากและฟรีหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
2. ระดั บ การเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น จากประชาชน เป็ น ระดั บ ขั้ น สู ง กว่ า ระดั บ แรก
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความ
คิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น
3. ระดับการปรึ กษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สู งกว่าการ
เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช้สาหรับการพิจารณาในประเด็นที่ยุ่งยาก
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ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องการ
ใช้อนุญาโตตุลาการ เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือเป็น
ระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดาเนินโครงการเป็นขั้นตอนไปปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ
ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงถือเป็นตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานของ
การวิจั ย ในประเด็ น การรั บ รู้ และการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรด้า นการประกั นคุณภาพการศึกษา
อาจารย์และในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในดังกล่าว ยังมีความสัมพันธ์กับแปร
อื่น คือ การรับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายในอีกด้วย ตามข้อค้นพบจาการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา
ข้างต้น
2.3 แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA
วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2554) กล่าวถึงปรัชญา วงจร PDCA ว่า Dr. William Edwards
Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุมกระบวนการ
เชิงสถิติ ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาที่ได้นาเสนอในหนังสือ Statistical Method from
the Viewpoint of Quality Control (1930) ในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart
Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้นาไปพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพใน
วงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
2552) เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์ของ 4 ฝ่ายในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุ ณ ภาพ และความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ได้ แ ก่ ฝ่ า ยออกแบบ ฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ า ยขาย และฝ่ า ยวิ จั ย
ความสั มพัน ธ์ทั้ง 4 ฝ่ ายจะต้องดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสิ นค้าตามความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด (ศุภชัย อาชีวะ
ระงับโรค, 2547 อ้างถึงใน วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2554) ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming Cycle ได้
ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารงาน คือขั้นตอน การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
2.3.1 โครงสร้างของวงจร PDCA
ชนิ ก านต์ เธี ย รสู ต ร (2551) กล่ า วว่ า ขั้ น ตอนทั้ ง 4 ขั้ น ตอนของวงจร PDCA
ประกอบด้ ว ย "การวางแผน" อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ “การปฏิ บั ติ ” อย่ า งค่ อยเป็ น ค่ อ ยไป แล้ ว จึ ง

17

"ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อ
ที่ต้ องการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ซึ่ง รวมถึ งการพั ฒ นาสิ่ งใหม่ ๆ การแก้ ปัญ หาที่ เ กิด ขึ้ นจากการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้ว กาหนด
ทางเลือกในการปรั บปรุงเปลี่ย นแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่ว ยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่ งที่
เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมง
การทางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้ อมกับกาหนด
สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในอนาคต ด้ว ยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว
โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หรือกาลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเรา
สาหรับสิ่งนั้น
ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง เป็ น การวางแผนเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้
ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้
ดาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึง
วินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ
ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจาก
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทาให้เราทราบว่าการ
ปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ สิ่งสาคัญก็คือ เรา
ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้ งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
สาหรับขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทาให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้
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เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่ ง
ก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไปนี้ อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความ
พยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่
กล่าวคือการรับรู้และมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA เป็น
การยึดหลักการตามขั้นตอน การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (DO) การตรวจสอบ (Check) และการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม (Act) โดยปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและองค์ประกอบคุณภาพ
9 ด้าน คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่ 2
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ 4 การวิ จั ย
องค์ป ระกอบที่ 5 การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม องค์ ป ระกอบที่ 6 การท านุ บ ารุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ มีหลักการ คือ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่
สถาบันจะกาหนดวิสัย ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชี พ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้ว
ให้ รับ ทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้ าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ ที่มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย เช่น ผู้ ปกครอง
ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม เป็นต้น
องค์ ป ระกอบที่ 2 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ห ลั ก การคื อ พั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรีย นรู้ ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ (ข) คณาจารย์และ
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ระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษา
และสั ม ฤทธิ์ ผ ลทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา (ซ) องค์ ป ระกอบอื่ น ตามที่ แ ต่ ล ะสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
องค์ป ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒ นานักศึกษา มีหลั กการคือ การดาเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้
สอดคล้ องกับ ความต้องการ และเกิด ประโยชน์สู งสุ ดต่อ นักศึ กษาและศิษย์เ ก่า และ (2) การจั ด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีหลักการคือ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นใน
เรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุก
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและ
กลไกควบคุมให้ สามารถดาเนิ นการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของ
ชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
องค์ป ระกอบที่ 5 การบริการทางวิช าการแก่สั งคม มีห ลั กการคือ การบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูป แบบการให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
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วิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจาก
เป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหลักการคือ การทานุบารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภู มิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีหลักการคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของ
สถาบั น ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ สถาบั น อุดมศึกษาจะต้องบริ ห ารจัดการด้านต่าง ๆ ให้ มีคุณภาพ เช่ น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มีหลักการคือ การเงินและงบประมาณเป็น
สิ่งที่สาคัญอย่ างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรั พ ย์ สิ น ฯลฯ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น จะต้ อ งมี แ ผนการใช้ เ งิ น ที่ ส ะท้ อ นความต้ อ งการใช้ เ งิ น เพื่ อ การ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความ
เข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้
ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์
ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุก
อย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้น
ถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีหลักการคือ ระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.4.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีนักวิชาการให้ความหมายและคา
นิยามในหลายความหมาย ดังนี้
วันชัย ศิริชนะ (2537) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการหรือกลไก
ใดๆ ที่เมื่อได้ดาเนินการไปแล้ว จะทาให้เกิดการดารงซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ได้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง นายจ้าง ตลอดจน
สังคมโดยส่วนรวมทั้งนี้รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่ริเริ่มขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือ
หน่วยงานภายนอกก็ได้
อุไรพรรณ เจนวาณิ ช ยานนท์ (2540) กล่ าวว่า การประกันคุ ณภาพ หมายถึ ง
กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นแบบแผนและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้การศึกษาจะได้คุณภาพดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับ ไคเยอร์ (Cryer, 1993 อ้างถึงใน สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2541) ที่
กล่าวว่า การประกันคุณภาพ เป็นแผนงานและปฏิบัติการทั้งหลายที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการให้การศึกษาจะสนองตอบต่อคุณภาพที่กาหนด
อุ ทุ ม พร จามรมาน (2541) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหมายถึ ง การควบคุ ม
คุณภาพ การตรวจสอบภายใน และจากภายนอกแล้วตัดสินตามเกณฑ์
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545) กล่ าวว่า “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่จาเป็นต้องดาเนินงานเพื่อประกันว่าคุณภาพการศึกษาได้รับการรักษาไว้และส่งเสริม
เพิ่มพูน และเกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ซึ่งสอดคล้องกับ อุทุมพร จามรมาน (2543) ที่กล่าวว่า “การประกันคุณภาพ”หมายถึง การระบุความ
ชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
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จารัส นองมาก (2546) ได้ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การมุ่ง
จะทางานที่รับผิดชอบอยู่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ใครรับผิดชอบอะไรก็ต้องมุ่งพัฒนางานนั้นให้ดีขึ้น
การประกันคุณภาพที่ถูกต้องจึงมีผลแต่ในทางพัฒนา ทั้งกระบวนการทางานและผลสัมฤทธิ์ในงานนั้น
ยุวดี อินทร์ไทร (2549) เสนอว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการ
ควบคุม คุณภาพ ตรวจสอบคุ ณภาพ และประเมิ นคุณภาพอย่างมีร ะบบ เพื่อ สร้างความมั่ นใจว่ า
คุณภาพการศึกษาได้รับการรักษาหรือได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเพิ่มพูนเพื่อให้ได้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์
วิชัย วงศ์ทอง และคณะ (2555) ให้ความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่ประกอบขึ้นเป็นระบบที่มีกลไกในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยการ
สร้างระบบกลไก และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Audit) ตรวจสอบว่า มี หรือ ไม่มี ทา หรือ ไม่ทา การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
ตรวจประเมินเชิงคุณภาพว่าดี หรือ ไม่ดี ระดับคุณภาพของตัวชี้วัดว่าอยู่ระดับใด การรับรองคุณภาพ
(Quality Accreditation) ภายหลังการตรวจสอบประเมินคุณภาพ สรุปผลว่า รับรอง หรือ ไม่รับรอง
ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนมั่นใจได้ว่าสถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึ กษาที่มีคุณ ภาพอย่ างมีป ระสิ ทธิ ผ ล ได้มาตรฐานตามที่กาหนด และมีก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ปรารถนา อั งคประสาทชั ย (2555) ได้นิ ยามความหมายของการประกั นคุณ ภาพ
การศึก ษาหมายถึง การดาเนิ น กิจ กรรมหรื อแนวปฏิบัติใด ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกั นคุณภาพ
การศึกษา ที่ได้ดาเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้ โดยมีการวางแผน (Plan) การดาเนินงาน (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิตบัณฑิต
และตอบสนองความต้องการทางการศึกษาทุกด้านที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่กาหนด
มาลี คาคง และคณะ (2556) กาหนดความหมายของ การประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้ว่า ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบการจัดการให้บัณฑิตดีมีคุณภาพ
2) เครื่องมือหรือเข็มทิศการทางาน 3) เส้นทางสู่เป้าหมายให้ผลงานดี มีมาตรฐาน และ 4) หัวใจของ
สถาบันการศึกษา
จากความหมายและนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบที่มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นแบบแผนและเป็นระบบ โดยมีการวางแผน การ
ดาเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนาซึ่งก่อให้ เกิดความมั่นใจในการผลิตบัณฑิต และ
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาทุกด้านที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่กาหนด
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2.4.2 ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2553) ระบุ ว่ า ภ ารกิ จ หลั ก ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความส าคัญอย่ างยิ่ งต่อการพัฒ นาประเทศทั้งระยะสั้ นและระยะยาวปัจจุบัน มีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทาให้ การประกันคุณภาพการศึ กษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ งจาเป็นที่
จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3. สถาบั น อุดมศึกษามีค วามจาเป็นที่จะต้ อ งสร้างความมั่นใจแก่สั งคมว่าสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5. สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) มี ค วามโปร่ งใส (Transparency) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง ตรวจสอบได้
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับ หน่ วยงาน โดยทุกหน่ว ยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
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8. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐาน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2551 เพื่ อ เป็ น กลไกส่ ง เสริ ม และก ากั บ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เมื่อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้ว ยความจ าเป็ น ดังกล่ าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกั ดจึงจาเป็นต้องพัฒ นา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ ภ าควิชา คณะวิช าหรือหน่ว ยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets)
และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2.4.3 ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
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การประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น การสร้ า งระบบและกลไกในการพั ฒ นา ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษากาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้ งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็นการประเมิน ทั้งระดับสถาบัน
และคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น
การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสาคัญ
5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้ มีการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการ
ตัดสินการจับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
(Evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
3. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการ
กากับควบคุม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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5. มุ่ ง สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งเสรี ภ าพทางการศึ ก ษากั บ จุ ด มุ่ ง หมายและหลั ก
การศึกษาของชาติตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิง
นโยบาย แต่ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน
2.4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2553) ก่ อ นมี ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิ ทยาลั ยได้ตระหนั กดีถึง ความส าคัญของการประกั น
คุณภาพการศึกษาและได้จั ดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ การให้ เสรีภาพทาง
วิช าการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (Institutional
Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการก าหนดให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการ
อุดมศึก ษาที่ส อดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และแผนการศึ กษาแห่ ง ชาติ
สนั บ สนุ น ทรั พยากร ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึก ษา โดย
คานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ ง มี ห น้ า ที่ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.4.5 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั งจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มีผ ลบังคับใช้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนว
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ปฏิ บั ติ ส าระส าคั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุ ใ ห้ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท าระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ
คณะวิช าหรื อสถาบั นอุดมศึก ษา เพื่อกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลั ง จากด าเนิ น การตามประกาศฉบั บ ปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47
วรรคสอง โดยสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม
โดยรวมการประกัน คุ ณ ภาพภายในและภายนอกของการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ไว้ ในฉบั บ เดี ย วกั น มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึ กษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรื อ ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้ว ย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปี และแจ้ งผลให้ส ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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2.4.5.1 หลั ก เกณฑ์ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั ก เกณฑ์ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
2.4.5.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและ
ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้ ค ณะวิช าและสถานศึ กษาระดับ อุด มศึ กษาจัด ให้ มีร ะบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ป ระกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิ ตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลั กสู ตรการศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และ
บริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบ
อื่น ตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาเห็ นสมควร ทั้งนี้ ให้ แต่ล ะคณะวิช าและสถานศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาจั ดให้ มี ร ะบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็ นสมควร โดยให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4.5.3 การรายงานผลการประกัน คุณภาพการศึกษา ระบบการประกั นคุณ ภาพ
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2.4.5.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
แจ้ งผลให้ ส ถานศึ กษาระดับ อุ ดมศึ กษาทราบ รวมทั้ งเปิ ดเผยผลการติ ดตามตรวจสอบ คุ ณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน
2.4.6 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.4.6.1 ระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษา สถาบั นอุด มศึก ษาอาจพั ฒ นาระบบ
ประกัน คุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้ องกับระดับการพัฒ นาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่
ไม่ ว่ า จะเป็ น ระบบคุ ณ ภาพแบบใดจะต้ อ งมี ก ระบวนการท างานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการวางแผน การ
ดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินภารกิจ
ของสถาบั น บรรลุเป้ าประสงค์และมี พัฒ นาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลั กประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.4.6.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่เป็นกรอบสาคัญใน
การด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดาเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่ น มาตรฐานสถาบั น อุด มศึ กษา กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ตัว บ่ งชี้เป็ น ข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒ นาขึ้น ในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลั ก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน
ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการ
พัฒ นานั กศึกษา (4) การวิจั ย (5) การบริการทางวิช าการแก่สั งคม (6) การทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลั กเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้น ๆ ได้ทั้งหมด เกณฑ์การ
ประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งกาหนด
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โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ). ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.4.6.3 กลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ในด้ า นของกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ผู้ ที่ มี
ความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนด
นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและเข้ า ใจร่ ว มกั น ทุ ก ระดั บ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับสถาบัน
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือ
คุณภาพในแต่ล ะระดับ เพื่อกากับ การดาเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่ว ยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในทุกระดับ
2.4.6.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานเป็น
สิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้อง
ตรงกัน ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ บุคคล ภาควิชา คณะวิช าและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูล ที่ส ามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
2.4.7 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกั นคุณภาพการศึกษา ของสานักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
การพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหลักเกณฑ์สาคัญ
6 ประการ คือ 1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 2) ตัวบ่งชี้
ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญ คือ ไมให้เปนภาระซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก
สถาบันอุดมศึกษา 3) ตัวบ่งชี้ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต หรือผลลัพธ์โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต และ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้น และตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ
ความเชื่อมโยง และความเป็นเอกภาพภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและ เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกของ สมศ. 4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดสวนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ ด้านบุค ลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม
2.4.8 แนวคิ ด และหลั ก การในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีแนวคิดและ
หลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย
มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียง
กันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปรับ ปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
2) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดย ให้น้าหนักร้อยละ 75
3) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้าหนักร้อยละ 25 เพื่อให้ความสาคัญกับสภา
สถาบัน ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกัน
คุณภาพภายใน
4) ประเมิน โดยวิธีก ารและข้อ มูล ทั้ง เชิง ปริมาณและเชิงคุ ณภาพโดยพิช ญพิ จารณ์
(Peer Review)
5) ประเมิน โดยการยืนยัน รายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้น
ให้การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
6) ลดจานวนมาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ
ปัจจัยนาเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.4.9 หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
1) กาหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัย
นาเข้าและกระบวนการ
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2) คานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา
3) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
4) ตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัย ข้อจากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย
5) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จาเป็น แต่ยังคงอานาจจาแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
6) คานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
2.4.10 หลักเกณฑ์การกาหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 3
กลุ่ม คือกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับ
พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 ซึ่ง
กาหนดให้ สมศ. ทาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา และ2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วย
การจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาด้านการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ดวงใจ ขุนฉนมฉ่า (2546) ทาการศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูป
ระบบราชการศึกษา กรณีสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้
ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของข้าราชการที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่ วนร่ว ม และแนวทางการสร้างการมีส่ว นร่วมในหน่วยงานงาน กลุ่มตัว อย่างประกอบด้ว ย
ข้าราชการสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 10 จานวน 156 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิรูประบบบริการอยู่ในระดับสูง และมีระดับการมี
ส่วนร่วมต่อการปฏิรูประบบราชการอยู่ในระดับต่า โดยพิจารณาประเด็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิรูประบบราชการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการยอมรับแนวคิดในการปฏิรูป อยู่ในระดับสูง
รองลงมาคือ ด้านการริเริ่มและพัฒนาตนเอง และด้านการได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ สาหรับ
ด้านที่อยู่ในระดับต่ามาก คือ ด้านการร่วมดาเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อแนวทางในการ
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การสร้างการมีส่วนร่วม ผู้บริหารระดับสูงต้องมีนโยบายและทิศทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมที่จริงจัง
ชัดเจน ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนได้รับผลกระทบร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง
ดาเนินการใด ๆ ต้องเป็นไปโดยเปิดเผย มีการจัดการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐยุคใหม่. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานร่วมกัน และมีระบบการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงผลการประเมินที่ แท้จริง เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วม พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาการรับรู้ และความเข้าใจมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอายุราชการมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ปิติ เดิมสมบูรณ์ (2550) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วม และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการกระทาผิดต่อทรัพย์ของเอกชนในธุรกิจพลอย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพในธุรกิจพลอย 100 ในจังหวัดจันทบุรีจานวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันกระทาความผิดต่อ ทรัพย์
ของภาคเอกชนในธุรกิจพลอย ทุกด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการคิด หาปัญหาและสาเหตุ การมีส่วน
ร่วมในการริเริ่มตัดสินใจกาหนดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุง อยู่ในระดับต่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการกระทาความผิดต่อ ทรัพย์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า สถานภาพทางสังคม
ลั กษณะที่ ทางานเป็ น ร้ านค้า การได้ รับการฝึ กอบรมในการป้องกันการกระทาผิ ดต่ อทรั พย์ ช่อ ง
ทางการรับ สารผ่านทางหนังสือพิมพ์ รับข่าวสารทางตารวจ และความสนใจในการรับข่าวสาร มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันกระทาผิดต่อศัพท์ในทุก ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาความแตกต่างด้านเนื้อหาของการมีส่วนร่วม พบว่าระยะเวลาในการประกอบอาชีพ การ
ได้รับการฝึกอบรม การรับข่าวสารผ่านทางตารวจ และความสนใจในการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อ การมี
ส่วนร่วมในในเชิงเนื้อหาและทางสถิติ
วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) ศึกษาการรับรู้และการใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประชาชน : กรณีศึกษาอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจการ
รับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน โดยทาการศึกษาในประชาชนผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว
จานวนทั้งสิ้น 392 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจานวนประชากรแต่ละตาบล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
46.10 มีการรับรู้สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อย
ละ 90 ทราบถึงการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมและสามารถรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้เช่นเดิม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการ
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ใช้บริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่เคยประสบปัญหาและไม่เคยมีปัญหาจากการใช้
บริ ก าร บอกจากนี้ ยั ง ทราบถึ ง การเปลี่ ย นหน่ ว ยบริ ก ารประจ าตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิบางประการของประชาชนส่วน
ใหญ่มากกว่าร้ อยละ 60 ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าสามารถทาได้ห รือไม่ ได้แก่ จานวนครั้งของการ
เปลี่ยนหน่วยบริการประจาต่อปี การขอรับเงินชดเชยกรณีได้รับความเสียหาย หมายเลขโทรศัพท์สาย
ด่วนสาหรับสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเนื่องจากการใช้บริการ การขอความช่วยเหลือทาง
โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษามะเร็ง การล้างไต และการรับยา
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้
ส่วนตัว (เฉลี่ยต่อเดือน) และเขตที่พักอาศัยในปัจจุบันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ
หลักประกันสุภาพถ้วนหน้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบางประการของประชาชนไม่
ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อลดความ
เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนของผู้ รับบริการ ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องและร้องเรียนปัญหา
เนื่องจากการรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าได้รับประโยชน์สูงสุด
การศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
บุญมี วรัญญากรณ์ โนใจ และ อัมพร ยานะ (2553) ศึกษาความรู้ การรับรู้ และการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาต่อการดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี
พะเยา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการรับรู้ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน การรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน
สุพัน ธ์ จู มสิ มา (2553) ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามวงจร
PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
รอบสอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. รอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) จานวน 32 แห่ง ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า (1) สภาพการดาเนินงานประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กตามวงจร
PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย คือ 1) การวางแผนปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การปรับปรุงและพัฒนา และ
4) การตรวจสอบหรือการประเมิน (2) ปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาด
เล็ก ตามวงจร PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยน้อยไปหามากคือ 1) การวางแผนปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การปรับปรุงและ
พัฒนา และ 4) การตรวจสอบหรือการประเมิน และ (3) สภาพและปัญหาการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ ก ตามวงจร PDCA สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด และตาแหน่งในสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2553) ทาการศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก การมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จาแนกตาม สถานภาพด้านอายุงาน ตาแหน่งงาน จานวนครั้งที่
อบรมแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปัญหา อุปสรรคในการรับรู้ และการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 9 ด้าน คือ 1) ด้านระบบข้อมูล 2) ด้านการ
ประเมิ น และติ ด ตามผล 3) ด้ า นความร่ ว มมื อ 4) ด้ า นกรรมการตรวจสอบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน 5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร 7) ด้านความรู้ความเข้าใจ
8) ด้านอุปกรณ์ 9) ด้านสถานที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เมธิณี เกตวาธิมาตร (2553) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และเปรี ยบเทียบโดยจาแนกระดับชั้นปี
และระดับของการได้รับข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในปีการศึกษา 2553 จานวน 210 คน
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา แบบสอบถามการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เท่ากับ 11.32 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่าหับ 1.61 คะแนน ( X = 11.32, S.D. = 1.61) การรับรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.66
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คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.31 คะแนน ( X = 19.66, S.D. = 3.31) และการมีส่วนร่วม
ในการประกัน คุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 คะแนน ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 คะแนน ( X = 3.46, S.D. = 0.57) โดยรวมอยู่ในระดับสูง นักศึกษาชั้นปีที่แตกต่างกันมี
ผลทาให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการมีส่วนร่วมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับการ
ได้รับข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยของการมี ส่วนร่วม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่.05 อย่างไรก็ตาม พบว่าความแตกต่างของระดับชั้นปีและระดับของการ
ได้รับข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้
วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (2554) ได้ทาการศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วน
ร่ ว มในระบบคุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน บุคลากรสายสนับสนุน โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
350 ราย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธีนาเข้า พบว่า ระดับการ
รั บ รู้ ทั ศ นคติ และการมี ส่ ว นร่ ว ม ภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก และระดั บ การด าเนิ น งา นหรื อ
ประสิทธิภาพการการดาเนินงานของกลุ่มตัวอย่าง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแปรทุกตัวที่ศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวก ผลการวิเคราะห์อิทธิพล พบว่า การรับรู้ด้านการทาความเข้าใจ ทัศนคติ ด้าน
ความเข้าใจและความรู้สึก มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม การรับรู้ด้านการรับทราบและทัศนคติ ด้าน
พฤติกรรมมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งการ
มี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลมี อิ ท ธิ พ ลในทางบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา ในรู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ0(Survey
Research) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของของอาจารย์
คณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการรับรู้
และระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการมี
ส่วนร่วมการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้กาหนด วิธีดาเนินการวิจัยเป็น
ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
3.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ ที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 52 คน (คณะวิทยาการจัดการ, 2557: ออนไลน์) และ
อาจารย์ ที่ สั ง กั ด คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ จ านวน 82 คน (ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา, 2556) ในปีการศึกษา 2556 รวม 134 คน
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวแปรของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด ได้แก่ ระดับปริญญาโทหรือต่ากว่า ระดับปริญญาเอก และอื่น ๆ
1.3 ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
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1.4 อายุงาน โดยระบุเป็นจานวนปีที่ปฏิบัติงาน
2. ตั ว แปรตาม คื อ การรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว ม ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 9 องค์ประกอบคุณภาพ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย 0และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
จะเป็นคาถามปลายปิด เป็นการตั้งคาถามโดยมีการกาหนดตัวเลือกต่าง ๆ เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบจากตัวเลือกที่กาหนดไว้เท่านั้น ในส่วนที่ 4 จะเป็นคาถามปลายเปิด ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น
ค าถามปลายปิ ด โดยค าตอบเป็ น ชนิ ด เลื อ กรายการ (Check-list) 3 ข้ อ ค าถาม โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะเลือกคาตอบที่มีคุณสมบัติตรงกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองเพียง 1 คาตอบจาก 1
ข้อคาถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และคาถามปลายเปิด 1 ข้อคาถาม
โดยสอบถามเกี่ยวกับ อายุงาน
ส่ ว นที่ 2 ค าถามกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ข องประชากร จ านวน 27 ข้ อ ค าถาม ใช้ ม าตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 1967) เป็นมาตรวัด โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับการรับรู้
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ได้แล้ว ใช้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับการ
รับรู้ของประชากรออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชากร จานวน 47 ข้อคาถาม ใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท เป็นมาตรวัด สาหรับการแปลความหมายการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาผู้วิจัย มีเกณฑ์การพิจารณา ความกว้างของแต่ละชั้น ดังนี้
พิสัย (Range)

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

-

= 0.80
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ความกว้างแต่ล ะชั้นเท่ากับ 0.80 ดังนั้น การวัดระดับการรับรู้การมีส่ วนร่ว มการประกัน
คุณภาพการศึกษาของอาจารย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีระดับการรับรู้/การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีระดับการรับรู้/การมีส่วนร่วมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีระดับการรับรู้/การมีส่วนร่วมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีระดับการรับรู้/การมีส่วนร่วมมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีระดับ การรับรู้/การมีส่วนร่วมมากที่สุด
ส่วนที่ 4 จะเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
3.4 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ลาดับขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามมีลาดับดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษาตารา บทความ หลั กการทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
ขอบเขต ของการศึกษา และสร้ างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาให้ ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตารา เพื่อให้การกาหนดขอบเขตและเนื้อหา
แบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการศึกษายิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามดังนั้นการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อให้แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์และเที่ยงตรง โดยผู้วิจัยได้ใช้
แนวทางจากแบบสอบถามที่ มี ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟไว้ แ ล้ ว โดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรจานวน 10 คนเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach,
1990) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาดเพื่อที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป ซึ่งผลการทดสอบก็พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับดี (ค่า Cronbach‘s Alpha Coefficient = 0.88)
ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม มาทาการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัยใน
ครั้งนี้
ขั้น ตอนที่ 5 ผู้วิจั ย ได้น าแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงในครั้งแรกมาทาการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อทา
การตรวจสอบความถูกต้องในเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยนี้หรือไม่ และนามาปรับแก้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นได้ดาเนินการขั้นต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 หลังจากผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องในเชิงเนื้อหา เรียบร้อยแล้วผู้วิจัย
ยังทาการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมืออีกครั้ง โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)
กับประชากรจานวน 20 คน เพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดาเนินการแก้ไขส่วนที่
บกพร่องแล้ว และนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาช การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ พบว่าค่าความเชื่อมั่นระดับดี
(ค่า Cronbach‘s alpha Coefficient = 0.93) จึงนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 7 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับประชากร
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล ที่ใช้ในการวิจั ย ในเรื่องนี้ รวบรวมข้อมูล โดยใช้ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คื อ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยให้ประชากรตอบด้วยตนเอง โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 103 ชุด รูปแบบของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นคาถามแบบปลายปิด 3 ข้อคาถาม และคาถามปลายเปิด 1 ข้ อคาถาม
ส่วนที่ 2 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จานวน 27 ข้อคาถาม และส่วนที่ 3 ใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จานวน 47 ข้อคาถาม ในส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น
คาถามปลายเปิด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ การวิเคราะห์ ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนอและแปลผลจากแบบสอบถามใช้ส ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุ ด ตาแหน่งทางวิชาการ และอายุงาน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปตารางพร้อมคาอธิบาย
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การรับรู้และการมีส่วนร่วม
การประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการ
นามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยใช้ สเกลของลิเคิร์ท สาหรับการกระจายตัว
ของข้อมูล พิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 – 0.999 หมายถึง มีการกระจายของข้อมูลน้อย

41

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึ้นไป หมายถึง มีการกระจายของข้อมูลมาก
ในการหาความสัมพัน ธ์ระหว่างการรับรู้และการมีส่วนร่วมใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผู้วิจัย
กาหนดระดับการแปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ ดังนี้
0.10 - 0.29
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย
0.30 - 0.49
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
0.50 – 1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง
ค่าสหสัมพันธ์ติดลบ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม
แบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ พร้อมคาอธิบาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้จานวน 103
คน และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือ ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
N แทน จานวนประชากร
µ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประชากร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งการรั บ รู้ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น
คุณภาพการศึกษาของประชากร
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และอายุงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ คุณลักษณะส่ วนบุคคลของประชากร จาแนกเป็น เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
งาน (N = 103)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
34
33.00
2. หญิง
69
67.00
รวม
103
100.00
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ระดับปริญญาโท
92
89.30
2. ระดับปริญญาเอก
11
10.70
รวม
103
100.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14
13.60
2. อาจารย์
89
86.40
รวม
103
100.00
µ

อายุงาน
5.25
4.791
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร พบว่าเป็น เพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย จานวน 35 คน คิดเป็นผลต่างร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท
ร้ อยละ 89.30 รองลงมาคื อ ส าเร็ จการศึกษาสู ง สุ ดในระดั บปริ ญญาเอกร้อยละ 10.70 ส าหรั บ
ตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 86.40 และอายุงาน
พบว่า อาจารย์มีอายุงานเฉลี่ย 5.25 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.79 ปี
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์
คณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปรากฏผลดังนี้
1) การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร ภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (N = 103)
ระดับการรับรู้
แปล
การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
ความหมาย
µ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
4.11 .760
มาก
2
แผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
4.13 .676
มาก
1
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.94 .936
มาก
6
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.03 .600
มาก
5
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.89 .745
มาก
8
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.10 .676
มาก
3
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
3.91 .712
มาก
7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
3.83 .772
มาก
9
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.06 .790
มาก
4
รวมเฉลี่ย
4.00 .601
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.00, =.601) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ
พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=
4.13, =.676) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัช ญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ (=4.11, =.760) องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (=4.10,
=.676) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (=4.06, =.790) ตามลาดับ
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โดยการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.83, =.676)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการโดยรวม
และรายข้อ (N = 103)
ระดับการรับรู้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
แปล
ลาดับ
และแผนดาเนินการ
ความหมาย
µ

1. มหาวิทยาลั ยมีการชี้แจงแผนกลยุ ทธ์/ แผนปฏิบัติ การ 4.01
.760
มาก
4
ประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนรับรู้
2. ต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี 4.13
ให้กับบุคลากรทุกคนทราบ
3. ท่านได้รับรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 4.17
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4. ท่านได้รับรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.14

รวมเฉลี่ย

4.11

.737

มาก

3

.720

มาก

1

.864
.678

มาก
มาก

2

จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.11, =.678)
และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านได้รับรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (=4.17, =.720) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้รับรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (=4.14, =.864) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนทราบ (=4.13, =.737) และข้อคาถามมหาวิทยาลัย
มีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบั ติการประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนรับรู้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ด (=
4.01, = .760)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ลาดับ
ความหมาย
µ

1. ท่านได้รับรู้ถึง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 4.03
.760
มาก
3
หลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ท่านได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (ด้านเทคนิค 4.02
.960
มาก
4
การสอน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการใช้
สื่อการสอน) และบุคลากรสายสนับสนุน
3. ท่านได้รับรู้ คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการ 4.22
.699 มากที่สุด 2
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5
ด้าน
4. ท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา 4.23
.854 มากที่สุด 1
โทต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวมเฉลี่ย
4.13
.676
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, =.676) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ คาถาม และระดับมาก จานวน 2
ข้อคาถาม โดยข้อคาถามท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=4.23, =.854) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านได้รับรู้
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5
ด้าน (=4.22, =.699) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้รับรู้ถึง ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (=4.03, =.760) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่าน
ได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (=4.02, =.960) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์ 3.91
.991
มาก
2
เก่า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งการ 3.96
.939
มาก
1
จัดโดยสถาบันและ/หรือโดยองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รวมเฉลี่ย
3.94
.936
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.94,  = .936) และมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามมหาวิทยาลัยมี
การจั ด กิจ กรรมพัฒ นานั ก ศึก ษาทั้ งการจั ด โดยสถาบัน และ/หรื อโดยองค์ก รนัก ศึ กษาเพื่ อ พัฒ นา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย (= 3.96,  = .939) มากกว่า ข้อคาถาม
มหาวิทยาลัย มีการจั ดบริ การให้ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้ องกับความต้องการและเกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (= 3.91,  = .991)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบ 4.10
.693
มาก
1
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ ต ามแผน จึ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ท่านรั บ ทราบ เกณฑ์การจ าแนกกลุ่ มสาขาวิช าของ 4.04
.766
มาก
2
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ และการค านวณระดั บ
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
3. ท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ 4.03
.747
มาก
3
ตารา และหนังสือ
4. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของการตีพิมพ์/เผยแพร่
3.97
.798
มาก
4
ผลงานวิชาการ
รวมเฉลี่ย
4.03
.600
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.03,  = .600) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
จึงจะก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=
4.10,  = .693) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านรับทราบ เกณฑ์การจาแนกกลุ่มสาขาวิชาของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการคานวณระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน (= 4.04,  =
.766) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ ตารา และ
หนังสือ (= 4.03,  = .747) ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านรับรู้ถึงความสาคัญของการตีพิมพ์/
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.97,  = .798)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลั ย ชี้น า ป้ องกั น หรือแก้ปัญหาสั งคมทั้ ง 3.82
.825
มาก
3
ภายในและภายนอกสถาบัน โดยเห็นผลชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง 3.75
.871
มาก
4
และมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. คณะให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ การ 3.90
.858
มาก
2
เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
4. ท่านรับรู้ว่า การนาความรู้และประสบการณ์จากการ 4.10
.823
มาก
1
บริ ก ารวิ ช าการมาพั ฒ นามี 2 ประเภท คื อ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาการวิจัย
รวมเฉลี่ย
3.89
.745
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89,  = .745) และมีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านรับรู้ว่า
การนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.10,  = .823) รองลงมา ได้แก่ ข้อ
คาถามคณะให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (= 3.90,  = .858) และข้อคาถาม
มหาวิทยาลัย ชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเห็นผลชัดเจน (=
3.82,  = .825) ตามลาดับ โดยข้อคาถามมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง และ
มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.75,  = .871)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4.05
.809
มาก
3
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน 4.08
.801
มาก
2
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์
และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. คณะมีการกาหนดนโยบาย แผนงานและการบริหาร 4.17
.747
มาก
1
จั ด การด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและมี
การบู ร ณาการเข้ า กั บ การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษา
รวมเฉลี่ย
4.10
.676
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.10,  = .676) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
คณะมีการกาหนดนโยบาย แผนงานและการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.17, 
= .747) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(= 4.08,  = .801) และข้อคาถามมหาวิทยาลัยมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (= 4.05,  = .809) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 4.01
.747
มาก
1
และการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน
2. ท่านรับรู้ การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความ 3.84
.826
มาก
3
เสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน
3. ท่านรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
3.86
.864
มาก
2
รวมเฉลี่ย
3.91
.712
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.91, =.712) และมีการกระจายของข้อมูล
น้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม. มหาวิทยาลัยมีแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ การเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=4.01, =.747) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านรับรู้ถึง
บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (=3.86, =.864) โดยข้อคาถามท่านรับรู้ การวิเคราะห์
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.84,  =.826)
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านรับรู้ว่า การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดง 3.83
.772
มาก
1
ศั ก ยภาพเชิ ง การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย
รวมเฉลี่ย
3.83
.772
มาก
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จากตารางที่ 10 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่
8 การเงินและงบประมาณ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.83,  = .772) และมีการกระจายของ
ข้อมู ล น้ อ ย เมื่อ พิจ ารณาข้อ คาถาม ซึ่ง ในองค์ ประกอบนี้มี ข้อค าถามเพียง 1 ข้อ คือ ท่า นรับ รู้ว่ า
การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
ซี่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (= 3.83,  = .772)
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ลาดับ
ความหมาย
µ

1. ท่านรั บ รู้เกี่ย วกับ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 4.07
.783
มาก
1
และภายนอกของมหาวิทยาลัย
2. ท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 4.05
.856
มาก
2
การประกั น คุ ณ ภาพตามคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในของ สกอ. และคู่ มื อ การประเมิ น
คุณภาพภายนอกของ สมศ.
รวมเฉลี่ย
4.06
.790
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่า การรั บรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.06,  = .790) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม.
ท่านรับรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย (=
4.07,  = .783) มากกว่า ข้อคาถามท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. (= 4.05,  = .856)
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2) การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 12 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยรวม
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
SD. ความหมาย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
3.90 .861
มาก
3
แผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3.97 .737
มาก
1
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.94 .722
มาก
2
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
3.70 .780
มาก
8
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.72 .725
มาก
7
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.74 .875
มาก
6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
3.76 .846
มาก
5
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
3.64 .973
มาก
9
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3.89 .885
มาก
4
รวมเฉลี่ย
3.81 .713
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.81,  = .713) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ป ระกอบ พบว่า ทุกองค์ป ระกอบอยู่ ในระดั บมาก โดยองค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบั ณฑิต มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.97,  = .737) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (= 3.94,  = .722) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินกา
(= 3.90,  = .861) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (= 3.89)
ตามลาดับ โดยการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.64,  = .973)
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ตารางที่ 13 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบคุณภาพ ที่ 1 ปรัช ญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ โดยรวมและรายข้อ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ ระดับการมีส่วนร่วม แปล
ลาดับ
แผนดาเนินการ
 ความหมาย

1. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 3.93
.808
มาก
3
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ท่านมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์ / 3.94
.948
มาก
2
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
3. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนินงานตาม 3.82
.988
มาก
5
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานตาม 3.84
.947
มาก
4
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
5. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ 3.97
.944
มาก
1
การศึ ก ษา มาก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ / แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี ของคณะ/หน่วยงาน
รวมเฉลี่ย
3.90
.861
มาก
จากตารางที่ 13 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=
3.90,  = .861) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มากาหนดแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี ของคณะ/หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.97,  = .944)
รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (= 3.94,  = .948) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านมี
ส่วนร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี (= 3.93,  = .808) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.82,  = .988)
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ตารางที่ 14 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ลาดับ
µ
 ความหมาย
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้เสนอข้อเสนอแนะหรือการ 3.95
.922
มาก
4
กาหนดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิช าการ เทคนิ คการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม 4.04
.827
มาก
1
การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด
3. ท่านมีส่วนร่วมดาเนินงานในระบบและกลไกการปิด 4.02
.907
มาก
2
เปิด หลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร
4. ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ 3.86
.886
มาก
5
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5. ท่านได้นาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/พัฒนา 3.95
.797
มาก
3
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
รวมเฉลี่ย
3.97
.737
มาก
จากตารางที่ 14 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.97,  = .737) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามราย
ข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (= 4.04,  = .827) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมดาเนินงานในระบบและ
กลไกการปิด เปิด หลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร (= 4.02,  = .907) และข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.86,  = .886)
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประชากร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนกิ จ กรรมพั ฒ นา 3.87
.860
มาก
5
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาด้ า นการให้ 3.94
.861
มาก
4
ค าปรึ ก ษา ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้อง 3.98
.754
มาก
1
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ความส าเร็ จ ของ 3.94
.814
มาก
3
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา
5. ท่ า นได้ น าข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ ผิ ด พลาดในการด าเนิ น 3.95
.746
มาก
2
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา มาปรับปรุงแนว
ทางการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ในครั้งต่อไป
รวมเฉลี่ย
3.94
.722
มาก
จากตารางที่ 15 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.94,  = .861) และมี
การกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (= 3.98,  = .754) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้นาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา มาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
ในครั้งต่อไป (= 3.95,  = .746) ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของ
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา (= 3.94,  = .814) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการ
บริ การนั กศึกษาด้านการให้ คาปรึกษา ด้านข้อมูล ข่าวสาร ด้านกิจกรรมพัฒ นาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ (= 3.94,  = .861) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.87,  = .860)
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ตารางที่ 16 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ลาดับ
µ
 ความหมาย
1. ท่านมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงานวิจัย ของ 3.83
.845
มาก
1
สถาบัน/หน่วยงานของท่าน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
3.77
.782
มาก
2
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
3. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน 3.65
.936
มาก
4
วิจั ย และการจั ดสรรทุน วิจั ย การส่ งเสริมและพัฒ นา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มการในติ ด ตามและประเมิ น ผล การ 3.60
.922
มาก
5
จั ด สรรงบประมาณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย ห้ อ งสมุ ด หรื อ
แหล่ งค้น คว้ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการวิจั ย
และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
5. ท่ า นน าผลการประเมิ น ด้ า นการวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ ง 3.65
.882
มาก
3
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
รวมเฉลี่ย
3.70
.780
มาก
จากตารางที่ 16 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.70, =.780) และมีการกระจายของข้อมูล
น้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมกาหนด
แนวทางการดาเนินงานวิจัย ของสถาบัน/หน่วยงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.83, =.845)
รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ (=3.77, =.782) ข้อคาถาม
ท่านนาผลการประเมินด้านการวิจัย ไปปรับปรุงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับข้อ
คาถาม ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย (=3.65,  =.936) ตามลาดับ โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมการในติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ ห้ องปฏิบัติการวิจัย
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.60, =.922)
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ตารางที่ 17 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวม
และรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการบริ การวิช าการแก่ 3.67
.833
มาก
6
สังคมตามจุดเน้นของสถาบัน
2. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในการส ารวจความต้องการของชุมชน 3.71
.870
มาก
5
ภาครัฐ เอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทาง
จัดทาแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของสภาบัน
3. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 3.76
.785
มาก
3
และมีการพัฒนาตนเองโดยคง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ 3.79
.750
มาก
2
การเรียนการสอน หรืองานวิจัย
5. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของชุมชนใน 3.67
.856
มาก
7
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
6. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของการบูรณา 3.82
.883
มาก
1
การงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
7. ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาเนินงานบริการ 3.65
.860
มาก
8
วิ ช าการต่ อ สั ง คม และน าผลมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
8. ท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการบริการวิชาการแก่สังคม 3.72
.890
มาก
4
ไปพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ปรับปรุงการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมเฉลี่ย
3.72
.725
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.72,  = .725)
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และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.82,  = .883) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถาม
ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย (= 3.79, 
= .750) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเอง
โดยคง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (= 3.76,  = .785)
ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม และ
นาผลมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.65,  = .860)
ตารางที่ 18 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวม
และรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนด้ า นการท านุ บ ารุ ง 3.73
.982
มาก
4
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ท่านมีส่ วนร่ว มในการบู รณาการการทานุบารุงศิล ปะ 3.78
.907
มาก
1
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรม
นักศึกษา
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรม/โครงการด้ านศิ ล ปะและ 3.77
.972
มาก
2
วัฒนธรรมของสถาบัน
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของ 3.67 1.033
มาก
5
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. ท่านนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน 3.74
.970
มาก
3
ด้านทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รวมเฉลี่ย
3.74
.875
มาก
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จากตารางที่ 18 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.74,  = .875) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามราย
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.78, 
= .907) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน (= 3.77,  = .972) และข้อคาถามท่านนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (= 3.74, 
= .970) ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.67,  = 1.033)
ตารางที่ 19 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละ 3.82
.883
มาก
1
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน
2. ท่านมีส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพี่อสร้างองค์ 3.75
.967
มาก
3
ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาบัน และมีการเผยแพร่
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว ม ในการติ ดตามผลควบคุมภายใน การ 3.80
.922
มาก
2
บริหารความเสี่ยง หรือรายงานการเงินของสถาบัน
4. ท่านได้นาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 3.70
.979
มาก
4
รวมเฉลี่ย
3.76
.846
มาก
จากตารางที่ 19 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.76, =.846) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
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กลยุทธ์ของสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.82, =.883) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วม
ในการติดตามผลควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หรือรายงานการเงินของสถาบัน (=3.80,
=.922) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพี่อสร้างองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถาบัน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (=3.75, =.967)
โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.70,  =.979)
ตารางที่ 20 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่ านมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนกลยุท ธ์ ทางการเงิ น ที่ 3.64
.999
มาก
3
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณทางการเงินของ 3.66 1.015
มาก
1
หน่วยงาน
3. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อ 3.63 1.019
มาก
4
การบริหารและการตัดสินใจ
4. ท่านมีส่ วนร่ว มการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ 3.61 1.113
มาก
5
สถานะทางการเงิน
5. ท่ า นน าข้ อ มู ล จากรายงานทางการเงิ น ไปใช้ ใ นการ 3.65 1.118
มาก
2
วางแผนและการตัดสินใจ
รวมเฉลี่ย
3.64
.973
มาก
จากตารางที่ 20 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.64, =.973) และมีการ
กระจายของข้ อมู ล น้ อย เมื่อ พิจ ารณาข้อ คาถามรายข้อ พบว่า ทุ กข้ ออยู่ใ นระดั บมาก และมีก าร
กระจายตัวของข้อมูลมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่ วนร่ว มในการจัดทางบประมาณทางการเงินของ
หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.66, =1.015) รองลงมา ได้แก่ ท่านนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (=3.65, =1.118) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (=3.64, =.999) โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=
3.61, =1.113)
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ตารางที่ 21 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของประชากร องค์ ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านมีส่ว นร่ว มในการจัดทาแผนการประกันคุณภาพ 3.83 1.058
มาก
4
การศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน
2. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนด้ า นการ 3.82
.916
มาก
5
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในตรวจสอบการดาเนินงานด้านการ 3.88
.932
มาก
3
ประกั น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามที่ แ ผนที่ ก าหนดไว้ ข อง
หน่วยงาน/สถาบัน
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยการ 3.97
.995
มาก
1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน
5. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการน าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ มา 3.94 1.008
มาก
2
พัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อไปให้ดีขึ้น
รวมเฉลี่ย
3.89
.885
มาก
จากตารางที่ 21 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.89, =.885)
และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ
คาถาม. ท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.97, =.995) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การนาผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปีต่อไปให้ดีขึ้น (=3.94, =1.008) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่แผนที่กาหนดไว้ของหน่ วยงาน/สถาบัน (=3.88, =.932)
ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน/สถาบัน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.82, =.916)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ด้านระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามเพศ
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
เพศ จานวน


34
3.79
.686
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ชาย
ดาเนินการ
หญิง 69
4.27
.618
ชาย
34
3.88
.833
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หญิง 69
4.25
.552
ชาย
34
3.57 1.194
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หญิง 69
4.12
.723
ชาย
34
3.87
.759
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หญิง 69
4.12
.490
ชาย
34
3.69
.846
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หญิง 69
3.99
.674
ชาย
34
4.00
.783
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หญิง 69
4.15
.617
ชาย
34
3.73
.855
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หญิง 69
4.00
.617
ชาย
34
3.62
.985
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หญิง 69
3.93
.626
ชาย
34
3.72
.923
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หญิง 69
4.25
.662
ชาย
34
3.76
.756
รวม
หญิง 69
4.12
.472
จากตารางที่ 22 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกด้าน พบว่า ประชากรเพศหญิง (=
4.12,  = .472) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า เพศชาย (= 3.76,
 = .756) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม และ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน 

สูงสุด
ปริญญาโท
92
4.05 .683
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ปริญญาเอก
11
4.64 .323
ปริญญาโท
92
4.04 .668
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอก
11
4.82 .117
ปริญญาโท
92
3.81 .910
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.95 .568
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ปริญญาเอก
11
4.73 .378
92
3.86 .685
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ปริญญาโท
สังคม
ปริญญาเอก
11
4.18 1.135
ปริญญาโท
92
4.04 .668
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.82 .684
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.73 .743
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
92
3.99 .791
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ปริญญาโท
คุณภาพ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.92 .574
รวม
ปริญญาเอก
11
4.66 .391
จากตารางที่ 23 พบว่า โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ ประชากรที่มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก (= 4.66,  = .391) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา สูงกว่าประชากรที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (= 3.92,  = .574) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 

3.98 .927
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
และแผนดาเนินการ
อาจารย์
89
4.13 .634
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.18 1.195
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์
89
4.12 .564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.04 1.658
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์
89
3.92 .779
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.36 .924
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
อาจารย์
89
3.98 .522
4.16 1.211
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
สังคม
อาจารย์
89
3.85 .643
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.29 1.093
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาจารย์
89
4.07 .589
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.10 1.349
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
อาจารย์
89
3.88 .558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.14 1.231
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
อาจารย์
89
3.78 .670
4.25 1.236
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
คุณภาพ
อาจารย์
89
4.03 .700
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.17 1.190
รวม
อาจารย์
89
3.97 .452
จากตารางที่ 24 โดยรวม และรายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบพบว่า ประชากรที่ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 4.17,  = 1.190) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาสูงกว่าดารงตาแหน่งอาจารย์ (= 3.97,  = .452) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
ยกเว้น องค์ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ตถุ ประสงค์ และแผนด าเนิน การ ประชากรที่ด ารง
ตาแหน่งอาจารย์ (= 4.13,  = .634) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 3.98,  = .927)
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2) ด้านระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามเพศ
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา
เพศ จานวน
µ
SD.
34
3.49 1.028
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ชาย
ดาเนินการ
หญิง 69
4.10
.690
ชาย
34
3.64
.798
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หญิง 69
4.13
.653
ชาย
34
3.52
.664
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หญิง 69
4.14
.661
ชาย
34
3.42
.948
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หญิง 69
3.84
.647
ชาย
34
3.24
.782
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หญิง 69
3.96
.564
ชาย
34
3.36 1.096
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หญิง 69
3.92
.680
ชาย
34
3.31
.896
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หญิง 69
3.99
.727
ชาย
34
3.23 1.184
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หญิง 69
3.84
.784
ชาย
34
3.35 1.089
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หญิง 69
4.15
.620
ชาย
34
3.40
.849
รวม
หญิง 69
4.01
.537
จากตารางที่ 25 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ พบว่า ประชากรเพศหญิง
(= 4.01,  = .537) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า เพศชาย
(= 3.40,  = .849) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน
µ
SD.
สูงสุด
92
3.83 .854
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ปริญญาโท
และแผนดาเนินการ
ปริญญาเอก
11
4.49 .706
ปริญญาโท
92
3.91 .743
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอก
11
4.42 .517
ปริญญาโท
92
3.89 .736
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ปริญญาเอก
11
4.35 .430
ปริญญาโท
92
3.70 .719
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ปริญญาเอก
11
3.69 1.228
ปริญญาโท
92
3.69 .683
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปริญญาเอก
11
4.00 1.012
ปริญญาโท
92
3.69 .822
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปริญญาเอก
11
4.13 1.211
ปริญญาโท
92
3.73 .814
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ปริญญาเอก
11
4.09 1.068
ปริญญาโท
92
3.61 .894
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปริญญาเอก
11
3.91 1.541
92
3.90 .802
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ปริญญาโท
คุณภาพ
ปริญญาเอก
11
3.84 1.458
ปริญญาโท
92
3.77 .671
รวม
ปริญญาเอก
11
4.10 .997
จากตารางที่ 26 พบว่า โดยรวมและรายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ประชากรที่
มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก (=4.10, =.997) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูงกว่าประชากรทีก่ ารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (=3.77, =.671) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย ยกเว้น องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ประชากรที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา
โท (=3.70, =.719) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ใกล้เคียงกับ
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การศึกษาระดับปริญญาเอก (=3.69,  =.1.228) และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (=3.90, =.802) มีค่าเฉลี่ยระดับการมี
ส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา สูงกว่าการศึกษาระดับปริญญาเอก (=3.84, =1.458)
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพ
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 
SD.
การศึกษา
4.06 1.477
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
และแผนดาเนินการ
อาจารย์
89
3.88 .730
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.20 1.002
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์
89
3.93 .687
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.21 .734
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์
89
3.89 .715
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.00 1.1418
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
อาจารย์
89
3.65 .703
3.89 1.132
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
สังคม
อาจารย์
89
3.70 .644
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.96 1.646
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาจารย์
89
3.70 .692
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.96 1.160
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
อาจารย์
89
3.73 .789
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.93 1.639
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
อาจารย์
89
3.59 .828
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.21 1.209
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
อาจารย์
89
3.84 .820
คุณภาพ
รวม
103 3.89 .885
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.05 1.206
รวม
อาจารย์
89
3.77 .604
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จากตารางที่ 27 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ พบว่า ประชากรที่ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 4.05,  = 1.206) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สูงกว่า ตาแหน่งอาจารย์ (= 3.77,  = .604) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
ตอนที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งระดับการรั บรู้ กับการมีส่วนร่ วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประชากร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชากร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของเพียร์สัน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
.631
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
.653
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
.603
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
.394
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
.518
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
.760
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
.764
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
.648
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
.514
รวม
.843
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ พบว่า
โดยรวม การรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร มี
ความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.843 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ การรับรู้และการมีส่วน
ร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.631
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การรับรู้
และการมีส่ วนร่ วม การประกัน คุณภาพการศึกษาของประชากร มีความสัมพันธ์กัน มาก โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ 0.653 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 3 กิจ กรรมการพัฒ นานักศึกษา การรับรู้และการมีส่ ว นร่ว มการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.603 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร มีความสัมพันธ์กันปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.394 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.518 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.760 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.764 และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.648 และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
องค์ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ การรับรู้แ ละการมีส่ ว นร่ว มการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กัน มาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.514 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม พบว่าข้อเสนอแนะสามารถสรุปเป็นประเด็น ที่สาคัญได้ 4
ประเด็นดังนี้คือ
1. ควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ม าตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 3 คน
2. องค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
ต่อการรับรู้ และปฏิบัติตาม จานวน 5 คน
3. ควรพั ฒ นาให้ เ กิ ด การรั บ รู้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน จานวน 2 คน
4. การประกันคุณภาพควรมีร่วมมือตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุด จนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น
จานวน 7 คน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้จานวน 103
คน และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือ ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
N แทน จานวนประชากร
µ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประชากร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งการรั บ รู้ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น
คุณภาพการศึกษาของประชากร
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และอายุงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ คุณลักษณะส่ วนบุคคลของประชากร จาแนกเป็น เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
งาน (N = 103)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
34
33.00
2. หญิง
69
67.00
รวม
103
100.00
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ระดับปริญญาโท
92
89.30
2. ระดับปริญญาเอก
11
10.70
รวม
103
100.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14
13.60
2. อาจารย์
89
86.40
รวม
103
100.00
µ

อายุงาน
5.25
4.791
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร พบว่าเป็น เพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย จานวน 35 คน คิดเป็นผลต่างร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท
ร้ อยละ 89.30 รองลงมาคื อ ส าเร็ จการศึกษาสู ง สุ ดในระดั บปริ ญญาเอกร้อยละ 10.70 ส าหรั บ
ตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 86.40 และอายุงาน
พบว่า อาจารย์มีอายุงานเฉลี่ย 5.25 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.79 ปี
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์
คณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปรากฏผลดังนี้
1) การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร ภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (N = 103)
ระดับการรับรู้
แปล
การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
ความหมาย
µ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
4.11 .760
มาก
2
แผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
4.13 .676
มาก
1
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.94 .936
มาก
6
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.03 .600
มาก
5
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.89 .745
มาก
8
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.10 .676
มาก
3
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
3.91 .712
มาก
7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
3.83 .772
มาก
9
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.06 .790
มาก
4
รวมเฉลี่ย
4.00 .601
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.00, =.601) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ
พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=
4.13, =.676) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัช ญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ (=4.11, =.760) องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (=4.10,
=.676) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (=4.06, =.790) ตามลาดับ
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โดยการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.83, =.676)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการโดยรวม
และรายข้อ (N = 103)
ระดับการรับรู้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
แปล
ลาดับ
และแผนดาเนินการ
ความหมาย
µ

1. มหาวิทยาลั ยมีการชี้แจงแผนกลยุ ทธ์/ แผนปฏิบัติ การ 4.01
.760
มาก
4
ประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนรับรู้
2. ต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี 4.13
ให้กับบุคลากรทุกคนทราบ
3. ท่านได้รับรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 4.17
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4. ท่านได้รับรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.14

รวมเฉลี่ย

4.11

.737

มาก

3

.720

มาก

1

.864
.678

มาก
มาก

2

จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.11, =.678)
และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านได้รับรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (=4.17, =.720) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้รับรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (=4.14, =.864) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนทราบ (=4.13, =.737) และข้อคาถามมหาวิทยาลัย
มีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบั ติการประจาปีให้กับบุคลากรทุกคนรับรู้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ด (=
4.01, = .760)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ลาดับ
ความหมาย
µ

1. ท่านได้รับรู้ถึง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 4.03
.760
มาก
3
หลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ท่านได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (ด้านเทคนิค 4.02
.960
มาก
4
การสอน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการใช้
สื่อการสอน) และบุคลากรสายสนับสนุน
3. ท่านได้รับรู้ คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการ 4.22
.699 มากที่สุด 2
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5
ด้าน
4. ท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา 4.23
.854 มากที่สุด 1
โทต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวมเฉลี่ย
4.13
.676
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, =.676) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ คาถาม และระดับมาก จานวน 2
ข้อคาถาม โดยข้อคาถามท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=4.23, =.854) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านได้รับรู้
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5
ด้าน (=4.22, =.699) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้รับรู้ถึง ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (=4.03, =.760) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่าน
ได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (=4.02, =.960) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์ 3.91
.991
มาก
2
เก่า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งการ 3.96
.939
มาก
1
จัดโดยสถาบันและ/หรือโดยองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รวมเฉลี่ย
3.94
.936
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.94,  = .936) และมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามมหาวิทยาลัยมี
การจั ด กิจ กรรมพัฒ นานั ก ศึก ษาทั้ งการจั ด โดยสถาบัน และ/หรื อโดยองค์ก รนัก ศึ กษาเพื่ อ พัฒ นา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย (= 3.96,  = .939) มากกว่า ข้อคาถาม
มหาวิทยาลัย มีการจั ดบริ การให้ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้ องกับความต้องการและเกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (= 3.91,  = .991)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบ 4.10
.693
มาก
1
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ ต ามแผน จึ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ท่านรั บ ทราบ เกณฑ์การจ าแนกกลุ่ มสาขาวิช าของ 4.04
.766
มาก
2
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ และการค านวณระดั บ
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
3. ท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ 4.03
.747
มาก
3
ตารา และหนังสือ
4. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของการตีพิมพ์/เผยแพร่
3.97
.798
มาก
4
ผลงานวิชาการ
รวมเฉลี่ย
4.03
.600
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.03,  = .600) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
จึงจะก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=
4.10,  = .693) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านรับทราบ เกณฑ์การจาแนกกลุ่มสาขาวิชาของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการคานวณระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน (= 4.04,  =
.766) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ ตารา และ
หนังสือ (= 4.03,  = .747) ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านรับรู้ถึงความสาคัญของการตีพิมพ์/
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.97,  = .798)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลั ย ชี้น า ป้ องกั น หรือแก้ปัญหาสั งคมทั้ ง 3.82
.825
มาก
3
ภายในและภายนอกสถาบัน โดยเห็นผลชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง 3.75
.871
มาก
4
และมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. คณะให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ การ 3.90
.858
มาก
2
เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
4. ท่านรับรู้ว่า การนาความรู้และประสบการณ์จากการ 4.10
.823
มาก
1
บริ ก ารวิ ช าการมาพั ฒ นามี 2 ประเภท คื อ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาการวิจัย
รวมเฉลี่ย
3.89
.745
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89,  = .745) และมีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านรับรู้ว่า
การนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.10,  = .823) รองลงมา ได้แก่ ข้อ
คาถามคณะให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (= 3.90,  = .858) และข้อคาถาม
มหาวิทยาลัย ชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเห็นผลชัดเจน (=
3.82,  = .825) ตามลาดับ โดยข้อคาถามมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง และ
มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.75,  = .871)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4.05
.809
มาก
3
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน 4.08
.801
มาก
2
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์
และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. คณะมีการกาหนดนโยบาย แผนงานและการบริหาร 4.17
.747
มาก
1
จั ด การด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและมี
การบู ร ณาการเข้ า กั บ การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษา
รวมเฉลี่ย
4.10
.676
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.10,  = .676) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
คณะมีการกาหนดนโยบาย แผนงานและการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.17, 
= .747) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(= 4.08,  = .801) และข้อคาถามมหาวิทยาลัยมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (= 4.05,  = .809) ตามลาดับ

51

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ลาดับ
ความหมาย


1. มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 4.01
.747
มาก
1
และการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน
2. ท่านรับรู้ การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความ 3.84
.826
มาก
3
เสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน
3. ท่านรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
3.86
.864
มาก
2
รวมเฉลี่ย
3.91
.712
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.91, =.712) และมีการกระจายของข้อมูล
น้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม. มหาวิทยาลัยมีแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ การเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=4.01, =.747) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านรับรู้ถึง
บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (=3.86, =.864) โดยข้อคาถามท่านรับรู้ การวิเคราะห์
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.84,  =.826)
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านรับรู้ว่า การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดง 3.83
.772
มาก
1
ศั ก ยภาพเชิ ง การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย
รวมเฉลี่ย
3.83
.772
มาก
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จากตารางที่ 10 พบว่า การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่
8 การเงินและงบประมาณ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.83,  = .772) และมีการกระจายของ
ข้อมู ล น้ อ ย เมื่อ พิจ ารณาข้อ คาถาม ซึ่ง ในองค์ ประกอบนี้มี ข้อค าถามเพียง 1 ข้อ คือ ท่า นรับ รู้ว่ า
การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
ซี่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (= 3.83,  = .772)
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการรับรู้
แปล
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ลาดับ
ความหมาย
µ

1. ท่านรั บ รู้เกี่ย วกับ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 4.07
.783
มาก
1
และภายนอกของมหาวิทยาลัย
2. ท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 4.05
.856
มาก
2
การประกั น คุ ณ ภาพตามคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในของ สกอ. และคู่ มื อ การประเมิ น
คุณภาพภายนอกของ สมศ.
รวมเฉลี่ย
4.06
.790
มาก
จากตารางที่ 11 พบว่า การรั บรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.06,  = .790) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม.
ท่านรับรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย (=
4.07,  = .783) มากกว่า ข้อคาถามท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. (= 4.05,  = .856)
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2) การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 12 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยรวม
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
SD. ความหมาย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
3.90 .861
มาก
3
แผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3.97 .737
มาก
1
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.94 .722
มาก
2
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
3.70 .780
มาก
8
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.72 .725
มาก
7
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.74 .875
มาก
6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
3.76 .846
มาก
5
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
3.64 .973
มาก
9
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3.89 .885
มาก
4
รวมเฉลี่ย
3.81 .713
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.81,  = .713) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ป ระกอบ พบว่า ทุกองค์ป ระกอบอยู่ ในระดั บมาก โดยองค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบั ณฑิต มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.97,  = .737) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (= 3.94,  = .722) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินกา
(= 3.90,  = .861) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (= 3.89)
ตามลาดับ โดยการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.64,  = .973)
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ตารางที่ 13 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบคุณภาพ ที่ 1 ปรัช ญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ โดยรวมและรายข้อ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ ระดับการมีส่วนร่วม แปล
ลาดับ
แผนดาเนินการ
 ความหมาย

1. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 3.93
.808
มาก
3
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ท่านมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์ / 3.94
.948
มาก
2
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
3. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนินงานตาม 3.82
.988
มาก
5
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานตาม 3.84
.947
มาก
4
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
5. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ 3.97
.944
มาก
1
การศึ ก ษา มาก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ / แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี ของคณะ/หน่วยงาน
รวมเฉลี่ย
3.90
.861
มาก
จากตารางที่ 13 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=
3.90,  = .861) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มากาหนดแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี ของคณะ/หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.97,  = .944)
รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (= 3.94,  = .948) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ข้อคาถามท่านมี
ส่วนร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี (= 3.93,  = .808) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.82,  = .988)
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ตารางที่ 14 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ลาดับ
µ
 ความหมาย
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้เสนอข้อเสนอแนะหรือการ 3.95
.922
มาก
4
กาหนดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิช าการ เทคนิ คการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม 4.04
.827
มาก
1
การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด
3. ท่านมีส่วนร่วมดาเนินงานในระบบและกลไกการปิด 4.02
.907
มาก
2
เปิด หลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร
4. ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ 3.86
.886
มาก
5
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5. ท่านได้นาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/พัฒนา 3.95
.797
มาก
3
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
รวมเฉลี่ย
3.97
.737
มาก
จากตารางที่ 14 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.97,  = .737) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามราย
ข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (= 4.04,  = .827) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมดาเนินงานในระบบและ
กลไกการปิด เปิด หลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร (= 4.02,  = .907) และข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.86,  = .886)
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประชากร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนกิ จ กรรมพั ฒ นา 3.87
.860
มาก
5
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาด้ า นการให้ 3.94
.861
มาก
4
ค าปรึ ก ษา ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้อง 3.98
.754
มาก
1
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ความส าเร็ จ ของ 3.94
.814
มาก
3
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา
5. ท่ า นได้ น าข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ ผิ ด พลาดในการด าเนิ น 3.95
.746
มาก
2
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา มาปรับปรุงแนว
ทางการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ในครั้งต่อไป
รวมเฉลี่ย
3.94
.722
มาก
จากตารางที่ 15 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.94,  = .861) และมี
การกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (= 3.98,  = .754) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านได้นาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา มาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
ในครั้งต่อไป (= 3.95,  = .746) ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของ
กิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา (= 3.94,  = .814) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการ
บริ การนั กศึกษาด้านการให้ คาปรึกษา ด้านข้อมูล ข่าวสาร ด้านกิจกรรมพัฒ นาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ (= 3.94,  = .861) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.87,  = .860)

57
ตารางที่ 16 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ลาดับ
µ
 ความหมาย
1. ท่านมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงานวิจัย ของ 3.83
.845
มาก
1
สถาบัน/หน่วยงานของท่าน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
3.77
.782
มาก
2
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
3. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน 3.65
.936
มาก
4
วิจั ย และการจั ดสรรทุน วิจั ย การส่ งเสริมและพัฒ นา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มการในติ ด ตามและประเมิ น ผล การ 3.60
.922
มาก
5
จั ด สรรงบประมาณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย ห้ อ งสมุ ด หรื อ
แหล่ งค้น คว้ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการวิจั ย
และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
5. ท่ า นน าผลการประเมิ น ด้ า นการวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ ง 3.65
.882
มาก
3
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
รวมเฉลี่ย
3.70
.780
มาก
จากตารางที่ 16 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.70, =.780) และมีการกระจายของข้อมูล
น้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมกาหนด
แนวทางการดาเนินงานวิจัย ของสถาบัน/หน่วยงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.83, =.845)
รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ (=3.77, =.782) ข้อคาถาม
ท่านนาผลการประเมินด้านการวิจัย ไปปรับปรุงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับข้อ
คาถาม ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย (=3.65,  =.936) ตามลาดับ โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมการในติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ ห้ องปฏิบัติการวิจัย
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.60, =.922)
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ตารางที่ 17 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวม
และรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการบริ การวิช าการแก่ 3.67
.833
มาก
6
สังคมตามจุดเน้นของสถาบัน
2. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในการส ารวจความต้องการของชุมชน 3.71
.870
มาก
5
ภาครัฐ เอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทาง
จัดทาแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของสภาบัน
3. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 3.76
.785
มาก
3
และมีการพัฒนาตนเองโดยคง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ 3.79
.750
มาก
2
การเรียนการสอน หรืองานวิจัย
5. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของชุมชนใน 3.67
.856
มาก
7
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
6. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของการบูรณา 3.82
.883
มาก
1
การงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
7. ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาเนินงานบริการ 3.65
.860
มาก
8
วิ ช าการต่ อ สั ง คม และน าผลมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
8. ท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการบริการวิชาการแก่สังคม 3.72
.890
มาก
4
ไปพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ปรับปรุงการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมเฉลี่ย
3.72
.725
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.72,  = .725)
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และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.82,  = .883) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถาม
ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย (= 3.79, 
= .750) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเอง
โดยคง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (= 3.76,  = .785)
ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม และ
นาผลมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (= 3.65,  = .860)
ตารางที่ 18 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวม
และรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนด้ า นการท านุ บ ารุ ง 3.73
.982
มาก
4
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ท่านมีส่ วนร่ว มในการบู รณาการการทานุบารุงศิล ปะ 3.78
.907
มาก
1
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรม
นักศึกษา
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรม/โครงการด้ านศิ ล ปะและ 3.77
.972
มาก
2
วัฒนธรรมของสถาบัน
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของ 3.67 1.033
มาก
5
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. ท่านนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน 3.74
.970
มาก
3
ด้านทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รวมเฉลี่ย
3.74
.875
มาก
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จากตารางที่ 18 พบว่า การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.74,  = .875) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามราย
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.78, 
= .907) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน (= 3.77,  = .972) และข้อคาถามท่านนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (= 3.74, 
= .970) ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (= 3.67,  = 1.033)
ตารางที่ 19 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ลาดับ
 ความหมาย

1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละ 3.82
.883
มาก
1
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน
2. ท่านมีส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพี่อสร้างองค์ 3.75
.967
มาก
3
ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาบัน และมีการเผยแพร่
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว ม ในการติ ดตามผลควบคุมภายใน การ 3.80
.922
มาก
2
บริหารความเสี่ยง หรือรายงานการเงินของสถาบัน
4. ท่านได้นาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 3.70
.979
มาก
4
รวมเฉลี่ย
3.76
.846
มาก
จากตารางที่ 19 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.76, =.846) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถาม
ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
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กลยุทธ์ของสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.82, =.883) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วม
ในการติดตามผลควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หรือรายงานการเงินของสถาบัน (=3.80,
=.922) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพี่อสร้างองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถาบัน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (=3.75, =.967)
โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.70,  =.979)
ตารางที่ 20 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของประชากร องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่ านมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนกลยุท ธ์ ทางการเงิ น ที่ 3.64
.999
มาก
3
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณทางการเงินของ 3.66 1.015
มาก
1
หน่วยงาน
3. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อ 3.63 1.019
มาก
4
การบริหารและการตัดสินใจ
4. ท่านมีส่ วนร่ว มการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ 3.61 1.113
มาก
5
สถานะทางการเงิน
5. ท่ า นน าข้ อ มู ล จากรายงานทางการเงิ น ไปใช้ ใ นการ 3.65 1.118
มาก
2
วางแผนและการตัดสินใจ
รวมเฉลี่ย
3.64
.973
มาก
จากตารางที่ 20 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.64, =.973) และมีการ
กระจายของข้ อมู ล น้ อย เมื่อ พิจ ารณาข้อ คาถามรายข้อ พบว่า ทุ กข้ ออยู่ใ นระดั บมาก และมีก าร
กระจายตัวของข้อมูลมาก โดยข้อคาถามท่านมีส่ วนร่ว มในการจัดทางบประมาณทางการเงินของ
หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.66, =1.015) รองลงมา ได้แก่ ท่านนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (=3.65, =1.118) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (=3.64, =.999) โดยข้อ
คาถามท่านมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=
3.61, =1.113)
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ตารางที่ 21 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของประชากร องค์ ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
โดยรวมและรายข้อ
ระดับการมีส่วนร่วม แปล
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ลาดับ
ความหมาย


1. ท่านมีส่ว นร่ว มในการจัดทาแผนการประกันคุณภาพ 3.83 1.058
มาก
4
การศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน
2. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนด้ า นการ 3.82
.916
มาก
5
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน
3. ท่านมีส่ ว นร่ ว มในตรวจสอบการดาเนินงานด้านการ 3.88
.932
มาก
3
ประกั น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามที่ แ ผนที่ ก าหนดไว้ ข อง
หน่วยงาน/สถาบัน
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยการ 3.97
.995
มาก
1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน
5. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการน าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ มา 3.94 1.008
มาก
2
พัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อไปให้ดีขึ้น
รวมเฉลี่ย
3.89
.885
มาก
จากตารางที่ 21 พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.89, =.885)
และมีการกระจายของข้อมูลน้อย เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ
คาถาม. ท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=3.97, =.995) รองลงมา ได้แก่ ข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมใน
การนาผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปีต่อไปให้ดีขึ้น (=3.94, =1.008) และข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่แผนที่กาหนดไว้ของหน่ วยงาน/สถาบัน (=3.88, =.932)
ตามลาดับ โดยข้อคาถามท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน/สถาบัน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (=3.82, =.916)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับระดับการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ด้านระดับการรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามเพศ
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
เพศ จานวน


34
3.79
.686
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ชาย
ดาเนินการ
หญิง 69
4.27
.618
ชาย
34
3.88
.833
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หญิง 69
4.25
.552
ชาย
34
3.57 1.194
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หญิง 69
4.12
.723
ชาย
34
3.87
.759
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หญิง 69
4.12
.490
ชาย
34
3.69
.846
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หญิง 69
3.99
.674
ชาย
34
4.00
.783
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หญิง 69
4.15
.617
ชาย
34
3.73
.855
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หญิง 69
4.00
.617
ชาย
34
3.62
.985
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หญิง 69
3.93
.626
ชาย
34
3.72
.923
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หญิง 69
4.25
.662
ชาย
34
3.76
.756
รวม
หญิง 69
4.12
.472
จากตารางที่ 22 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกด้าน พบว่า ประชากรเพศหญิง (=
4.12,  = .472) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า เพศชาย (= 3.76,
 = .756) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม และ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน 

สูงสุด
ปริญญาโท
92
4.05 .683
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ปริญญาเอก
11
4.64 .323
ปริญญาโท
92
4.04 .668
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอก
11
4.82 .117
ปริญญาโท
92
3.81 .910
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.95 .568
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ปริญญาเอก
11
4.73 .378
92
3.86 .685
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ปริญญาโท
สังคม
ปริญญาเอก
11
4.18 1.135
ปริญญาโท
92
4.04 .668
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.82 .684
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.73 .743
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
92
3.99 .791
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ปริญญาโท
คุณภาพ
ปริญญาเอก
11
4.64 .505
ปริญญาโท
92
3.92 .574
รวม
ปริญญาเอก
11
4.66 .391
จากตารางที่ 23 พบว่า โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ ประชากรที่มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก (= 4.66,  = .391) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา สูงกว่าประชากรที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (= 3.92,  = .574) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและ
รายองค์ประกอบ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 

3.98 .927
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
และแผนดาเนินการ
อาจารย์
89
4.13 .634
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.18 1.195
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์
89
4.12 .564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.04 1.658
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์
89
3.92 .779
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.36 .924
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
อาจารย์
89
3.98 .522
4.16 1.211
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
สังคม
อาจารย์
89
3.85 .643
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.29 1.093
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาจารย์
89
4.07 .589
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.10 1.349
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
อาจารย์
89
3.88 .558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.14 1.231
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
อาจารย์
89
3.78 .670
4.25 1.236
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
คุณภาพ
อาจารย์
89
4.03 .700
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.17 1.190
รวม
อาจารย์
89
3.97 .452
จากตารางที่ 24 โดยรวม และรายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบพบว่า ประชากรที่ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 4.17,  = 1.190) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาสูงกว่าดารงตาแหน่งอาจารย์ (= 3.97,  = .452) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
ยกเว้น องค์ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ตถุ ประสงค์ และแผนด าเนิน การ ประชากรที่ด ารง
ตาแหน่งอาจารย์ (= 4.13,  = .634) มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 3.98,  = .927)
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2) ด้านระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามเพศ
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา
เพศ จานวน
µ
SD.
34
3.49 1.028
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ชาย
ดาเนินการ
หญิง 69
4.10
.690
ชาย
34
3.64
.798
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หญิง 69
4.13
.653
ชาย
34
3.52
.664
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หญิง 69
4.14
.661
ชาย
34
3.42
.948
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หญิง 69
3.84
.647
ชาย
34
3.24
.782
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หญิง 69
3.96
.564
ชาย
34
3.36 1.096
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หญิง 69
3.92
.680
ชาย
34
3.31
.896
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หญิง 69
3.99
.727
ชาย
34
3.23 1.184
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หญิง 69
3.84
.784
ชาย
34
3.35 1.089
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หญิง 69
4.15
.620
ชาย
34
3.40
.849
รวม
หญิง 69
4.01
.537
จากตารางที่ 25 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ พบว่า ประชากรเพศหญิง
(= 4.01,  = .537) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่า เพศชาย
(= 3.40,  = .849) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน
µ
SD.
สูงสุด
92
3.83 .854
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ปริญญาโท
และแผนดาเนินการ
ปริญญาเอก
11
4.49 .706
ปริญญาโท
92
3.91 .743
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอก
11
4.42 .517
ปริญญาโท
92
3.89 .736
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ปริญญาเอก
11
4.35 .430
ปริญญาโท
92
3.70 .719
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ปริญญาเอก
11
3.69 1.228
ปริญญาโท
92
3.69 .683
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปริญญาเอก
11
4.00 1.012
ปริญญาโท
92
3.69 .822
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปริญญาเอก
11
4.13 1.211
ปริญญาโท
92
3.73 .814
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ปริญญาเอก
11
4.09 1.068
ปริญญาโท
92
3.61 .894
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ปริญญาเอก
11
3.91 1.541
92
3.90 .802
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน ปริญญาโท
คุณภาพ
ปริญญาเอก
11
3.84 1.458
ปริญญาโท
92
3.77 .671
รวม
ปริญญาเอก
11
4.10 .997
จากตารางที่ 26 พบว่า โดยรวมและรายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ประชากรที่
มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก (=4.10, =.997) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูงกว่าประชากรทีก่ ารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (=3.77, =.671) และมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย ยกเว้น องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ประชากรที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา
โท (=3.70, =.719) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ใกล้เคียงกับ
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การศึกษาระดับปริญญาเอก (=3.69,  =.1.228) และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (=3.90, =.802) มีค่าเฉลี่ยระดับการมี
ส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา สูงกว่าการศึกษาระดับปริญญาเอก (=3.84, =1.458)
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวม
และรายองค์ประกอบ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
การมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพ
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 
SD.
การศึกษา
4.06 1.477
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
และแผนดาเนินการ
อาจารย์
89
3.88 .730
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.20 1.002
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์
89
3.93 .687
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.21 .734
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์
89
3.89 .715
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.00 1.1418
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
อาจารย์
89
3.65 .703
3.89 1.132
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
สังคม
อาจารย์
89
3.70 .644
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.96 1.646
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
อาจารย์
89
3.70 .692
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.96 1.160
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
อาจารย์
89
3.73 .789
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
3.93 1.639
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
อาจารย์
89
3.59 .828
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.21 1.209
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
อาจารย์
89
3.84 .820
คุณภาพ
รวม
103 3.89 .885
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
4.05 1.206
รวม
อาจารย์
89
3.77 .604
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จากตารางที่ 27 โดยรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ พบว่า ประชากรที่ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (= 4.05,  = 1.206) มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สูงกว่า ตาแหน่งอาจารย์ (= 3.77,  = .604) และมีการกระจายของข้อมูลน้อย
ตอนที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งระดับการรั บรู้ กับการมีส่วนร่ วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประชากร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชากร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของเพียร์สัน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
.631
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
.653
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
.603
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
.394
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
.518
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
.760
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
.764
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
.648
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
.514
รวม
.843
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับการมีส่วนร่วมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดยรวมและรายองค์ประกอบ พบว่า
โดยรวม การรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากร มี
ความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.843 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ การรับรู้และการมีส่วน
ร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.631
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การรับรู้
และการมีส่ วนร่ วม การประกัน คุณภาพการศึกษาของประชากร มีความสัมพันธ์กัน มาก โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ 0.653 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 3 กิจ กรรมการพัฒ นานักศึกษา การรับรู้และการมีส่ ว นร่ว มการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.603 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประชากร มีความสัมพันธ์กันปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.394 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.518 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก โดยมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.760 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.764 และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กันมาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.648 และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
องค์ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ การรับรู้แ ละการมีส่ ว นร่ว มการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประชากรมีความสัมพันธ์กัน มาก โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.514 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม พบว่าข้อเสนอแนะสามารถสรุปเป็นประเด็น ที่สาคัญได้ 4
ประเด็นดังนี้คือ
1. ควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ม าตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 3 คน
2. องค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
ต่อการรับรู้ และปฏิบัติตาม จานวน 5 คน
3. ควรพั ฒ นาให้ เ กิ ด การรั บ รู้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน จานวน 2 คน
4. การประกันคุณภาพควรมีร่วมมือตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุด จนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น
จานวน 7 คน

ภาคผนวก
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับใช้ในการศึกษาการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลรายบุคคล
จึงขอความกรุณาผู้ตอบให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยกรุณาทาเครื่องหมาย ลงใน □ ที่ตรงตามความเป็น
จริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
□ (1) ชาย
□ (2) หญิง
2. ระดับการศึกษา
□ (1) ระดับปริญญาโทหรือต่ากว่า
□ (2) ระดับปริญญาเอก
□ (3) อื่น ๆ โปรดระบุ………….……………….
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
□ (1) ศาสตราจารย์
□ (2) รองศาสตราจารย์
□ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
□ (4) อาจารย์
□ (5) ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4. อายุงาน………………ปี
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ ของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ตรงกับการรับรู้ของท่านมากที่สุด
5
หมายถึง
การรับรู้ระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
การรับรู้ระดับมาก
3
หมายถึง
การรับรู้ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
การรับรู้ระดับน้อย
1
หมายถึง
การรับรู้ระดับน้อยที่สุด
ระดับการรับรู้
5 4 3 2
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 และ 17)
1. มหาวิทยาลัยมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั ิการประจาปีให้กับ
บุคลากรทุกคนรับรู้
2. ต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปีให้กับบุคลากร
ทุกคนทราบ
3. ท่านได้รับรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
4. ท่านได้รับรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1, 2, 3 และ 14)
5. ท่านได้รับรู้ถึง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ท่านได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (ด้านเทคนิคการสอน ด้านการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และด้ า นการใช้ สื่ อ การสอน) และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
7. ท่านได้รับรู้ คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
8. ท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
9. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
10. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งการจัดโดยสถาบัน
ประเด็นการรับรู้
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ประเด็นการรับรู้

5

และ/หรือโดยองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6, และ 7)
11. ท่ า นรั บ รู้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี แ ผนการวิ จั ย มี ร ะบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน จึงจะ
ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
12 ท่ านรับ ทราบ เกณฑ์ การจ าแนกกลุ่ มสาขาวิ ชาของงานวิ จัย หรื องาน
สร้างสรรค์ และการคานวณระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
13. ท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ ตารา และหนังสือ
14. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9, และ 18)
15. มหาวิทยาลัย ชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยเห็นผลชัดเจน
16. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนา
ตนเองโดยคงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
17. คณะให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
18. ท่านรับรู้ว่า การนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
พัฒนามี 2 ประเภท คือ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาการ
วิจัย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 และ 11)
19. มหาวิทยาลัยมีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
21. คณะมีการกาหนดนโยบาย แผนงานและการบริหารจัดการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 และ 13)
22. มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน

ระดับการรับรู้
4 3 2

1
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ระดับการรับรู้
4 3 2

1

23. ท่านรับรู้ การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/
สถาบัน
24. ท่านรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
25. ท่านรับรู้ว่า การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15)
26. ท่านรับรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย
27 ท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ตามคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ สกอ. และคู่ มื อ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่านมากที่สุด
5
หมายถึง
การมีส่วนร่วมระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
การมีส่วนร่วมระดับมาก
3
หมายถึง
การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง
2
หมายถึง
การมีส่วนร่วมระดับน้อย
1
หมายถึง
การมีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด
ระดับการมีส่วนร่วม
5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 และ 17)
1. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ / แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ /
แผนปฏิบัติการประจาปี
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ /
แผนปฏิบัติการประจาปี
ประเด็นการมีส่วนร่วม
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5. ท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มากาหนด
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี ของคณะ/หน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1,2,3 และ 14)
6. ท่า นมี ส่ว นร่ว มในการให้ เ สนอข้อ เสนอแนะหรื อการก าหนดแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ชาการและวิ ชาชี พ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต รที่
กาหนด
8. ท่านมีส่วนร่วมดาเนินงานในระบบและกลไกการปิด เปิด หลักสูตรใหม่
และการปรับปรุงหลักสูตร
9. ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
10. ท่านได้นาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการอบรม/พัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
11. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
12. ท่านมีส่วนร่วมในการบริการนักศึกษาด้านการให้คาปรึกษา ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
14. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการด้าน
กิจการนักศึกษา
15. ท่านได้นาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการดาเนินกิจกรรม/โครงการด้าน
กิจการนักศึกษา มาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ใน
ครั้งต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6, และ 7)
16. ท่ านมีส่ว นร่ วมกาหนดแนวทางการดาเนิน งานวิจั ย ของสถาบัน /
หน่วยงานของท่าน
17. ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้

ระดับการมีส่วนร่วม
5 4 3 2 1
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5 4 3 2 1

18. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย
19. ท่านมีส่วนร่วมการในติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
20. ท่ า นน าผลการประเมิ น ด้ า นการวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ ง งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9, และ 18)
21. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้น
ของสถาบัน
22. ท่านมีส่วนร่วมในการสารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทางจัดทาแผนบริการวิชาการตาม
จุดเน้นของสภาบัน
23. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนา
ตนเองโดยคง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
24. ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย
25. ท่านมีส่วนร่วมในการติด ตามความก้าวหน้าของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
26. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย
27. ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการดาเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม
และนาผลมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
28. ท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการบริการวิชาการแก่สังคมไปพัฒนาระบบ
และกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และปรับปรุงการบูรณาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 และ 11)
29. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
30. ท่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา
31. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
32. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
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33. ท่านนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 และ 13)
34. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
35. ท่า นมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพี่อ สร้างองค์ความรู้ ระหว่า ง
บุคลากรภายในสถาบัน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
36. ท่านมีส่วนร่วม ในการติดตามผลควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
หรือรายงานการเงินของสถาบัน
37. ท่านได้นาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
38. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน
39. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณทางการเงินของหน่วยงาน
40. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
41. ท่านมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
42. ท่ า นน าข้ อ มู ล จากรายงานทางการเงิ น ไปใช้ ใ นการวางแผนและการ
ตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15)
43. ท่ า นมี ส่ วนร่ วมในการจัด ท าแผนการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาของ
หน่วยงาน/สถาบัน
44. ท่ า นมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น งานตามแผนด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน
45. ท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามที่แผนที่กาหนดไว้ของหน่วยงาน/สถาบัน
46. ท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน
47. ท่านมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปให้ดีขึ้น

ระดับการมีส่วนร่วม
5 4 3 2 1

92

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถาม

