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บทสรุปผูบริหาร
การสํ า รวจป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การมี ส ว นร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ การมี
สวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยทําการสํารวจบุคลากรสาย
วิชาการ(อาจารย) และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 253
คน ผลการสํารวจพบวา บุคลากรของสถาบัน มีความรูความเขาใจในดานการประกันคุณภาพการศึกษา รอย
ละ 77.1 มีทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) การมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.36)
ผลการวิ เ คราะห สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ บว า ป จ จั ย ต า งๆ ของบุ ค คลากรต า งก็ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 0.01 กับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 –
0.692) และผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) ปรากฏวา
ตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระที่มีอํานาจการอธิบายการผัน
แปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 1. บทบาทของ
คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3. เปนคณะทํางานพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา 4. ระดับการศึกษา 5. บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ

คํานํา

รายงานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและ
ทัศนคติ ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมทั้งทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผลการวิจัยจะนําไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยจะนําไป
พิ จ ารณาความเหมาะสมของกระบวนการบริ ห ารจั ด การ การมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทุ ก ท า นที่ ก รุ ณ าตอบแบบสอบถามในครั้ ง นี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การนําไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมัน่ ใจ
ในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึงผลผลิตทางการศึกษาอื่นๆ วาที่มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต พ.ศ. 2539 ภายใต น โยบายการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 บัญญัติไวในหมวด 6 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบดวย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” โดย
กําหนดให “หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริ ห ารงานการศึ ก ษาที่ ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง และจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ สนอต อ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน” และกําหนดให “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบันอยางนอยหนึ่งครั้งทุก 5 ป”
สถาบันไดดําเนินการประกันคุ ณภาพภายในอยางเปนระบบ โดยถือวาเปนสว นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหนาที่กําหนด
แนวทาง สงเสริม และติดตาม การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สํานัก จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/สํานัก นอกจากนี้ ในระดับสถาบันมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report หรือ SAR) ตั้งแตป พ.ศ.2544 จนถึงปการศึกษาปจจุบัน และไดรับการตรวจ
ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาแลว 2 ครั้ง คือ ครั้ง
แรกในป พ.ศ. 2547 และครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2550 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของหนวยงานตาง ๆ สถาบันจึงกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานภายในสถาบัน ไดทราบและดําเนินการในทางปฏิบัติ ดังนี้

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาที่พัฒนา บริหารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ
ทักษะ และความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติ
ที่ดี
4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา ไดมี
สวนรวมและมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้ง และรายงานผล
การประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป
6. เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยมี
กิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
สําหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ใชแนวคิดพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพ
(Quality Assurance: QA) ที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึดษา (สกอ.) ใน
ปจจุบันพัฒนาขึ้น โดยแนวคิดดังกลาวแบงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันออกเปน 2 สวน
คือ
1. การประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดยคณะบุคคลที่สถาบันแตงตั้งขึ้น มีหนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เสนอ
แนวทางเสริมจุดแข็งและแกไขปรับปรุงจุดบกพรองในการจัดการศึกษาของคณะ/สํานักและของสถาบัน โดย
ดําเนินการประเมินทุกปการศึกษา มีกิจกรรมหลัก 3 ดาน คือ
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
1.
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2. การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบัน โดยคณะผูประเมินภายนอก ซึ่งประกอบดวยบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจาก สมศ. ใหทําการประเมินภายนอกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. 2543 มีหนาที่สรางความ
เขาใจและเจตคติ ที่ถูก ตองเกี่ ยวกับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน
กระบวนการและวิธีการไดมาซึ่งขอมูล และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน
ภายนอก พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยดําเนินการ
ประเมินทุกๆ 5 ป ประกอบดวย
1) การตรวจสอบคุณภาพตามที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน (Quality Audit)
2) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3) การใหการรับรอง (Quality Accreditation)
นอกจากแนวคิดพื้นฐานขางตน สถาบันยังไดนําแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชแนวคิดวงจร
คุณภาพ PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
โดยการดําเนินงานการประกันคุณภาพแตละตัวบงชี้ มีการดําเนินงานครบวงจรคุณภาพ PDCA เริ่มตนจาก
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการนําผลการตรวจสอบมา
พัฒนา (Act) เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันตามตัวบงชี้นั้นๆ บรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง
ปจจุบันการประกันคุณภาพภายการศึกษาภายใน ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ จึงเนนประเมินทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้ สถาบันจึงไดพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพ โดยมอบหมายใหกลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เปน
หน วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดั บสถาบัน มีหนาที่
ประสานงานกับหนวยงานภายใน (คณะ/สํานัก) และหนวยงานภายนอก ในการดําเนินงานการประกั น
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ใหมีหนาที่กําหนดแนว
ทางการดํ า เนิ น งานที่ เ หมาะสมในระดั บ สถาบั น และระดั บ หน ว ยงานภายใน (คณะ/สํ า นั ก ) ตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดําเนินงานและติดตามความกาวหนาของตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ พรอมทั้งจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) เตรียมความพรอมดานขอมูลและหลักฐานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบระดับ
สถาบัน เพื่อเสนอ
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คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน มาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สถาบันดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมทั้งศึกษาการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อ
ติดตามความกาวหนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติ และการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.2.3 เพื่อทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ทําใหทราบสภาพปจจุบัน ระดับความรู ความเขาใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรของสถาบัน
1.3.2 ทําใหทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน ของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ
1.3.3 ทํ าให ทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดํ าเนิ นการตามระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.3.4 สามารถนํ า ผลที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ไปพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั ไวดังนี้
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจในระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษา ดานทัศนคติที่มีตอระบบประกันคุณภาพ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ ดานการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิด ทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ไดมีการพัฒนากันอยูในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อสงเสริมและ
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1.1.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให
เขามาสูมาตรฐาน
2.1.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
2.1.1.3 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในเขตพื้นที่ และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ซึ่งถึงแมจะเปนบุคคลภายนอก แตก็ยังถือวาเปนการ
ประเมินภายในเพราะดําเนินการโดยหนวยงานที่อยูในสายการบริหารของสถานศึกษาซึ่งจะดําเนินการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะๆ ตามที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหความชวยเหลือ และ
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนองคการมหาชน
2.1.2 แนวคิดตามหลักการบริหาร
ตามหลักการบริหารนั้นการประกันคุณภาพภายใน เปนกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปา
หมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาว เปน
สิ่งที่ใชในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ โดยจะตองมีกระบวนการวางแผนทําตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการก็มีการใชกระบวนการนี้ในการการบริหาร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของสินคาและบริการตลอดเวลา ทําใหเปนที่พอใจของลูกคา สามารถขายสินคาไดและมีกําไร
สําหรับการศึกษานั้น ไมเหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไมไดหวังผลกําไรเปนตัวเงิน แตผลที่ไดเปนคุณภาพใน
ดานตางๆ ของคน อยางไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนําแนวคิด
และกระบวนการขางตนมาใชได โดยปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเปนการ
พัฒนาคน การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหดีมีคุณภาพ เพื่อสรางคนที่มีคุณภาพก็
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เปรียบเทียบกับการสรางบาน โดยคนในบานจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน วาตองการสรางบานนั้นเพื่อ
ประโยชนอะไรแลวจึงออกแบบแปลนใหเหมาะสม ตอจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและดํา เนินการกอสราง
ตามแบบแปลน ในระหวางการกอสราง ก็จะตองตรวจสอบวาตรงกับแบบแปลนหรือไม วัสดุที่ใชเปนไปตาม
ขอกําหนดหรือไม มีความมั่นคงเพียงใด ระบบน้ําไฟเปนอยางไร ถาพบสิ่งใดที่เปนขอบกพรอง ก็ปรับปรุง
แกไขไดในขั้นตอนซึ่งจะทําใหบานที่กอสรางขึ้นมา มีความแข็งแรง สวยงาม มั่นคง ตรงตามเปาหมาย ที่
ตองการ
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสรางบาน เพียงแตการสรางบานนั้นตองใช
สถาปนิกซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และเมื่อสรางเสร็จแลวก็เสร็จเลยไมตองทําตอแตกระบวนการ
สรางคนนั้น ผูที่เปนสถาปนิกคือ ครู และผูบริหาร ซึ่งเปนบุคคลภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน วาตองการพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบัติเปนอยางไร และถาจะใหเด็กมีคุณสมบัติดังกลาวแลว
ก็ ต อ งช ว ยกั น คิ ด
และช ว ยกั น วางแผน
(Plan)
ว า จะต อ งทํ า อย า งไร
แล ว ช ว ยกั น ทํ า
(Do) ชวยกันตรวจสอบ (Check) และตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action) เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นตลอดเวลา โดยรวมกันทํางานเปนทีม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกัน
วางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกขอมูลเพื่อรวมกัน
ตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงแลวรวมกันปรุงปรับแผนงานนั้น ๆ โดยมุงหวังใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดการทํางานที่เปน
ระบบเชนนี้ จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายในสถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานปกติเปน
การมองตนเองซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลที่มั่นคงเปนจริง พรอมเสมอตอการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก
2.1.3 แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2.1.3.1 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดี สะทอน
ถึงแนวทางในการจัดระบบเพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข บนพื้นฐานของความถูกตองเปนธรรมตามการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุมคา ทั้งนี้หลักการพื้นฐานแตละดานตองไดรับความสนับสนุนรวมมือจากทุกภาคในสังคมและมี
การปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สํ า หรั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ จ ะให เ กิ ด กลไกการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี คื อ สร า งความ
ตระหนักรว มกันในสังคมเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหาร มีการปฏิรูปกฎหมายให
เหมาะสม เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐอยางเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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การปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน สรางและพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานบนพื้นฐานของการเสริมพลังประชาชน ใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบอยางจริงจัง
ภายใตระบบธรรมาภิบาล องคการภาครัฐมุงใหความสําคัญกับการบรรลุพันธกิจ การบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ มีการเสริมพลัง สงเสริมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังหนวยงานผูปฏิบัติ
ในพื้นที่ การยกระดับจิตสํานึกของผูนําองคการ การเสริมสรางจริยธรรรม คุณธรรม การจัดการทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยองคประกอบของธรรมาภิบาลที่องคการภาครัฐนําไปปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ใหความสําคัญในดานตางๆ ดังนี้
2.1.3.2 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงการตรากฎหมาย กฎระเบียบตางๆใหทันสมัย
และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น
เปนการปกครองภายใตกฎหมายที่เปนธรรม
2.1.3.3 หลักคุณธรรม (Integrity) โดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของ
รัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนในเรื่องความซื่อสัตย มี
ระเบียบวินัยประกอบอาชีพซื่อสัตยสุจริต
2.1.3.4 หลักความโปรงใส (Transparency) ไดแกการปรับปรุงการทํางานขององคการทุก
องคการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ประชาชนเขาถึง
ขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองไดชัดเจน
2.1.3.5 หลักการมีสวนรวม (Participation) ไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและ
เสนอความคิ ด เห็ น ในการตั ด สิ น ใจในป ญ หาสํ า คั ญ ของประเทศ อาทิ การแจ ง ความคิ ด เห็ น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ และการแสดงมติ เปนตน
2.1.3.6 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ไกแกการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลหรือขอผิดพลาดเสียหายจากการ
กระทําของตน
2.1.3.7 หลักความคุมคา (Value for Money) ไดแกการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี
จํากัดเพื่อประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
นอกจากนี้ การจัดพัฒนาระบบราชการยังใหความสําคัญเรื่องการเสริมพลัง (Empowerment) ซึ่ง
ภาครัฐมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการเสริมพลัง สะทอนถึงการมี
วิสัยทัศน การทํางานในระบบภาคี การสงเสริมใหมีการควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบของทีมงาน
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โครงสรางการทํางานขามสายงาน บริหารงานในลักษณะโครงการ การใหความสําคัญกับโคชที่ปรึกษาและ
ผูนําทีมมากกวาระบบนายบาว สงเสริมความรูสึกเปนเจาของในงาน และการมีวิจารณญาณที่ดี ตารางที่ 2.1
เปรียบเทียบวัฒนธรรมแบบลําดับขั้นการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมแบบเสริมพลัง
ตารางที่ 2.1 : วัฒนธรรมสายการบังคับบัญชา และวัฒนธรรมเสริมพลัง
Hierarchical Culture
Culture of Empowerment
Planning
Visioning
Command and Control
Partnering for Performance
Monitoring
Self-monitoring
Individual Responsiveness
Team Responsibility
Pyramid Structures
Cross-functional Structures
Workflow Processes
Projects
Managers
Coaches/Team Leaders
Employees
Team members
Participative Management
Self-directed Teams
Do as you are told
Own Your Job
Compliance
Good Judgment
ที่มา: Blanchard et. al. (1999:7)
การเสริมพลังหมายถึงการทําใหบุคคลผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เกิด
ความเชื่อมั่นวามีศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) อยางพอเพียงที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จดวยตัวเอง
ซึ่งเปนผลจากการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูนํา การปรับปรุงคุณลักษณะของงานที่ทํา ตลอดจน
โครงสรางองคการ ในดานประชาชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและขจัดความรูสึกของประชนถึง
สภาวะไรอํานาจ (Powerless) ดังนั้นการเสริมพลังยอมสรางความรูสึกและความตระหนักวาตนมีคุณคาใน
ตัวเอง (Self-worth) สามารถดําเนินการเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายของตน (Self-fulfilling)
การเสริมพลังจะเกิดผลดีตองสรางความรูสึกวางานที่ทํานั้นมีความหมาย กลาวคืองานที่ทํานั้นตอง
สอดคลองกับคานิยม (Values) และอุดมการณ (Ideals) ของบุคคล ชุมชนหรือองคการ และใหประชาชน
สามารถที่จะตัดสินใจไดเอง (Self-determination) เพื่อนําไปสูการการพึ่งตนเอง สามารถอุมชูตนเองและ
บรรลุเปาหมายคือความสมดุลและความยั่งยืน
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2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ในการกําหนดทางเลือกใดที่เห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีความเหมาะสมและนําไปจัดทํา
เปนนโยบายสาธารณะแลวนั้น การดําเนินการในขั้นตอนตอไปคือการนํานโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ
ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไวหลายทาน อาทิเชน
บรีเวอร และ เดอลีออง ( Brever & Deleon อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 431–432) กลาววา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Factors Influencing Policy Implementation ) ใหประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการทั้งนี้เพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและภาวะผูนําขององคการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่ความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความรวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ที่เพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาดเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาดผูนําที่
มุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ
ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัย
สําคัญไดแก แหลงที่มาของนโยบาย (Source of the Policy) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of the Policy )
การสนับสนุนนโยบาย (Support for the Policy ) ความซับซอนในการบริหารงาน (Complexity of the
Administration) สิ่งจูงใจของผูปฏิบัติ (Incentives for Implementation ) และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ (Resource Allocation )
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสิ่งจูงใจของผูปฏิบัติ (Incentives for Implementation) จากผล
การศึกษาของ แมคลาฟกลิน (McLaughlin, 1975 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ: 443) เห็นวาสิ่งจูงใจในแงลบ
(Negative Incentives ) มิไดทําใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียงพอที่จะทําใหมีการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง แตการปฏิบัติจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากมีสิ่งจูงใจในแงบวก (Positive Incentives) ที่ทําใหผูปฏิบัติ
เกิดขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
แวน ฮอรน และ แวนมิเตอร (Van Horn & Van Meter อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 431)
ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ผูที่เกี่ยวของจะตองมี
ความรูความเขาใจ จะตองใชความพยายามอยางเต็มที่ ทั้งการปฏิบัติงานโดยตรง และการประสานงาน
ระหวางองคการที่รับผิดชอบรวมกัน
กลาวโดยสรุป ธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) ยอมเปนที่ประจักษวาบุคคลโดยทั่วไปนั้นยอม
ประสงคไดรับการยกยอง การชมเชย การใหกําลังใจ และการไดรับผลตอบแทนจากการทํางานดวยความอุทิศ
เสียสละของตนดังนั้นผูบังคับบัญชาตองเขาใจคุณคาของจิตใจผูปฏิบัติ และสามารถจัดสรรสิ่งจูงใจให
สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติ การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การให
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การศึกษาอบรมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การกระทําเหลานี้จะสงเสริมขวัญและกําลังใจ
ใหผูปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.2 แนวคิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ความหมายของความรู
พจนานุกรมทางการศึกษา (Carter V. Good 1973:325) ไดใหความหมายของ ความรู วาความรูเปน
ขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตางๆที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากมวล
ประสบการณตางๆ
พจนานุกรม The Lexiticon Webster (Dictionary Encyclopedia Edition 1,1977:531) ไดใหคําจํากัด
ความ “ ความรู” เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑและโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือเปน
ความรู ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานที่ สิ่ ง ของ หรื อบุ ค คล ซึ่ ง ไดจ ากการสั ง เกตุ ประสบการณ หรือ รายงาน การรั บ รู
ขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา
The Modern American Dictionary ไดใหคําจํากัดความของความรูที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ
(Wikstrom and Normann, 1994: 9) ดังนี้
1. ความรู คือ ความคุนเคยกับขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการโดยทั่วไป
(Principles)
2. ความรู คือ รู (Known) หรืออาจจะรู (May be Known)
3. ความรู คือ จิตสํานึก ความสนใจ (Awareness)
โสภา ชูพิกุลชัย และอรทัย ชื่นมนุษย (2516 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดใหความหมาย
ของความรูวา เปนการรับรู จํา และเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เกิดจากประสบการณและ
ทัศนคติ ประกอบขึ้นจากความรูตาง ๆ ที่เคยไดเรียนมา เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งนั้น ๆ บวกกับการตีคาของสิ่ง
นั้นกับความรูที่มีอยู
วิเชียร เกตุสิงห (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู ความจํา คือ
ความสามารถในการระลึกไดถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เคยมีประสบการณทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เชน
จากการเรียนเนื้อหาวิชาตาง ๆ จากการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน อานหนังสือพิมพ การเลาตอ ๆ กันมา เปนตน
ความเขาใจ คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได
อนันต ศรีโสภา (2522 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดใหความหมายของความรูวา ความรู
(Knowledge) หมายถึง ความจําในสิ่งที่มีประสบการณมากอน เปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ และรายละเอียดตาง
ๆ ที่ไดรับจากการศึกษา คนควา สังเกตรวบรวมเปนความจําเก็บไว และแสดงออกมาโดยการจําได ซึ่ง
สามารถสังเกตและวัดได โดยแบงความรูออกเปน 3 ดาน คือ
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ดานที่ 1 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะเปนความรูเกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาและความรู
เกี่ยวกับความจริง เชน เวลา เหตุการณ บุคคล สถานที่ แหลงกําเนิด เปนตน
ดานที่ 2 ความรูเกี่ยวกับวิธี และการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบดวย 1)
ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตาง ๆ 2) ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการจัดลําดับ 3) ความรูเกี่ยวกับการ
จําแนก และแบงประเภทของสิ่งตาง ๆ 4) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการดําเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดานที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด และโครงสรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบดวย 1)
ความรูเกี่ยวกับกฎ และการใชกฎในการบรรยายคุณคาหรือพยากรณ หรือตีความของสิ่งที่เราสังเกตเห็น 2)
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง
วิชัย วงษใหญ (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 12) ใหความหมายของความรูไววา ความรู
เปนพฤติกรรมเบื้องตนที่ผูเรียนรูสามารถจําไดหรือระลึกไดโดยการมองเห็น ไดยินความรูในที่นี้ คือ
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน
อุทุมพร ทองอุทัย (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู คือ
พฤติกรรมและสภาพการตาง ๆ ซึ่งเนนการจําไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือการระลึกไดก็ตามเปนสภาพการณ
ที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสูขั้นที่มี
ความสลับซับซอนยิ่งขึ้นไป ความเขาใจ หมายถึง ขั้นตอนสําคัญของการสื่อความหมายโดยอาศัย
ความสามารถทางสมองและทัศนะ ซึ่งอาจจะกระทําไดโดยใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือสัญลักษณตาง ๆ
โดยทําความเขาใจ ซึ่งประกอบดวยการแปล การตีความหมายและการสรุปอางอิง
กีรติ บุญเจือ (2525 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหความหมายทางปรัชญาของ
“ความรู” ไววา “ความรู” หมายถึง ความรูทางตา หรือดวยตาเพียงอยางเดียว
ไพศาล หวังวานิช (2526 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 11) ใหความหมายไววา “ความรู”
หมายถึง บรรยายขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราว อันเปนปรากฏการณของบุคคล ซึ่งสะสมและ
ถายทอดสืบตอกันมา สวน “ความเขาใจ” หมายถึง ความสามารถนําความรูความจําไปดัดแปลงปรับปรุง
เพื่อใหสามารถจับใจความอธิบายหรือเปรียบเทียบ ยนยอเรื่องราวความคิดขอเท็จจริงตาง ๆ ได
ธนพล สมัครการ (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความรูวา ความรู หมายถึง ความสามารถรักษา
ไวซึ่งขอเท็จจริง เรื่องราว กฎเกณฑ สถานที่ สิ่งของหรือบุคคล ขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวของ ซึ่งเกิดจาก
การสังเกต จากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ม.ป.ป. อางถึงใน อักษร สวัสดี, 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรูเปน
พฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได
ความรูในชั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไข
ปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การให
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ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือ
การคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น
สุนันท ศลโกสุม (ม.ป.ป. อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดกลาวถึงความรูวาหมายถึง
ความสามารถในการคงไว รักษาไวซึ่งขอเท็จจริงเรื่องราวรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจนประสบการณทั้งมวล
ของผูเรียน และในดานความเขาใจ ไดกลาววา หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมความรูและขยาย
ความรู ความจําใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล
The Webster (1997 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหคําจํากัดความของความรูวา เปนสิ่ง
ที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสราง ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการคนหาหรือเปนความรูที่
เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ หรือบุคคลซึ่งไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจากรายงาน การรับรูขอเท็จจริง
เหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา
Bloom (n.d. อางถึงใน อักษร สวัสดี 2542: 26 – 28) ไดใหความหมายของ ความรู วาหมายถึง เรื่องที่
เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบของโครงการ วัตถุประสงคในดาน
ความรู โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําอันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 Bloom ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับ
ความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป และไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้
ระดับ 1 ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ
และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกันไปจนถึงความจําในสิ่งที่ยุงยาก
ซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน
ระดับ 2 ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญาในการ
ขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อ
ความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ระดับ 3 การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (Knowledge) ความ
เขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่แปลกใหมของเรื่อง
นั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถใน
การแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น
ระดับ 4 การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการนําไป
ปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน รวมทั้งการ
สืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวย
ใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง
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ระดับ 5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือสวน
ใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของการเปน
กระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือโครงสรางที่ยังไม
ชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให
ระดับ 6 การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม
ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ (Criteria) เปน
ฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ (Characteristics of
Cognitive Domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะห และการสังเคราะหเขามา
พิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ความรู คือ สิ่งที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดยใชขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปตาม
ผูสราง/ผูผลิตจะใหความหมาย
ความรูตามลักษณะมี 2 ประเภท คือ
1) ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคล เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห
2) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูที่สามารถ ถายทอดไดโดยผานวิธีตาง ๆ เชน
การบันทึก
ความรูมีโครงสรางอยู 2 ระดับ คือ
1) โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ
2) โครงสรางสวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู ไดแก องคความรูที่แสดงในรูป
ของ ขอเขียน สัญญา การแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสราง
สวนลางของความรู มีโครงสรางระดับลึก คือ ความหมาย (Significant)
ความรูและอํานาจ เปนสิ่งเดียวกัน เพราะถูกผลิตและเคลือบไวภายใตรูปแบบ 2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบที่แสดงออกถึงความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานการปราบปราม การทหาร การควบคุม
นักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร
2) รูปแบบที่แสดงออกถึงความไมรุนแรง แตแฝงไวดวยความรุนแรง ไดแก ความรูทางดาน
สื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรูทางการศึกษา การ
พัฒนาและทุกสิ่งที่ใชการครอบงําความคิด ผานปฏิบัติการทางการสรางความรูเพื่อ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม
มนุษย
Bloom, ND (อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 11) ไดอธิบายความหมายของ ความรู ไววาหมายถึง
พฤติกรรมและสถานการณตาง ๆ ซึ่งเนนการจํา ไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือระลึกไดก็ตาม เปนสถานการณ
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเรียนรู โดยเริ่มตนจากการรวบรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น จนกระทั่ง
H

H
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พัฒนาไปสูขั้นที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นตอไป โดยความรูนี้อาจแยกออกเปนความรูเฉพาะสิ่ง ความรูใน
เรื่องระเบียบการ และความรูเรื่องสากล เปนตน
Hospers, อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2532: 15 – 16) ไดชี้ใหเห็นวาความรู (Knowledge) นับเปนขั้น
แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนึกไดมองเห็น ไดยิน หรือได
ฟงความรูนี้เปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง
ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐาน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการ
จําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุ
นี้ การจําไดจึงถือวาเปน กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่
กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนที่ได
ใชความคิดและความสามารถทางสมองมากขึ้นเปนลําดับ
2.2.2 ความหมายของความเขาใจ
อนันต ศรีโสภา (2522 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ใหความหมายของความเขาใจวา ความ
เขาใจ (Comprehension) หมายถึง การเขาใจความหมายของสิ่งนั้น ประกอบดวย 1) การแปล (การแปลจาก
แบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่ง โดยการรักษาไวอยางถูกตอง) 2) การตีความหมาย (การอธิบายหรือเรียบเรียง
เนื้อหานั้นใหมใหเขาใจงาย) 3) การขยายความ (ขยายความหมายของขอมูลที่มีอยูใกลไกลไปจากเดิม)
กีรติ บุญเจือ (2525 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหความหมายทางปรัชญาของ “ความ
เขาใจ” ไววา “ความเขาใจ” หมายถึง ความรูสึกซึ่งสามารถเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิทยาการตาง ๆ
จักรกริช ใจดี (2542: 8-9) กลาววา ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถ จับใจความ
สําคัญของเรื่องราวตางๆได ทั้งภาษา รหัสสัญลักษณ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบงเปน การแปลความ การ
ตีความ การขยายความ โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. การแปลความ คือ ความสามารถในการจับใจความใหถูกตองกับสิงที่จะสื่อความหมาย หรือ
ความสามารถในการถายเทความหมายจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง หรือจากการสื่อสารรูปแบบหนึ่งไปสู
อีกรูปแบบหนึ่ง
2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลายๆ ลักษณะ เรียบเรียง โดย
ทําการจัดระเบียบ สรุปยอดเปนเนื้อความใหม โดยยึดเปนเนื้อความเดิมเปนหลักไมตองอาศัยหลักเกณฑอื่น
ใดมาใช
3. การขยายความ คือ ความสามารถที่ขยายเนื้อหาขอมูลที่รับรูมาใหมากขึ้น หรือเปนความสามารถ
ในการทํานาย หรือคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดอยางดี โดยอาศัยขอมูลอางอิงหรือแนวโนมที่เกินเลยจาก
ขอมูล
ธนพล สมัครการ (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความเขาใจวา ความเขาใจ หมายถึง
ความสามารถในการนําความรู ความจํา ไปดัดแปลงปรับปรุง เพื่อใหสามารถจับใจความ ตีความ อธิบาย จัด
กลุม จัดลําดับ จัดระบบ หรือทําการเปรียบเทียบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได
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Bloom, ND (1971 อางถึงใน ฆานิษฐา กองกวิน, 2551: 33) ไดอธิบายความหมายของ “ความเขาใจ”
ไววา “ความเขาใจ” หมายถึง ความสามารถทางปญญาและทักษะ อันไดแก 1) ความสามารถที่จะให
ความหมายของคํา (การแปล) 2) ความสามารถในการเขาใจความหมายของการคิด (การตีความ) 3)
ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดไดจากการกระทํา (การประเมินคา)
Hospers, (อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2532: 15 – 16) ชี้ใหเห็นวา ความเขาใจ(Comprehension) เปน
ขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนขั้นตอนที่จะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึง
ระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดย
มักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แลว
แสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตาง ๆ เชน การบรรยายขาวสารที่ไดยินมาโดย
คําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว
หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการคาดคะเนก็ได
2.2.3 ความรูความเขาใจ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) กลาวถึง ความรูความเขาใจวา คือ
ขอเท็จจริงตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาความสามารถ ทักษะทางสติปญญาและการใชวิจารณญาณของ
มนุษยเริ่มตนจากระดับงาย ๆ กอนแลวคอยเพิ่มความสามารถในการใชความคิดและพัฒนาสติปญญาเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ
2.2.4 ระดับความรู
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ (2536 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดกลาวถึง
ความรู ในพฤติกรรมการเรียนรูกลุมพุทธพิสัย (Cognitive Domain) วาเปนความสามารถและทักษะทางดาน
สมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งแบงยอยเปน 6 ขั้น ดังนี้
2.2.4.1 ความรู (Knowledge) เปนความสามารถในการจําหรือระลึกได ซึ่งรวมถึง
ประสบการณตาง ๆ ที่เคยไดรับรูมา คือ
1) ความรูเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง เปนการระลึกขอสนเทศในสวนยอยเฉพาะอยางที่แยก
ไดโดดๆ
2) ความรูเกี่ยวกับศัพท เกี่ยวกับความหมายของคํา
3) ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง เชน รูวัน เดือน ป เหตุการณ สถานที่ เปนตน
4) ความรูเกี่ยวกับวิถีทาง วิธีดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
5) ความรูในเรื่องระเบียบ แบบแผน ประเพณี
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6) ความรูเกี่ยวกับแนวโนม และระดับกอนหลัง
7) ความรูในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู
8) ความรูเกี่ยวกับเกณฑ
9) ความรูเกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการ
10) ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสราง
11) ความรูเกี่ยวกับหลักการและขอสรุปทั่วไป
12) ความรูเกี่ยวกับทฤษฏีและโครงสราง
2.2.4.2 ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย
ขยายความในเรื่องราว และเหตุการณตาง ๆ แยกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้
1) การแปลความ เปนการจับใจความใหถูกตอง เกี่ยวกับสิ่งที่สื่อความหมาย หรือจากภาษา
หนึ่งของการสื่อสารไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง
2) การตีความหมาย เปนการอธิบายความหมายหรือสรุปเรื่องราวโดยการจัดระเบียบใหม
รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาใหม
3) การขยายความ เปนการขยายเนื้อหาที่เหนือกวาขอบเขตที่รู เปนการขยายขีดการอางอิง
2.2.4.3 การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําสาระตาง ๆ ไปใชใน
สถานการณจริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง เปนการใชความเปนนามธรรมในสถานการณรูปธรรม
2.2.4.4 การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกสื่อความหมายไปสูหนวยยอย
เปนองคประกอบสําคัญหรือเปนสวน ๆ เพื่อใหไดลําดับชั้นความคิด ความสัมพันธ การวิเคราะหเชนนี้ก็เพื่อ
มุงจะใหสื่อความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จําแนกได 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การวิเคราะหสวนประกอบ เปนการชี้ใหเห็นหนวยตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบที่อยูใน
สิ่งที่สื่อความหมาย
2) การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการแยกการประสานหรือความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ในสิ่งที่สื่อความหมาย
3) การวิเคราะหหลักการในเชิงการจัดดําเนินงาน เปนการชี้ใหเห็นถึงระบบการจัดการ
และวิธีการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน
2.2.4.5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการนําหนวยตาง ๆ หรือสวนตาง ๆ
เขาเปนเรื่องเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพื่อสรางแบบแผนหรือโครงสรางที่ไมเคยมีมากอน อาจ
จําแนกได 3 ลักษณะ คือ
1) การสังเคราะหขอความ เปนการผูกขอความขึ้นโดยการพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึก หรือประสบการณไปยังผูอื่น
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2) การสังเคราะหแผนงาน เปนการพัฒนาหรือเสนอแผนการทํางานที่สอดคลองกับความ
ตองการของงานที่ไดรับมอบหมาย หรือที่คิดทําขึ้นเอง
3) การสังเคราะหความสัมพันธ เปนการพัฒนาหรือสรางชุดของความสัมพันธ เชิง
นามธรรมขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องจําแนกหรือธิบายขอมูล หรือปรากฏการณบางอยางจากขอความเบื้องตน
2.2.4.6 การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหาวัสดุ
อุปกรณ และวิธีการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับสถานการณ ซึ่งอาจจะกําหนดเกณฑขึ้นเอง
หรือผูอื่นกําหนด จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ
1) การประเมินตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของวัสดุอุปกรณ
ขอความ เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจําตัวของอุปกรณ ขอความ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
2) การประเมินคาตามกฎเกณฑภายนอก เปนการประเมินคาโดยอางอิงกับเกณฑที่กําหนด
ไว
2.2.5 การวัดความรู
เปนการวัดสมรรถภาพสมองดานการระลึกออกของความจําหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการวัด
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ หรือเคยรูเห็นและที่ทํามากอนแลวทั้งสิ้น ซึ่งผูที่ทําการวัดสามารถใช
เครื่องมือที่มีลักษณะเปนคําถามได ลักษณะคําถามอาจจะแตกตางกันไปตามชนิดของความรูหรือความจํา แต
จะมีลักษณะรวมประการหนึ่ง คือ เปนคําถามที่ใหระลึกถึงเรื่องราวและประสบการณที่ผานมา ที่จําไดไวกอน
แลว ไมวาจะอยูในรูปของคําศัพท นิยาม ทฤษฎี ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการตาง ๆ
ชวาล แพรัตกุล (2526 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 15) ไดกลาวถึง การวัดความรูไววา การวัด
ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและนิยาม คือ การวัดวา “คํา” หรือ “กลุมคํา” หรือ ความหมายหรือคําแปลของ
เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวยอ และสัญลักษณตางๆ นั้น คืออะไรมีความหมายทั่วไปหรือความหมายเฉพาะวา
อยางไร มีคุณสมบัติอะไร
การวัดความรูกับกฎและความจริง คือ การวัดวา สูตร กฎเกณฑ ความจริง ขอเท็จจริง เรื่องราว
ใจความ หรือเนื้อความสําคัญ ๆ ไดมีการพิสูจนหรือการยอมรับแลว เปนอยางไร
การวัดความรูในวิธีการดําเนินการ คือ การวัดความจํา หรือกระบวนการและแบบแผนวิธีทํางานของ
เรื่องราวตางๆ เหตุการณ วามีที่มาอยางไร ใชวิธีการใด มีการดําเนินการเปนขั้นๆ อยางไร มิไดมุงที่วัดถึงการ
นําไปปฏิบัติกันมาอยางไร เขาใจอยางไร
การวัดความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน คือ การวัดคา แบบแผน แบบฟอรมตามจารีตธรรมเนียม
ประเพณี ที่เคยปฏิบัติกันมาอยางไร
การวัดความรูเกี่ยวกับลําดับชั้นและแนวโนม คือ การวัดความรู ในเหตุการณตาง ๆ มีความ
เคลื่อนไหว โนมเอียงในทางใด ตามลําดับเวลาอยางไร และเรื่องตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นกอนหลังและดําเนินเปนขั้น
ๆ เรียงติดตอกันมาอยางไร
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การวัดความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท คือ การวัดที่เกี่ยวกับการจัดประเภทสิ่งของเรื่องราว
เหตุการณตาง ๆ ตามประเภท ตามชนิด ตามลําดับกอนหลังเปนอยางไร
การวัดความรูเกี่ยวกับเกณฑ คือ การวัดความจําในกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการวินิจฉัย และ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ วาจําไดหรือไม และควรใชกฎเกณฑหรือหลักการใด
การวัดความรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน คือ การวัดคา การไดผลลัพธตาง ๆ นั้น ตองใชเทคนิคอะไร
มีวิธีปฏิบัติอยางไร มีกระบวนการและกรรมวิธีการตาง ๆ ที่ใชพิสูจนหรือหาความจริงนั้น ๆ วาจะตอง
ดําเนินการอยางไร
การวัดความรูเกี่ยวกับความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง คือ การวัดความจําของขอสรุปหรือหลักการใหญ
ๆ ของเนื้อหาไดหรือไม
ดังนั้น สรุปไดวา ความรูและความเขาใจ เปนสิ่งที่มีความจําเปนที่บุคลากรจะตองทําการศึกษาใหมี
ความรูและความเขาใจในสิ่งนั้น ๆ ใหลึกซึ้ง กอนที่จะลงมือปฏิบัติเพราะการรับรูสิ่งที่ผิดพลาด และการเขาใจ
ที่ไมถูกตอง สามารถทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลมเหลว
2.3 ความหมายของทัศนคติ
“ทั ศ นคติ ” ซึ่ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว า “Attitude” มี ร ากศั พ ท ม าจากภาษาลาติ น ว า “Aptus” ซึ่ ง มี
ความหมายวา โนมเอียง เหมาะสม มีผูใชคําอื่นในความหมายเดียวกันซึ่งเราจะพบเห็นไดจากเอกสารวิชาการ
หลายๆ ฉบับ กลาวคือ “เจตคติ” หรือ “เจตนคติ” ซึ่งในการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความหมายของคําวา
“ทัศนคติ” นั้น ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ทาที หรือ
ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และนอกจากนี้ไดมีการศึกษาและนักจิตวิทยาทั้งในอดีตและปจจุบันได
ใหคําจํากัดความไวมากมาย ดังนี้
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ไดใหความหมายวา
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งออกมาในรูปการประเมินคาอันอาจ
เปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมจะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งขึ้น
สุพานี สฤษฎวานิช (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ใหความหมายของคําวา ทัศนคติ โดยอธิบาย
ออกเปน 2 ลักษณะคือ 1) เปนความเชื่อหรือคําพูดในเชิงประเมินที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดหนึ่ง และ
2) เปนความคิดเห็น หรือคําพูดในเชิงประเมิน (Evaluative Statements) ที่มีตอเหตุการณตอบุคคล หรือตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ในแงบวกหรือลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เชื่อหรือไมเชื่อ ดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ

19

Kath (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ใหคําจํากัดความทัศนคติในลักษณะที่คลายคลึงกันและ
ขยายความใหชัดเจนขึ้น ดังนี้ ทัศนคติเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบของความชอบ
หรื อ ไม ช อบ ทั ศ นคติ จ ะรวมความรู สึ ก ชอบหรื อ ไม ช อบ และความรู สึ ก หรื อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง นั้ น
คุณลักษณะของมันและสวนที่สัมพันธกับสิ่งอื่น
Thurstone (1967, อางในเบญจนาฏ พวงพิพัฒน, 2545 : 7) อธิบายวา เจตคติเปนผลรวมของ
ความรูสึกนึกคิด อคติและความกลัวของบุคคลที่แสดงออก โดยการพูดแสดงความคิดเห็นออกมา
ชาติชาย พิทักษธนาคม (อางใน เบญจนาฏ พวงพิพัฒน, 2545 : 7) ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง
ความรู สึก ของบุ คคลที่ มี ตอสิ่ ง หนึ่ง สิ่งใด ความรูสึก ดัง กล า วอาจจะเกี่ ย วกั บบุ ค คล สิ่ ง ของ สภาพการณ
เหตุการณเปนตน เมื่อเกิดความรูสึกบุคคลนั้นจะมีการเตรียมพรอม เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งตามความรูสกึ ของตนเอง
สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึงอารมณ ความคิด ความรูสึก รวมถึงทาทีของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งทัศนคตินั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) คือความรูสึกดาน
ที่ดี ที่ชอบ และทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คือความรูสึกดานที่ไมดี ที่รูสึกไมชอบ ซึ่งทัศคติของ
บุคคลนั้นยังสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นดวย
2.4 ความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษา
ความคิดเห็นหรือทัศคติ เปนสภาวะทางจิตประการหนึ่งที่บุคคลมีตอสิ่งตางๆ อันเกิดจากการไดรับ
ประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ สามารถแบงไดเปน 3 องคประกอบ ซึ่ง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531 : 65) ได
ใหความหมายของแตละองคประกอบไวสรุปไดดังนี้
2.4.1 องคประกอบทางการรูประเมินคา (Cognitive Component) เดิมใชในความหมายของการ
รูการคิด ความเชื่อ ตลอดจนขอสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้น แตองคประกอบนี้จะตองมีลักษณะ
ที่มีทิศทางประกอบดวย คือทางดานดีหรือเลว มีประโยชนหรือโทษ จึงไมใชขอเท็จจริง (Fact) มีประโยชน
หรือมีโทษอยางไร ดังนั้นการวัดองคประกอบแรกของทัศนคติอยางถูกตองจะตองวัดความรูเชิงประเมินคา
เกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้นของบุคคล
2.4.2 องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) ทัศนคติมีลักษณะสําคัญคือ อารมณ
ของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้น เชนเดียวกับองคประกอบแรก ความรูของบุคคลก็จะตองมีลักษณะที่
เปนทิศทางดวย ซึ่งหมายถึงความชอบ ความไมชอบสิ่งหนึ่ง หรือความพอใจ ไมพอใจสิ่งหนึ่ง และ
สอดคลองกับองคประกอบแรกของเขาดวย กลาวคือถาบุคคลเชื่อวาสิ่งใดดีมีประโยชนบุคคลก็จะชอบและ
พอใจสิ่ งนั้น ในทางตรงกัน ขามถ าบุคคลเชื่อวาสิ่งนั้นเลวหรือมี โทษ บุคคลก็ จ ะไม ชอบไมพอใจสิ่งนั้น
องคประกอบนี้มีเนื้อหาที่อาจจะวัดไดไมหลากหลายเทาองคประกอบแรกแตก็เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ของทัศนคติ
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2.4.3 องคประกอบทางการมุงกระทํา (Action Tendency Component) เนื่องจากทัศนคติเปน
ลักษณะทางจิตใจที่จะตองศึกษาแยกตางหากจากพฤติกรรมที่เกี่ยวของ ฉะนั้น องคประกอบนี้จะเปนการ
รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือเปนการวัดปริมาณของพฤติกรรมโดยตรงไมได แตจะตองเปนลักษณะทาง
จิ ต ใจที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม เจตนาที่ จ ะกระทํ า หรื อ ความมุ ง กระทํ า องค ป ระกอบนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวาองคประกอบอื่น
องคประกอบทั้งสามของทัศนคติสามารถใชในการทํานาย และอธิบายพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของ
บุคคลได เพราะเชื่อวาหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องใด (รวมกับบุคลิกภาพอื่นๆ ที่เหมาะสม) ก็จะกระตุนให
บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในเรื่องนั้นมากกวาบุคคลที่มีทัศนคติไมดี จึงหมายถึงการที่บุคคล
ประเมินคาวา พฤติกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน รูสึกพอใจ และพรอมที่จะกระทําแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องนั้นในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนไปในทิศทางบวก ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ สุพานี สฤษฎวานิช ให
ความหมายของคําวา ทัศนคติ โดยอธิบายออกเปน 2 ลักษณะคือ 1) เปนความเชื่อหรือคําพูดในเชิงประเมินที่มี
ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ บุ ค คลใดหนึ่ ง และ 2) เป น ความคิ ด เห็ น หรื อ คํ า พู ด ในเชิ ง ประเมิ น (Evaluative
Statements) ที่มีตอเหตุการณตอบุคคล หรือตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในแงบวกหรือลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เชื่อ
หรือไมเชื่อ ดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ รวมทั้งงานวิจัยของกนกวรรณ รวมไทย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
บรรยากาศองคการที่มีผลตอทัศนคติตองานใหบริการลูกคา ศึกษากรณีบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด ไดพบวา
ภูมิหลังทางสังคม และเศรษฐกิจของพนักงานในเรื่อง ระดับการศึกษาและระยะเวลาทํางานมีความสัมพันธ
อยางมี นัยสําคัญทางสถิติกับทัศนคติในการใหบริการลูกคา โดยความสัมพันธเปนไปในลักษณะผูกพัน
กลาวคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงหรือมีระยะเวลาทํางานนาน จะมีทัศนคติตอการใหบริการต่ํากวา
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ําหรือมีระยะเวลาการทํางานนอย สําหรับบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอการใหบริการลูกคา คงมีเฉพาะในมิติความรูสึกเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและการลงโทษเทานั้น
โดยความสัมพันธเปนไปอยางสอดคลองสัมพันธกัน ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวจะเปนจริงเฉพาะพนักงานที่
มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และทํางานมาแลวตั้งแต 6 ปขึ้นไป และสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย
พิทักษธนาคม ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความรูสึกดังกลาว
อาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สภาพการณ เหตุการณเปนตน เมื่อเกิดความรูสึกบุคคลนั้นจะมีการเตรียมพรอม
เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง
กลาวโดยสรุป บุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันประเมินคาวา เปนสิ่ง
ที่ดี มีประโยชน รูสึกพอใจ และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใน
ลักษณะตางๆ ซึ่งเปนไปในทิศทางบวกมากกวาบุคคลที่มีทัศนคติไมดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน
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2.5 การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5.1 หลักการ แนวคิดการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนพลังสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนกับบุคคลแตละคน และผลผลิต ของสังคม
กอใหเกิดปฏิสัมพันธ ความผูกพันของบุคคลในสังคม นวัตกรรมของสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน
และจะเกิดขึ้นใหมในอนาคตเปนผลจากแนวคิดของการมีสวนรวมเกือบทั้งสิ้น จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความ
ตองการ ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และเจตคติที่มีตอการมีสวนรวม นอกจากนั้นการมี
สวนรวมยังชวยยกระดับแรงจูงใจ (Motivation) การสรางขอผูกพันของการเปลี่ยนแปลง (Commitment to
change) การใหความรวมมือ (Co - operation) และคุณภาพของการตัดสินใจ แนวคิดหลักของการมีสว นรวมมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ จะตองมีบุคคล ที่เขาไปเกี่ยวของ (Involvement) การชวยเหลือและการทํา
ประโยชน (Contribution) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งเกี่ยวของทางจิตใจมากกวาทางรางกาย
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2538 : 182) ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมมีกระแสการยอมรับที่จะนํามาใชเปน
หลักการพื้นฐานของการพัฒนา นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวไววา หัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ
ใหชุมชนนั้นรวมตัวกัน ซึ่งมิไดหมายถึงการรวมตัวเพื่อผลประโยชน รวมกันทางเศรษฐกิจเทานั้น แตเปน
การรวมตัวกันดวยจิตสํานึก และคานิยมรวมกันบางอยาง ซึ่งจะทําใหเกิดพลังที่ยั่งยืน เปนศิลปะแหงการ
พัฒนาชุมชนที่กลาวในที่นี้รวมถึง บาน สถาบันศาสนา โรงเรียนและสถาบันอื่น(อมรวิชช นาครทรรพ.
2541 :72) สําหรับหลักการในมิติของการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา เปนการกระตุนใหบุคคลที่เคยอยูวง
นอก ไดเขามาเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนา เพื่อกระจายผลของการพัฒนาใหครอบคลุมอยางทั่วถึง ให
ทุกคนไดมีสวนรวมในการบริโภคผลผลิตของสังคม มีสวนรวมการตัดสินใจในการริเริ่มกิจกรรม โครงการ
รวมดําเนินงาน ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ที่เกิดขึ้นอยางมีศักดิ์ศรี และความเทาเทียมกัน
โดยเฉพาะเหตุการณหรือสถานการณที่จะมีผลกระทบตอคนในสังคมหลักการมีสวนรวมจึงเปนหัวใจสําคัญ
ของแนวคิดประชาธิปไตย (ศิริกาญจน โกสุมภ. 2542 : 12 – 13)
การมีสว นรว มมีผูใ หคําจํ ากัด ความที่ แ ตกต างกัน ออกไปขึ้ น อยูกับบริ บทของแตละบุ คคลที่เ ปน
เปาหมาย มีความหลากหลายไมตายตัว ดังตัวอยาง อรพินท สพโชคชัย (2538 : 2) ที่สรุปความหมายของ
การมีสวนรวม ไววาการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนที่ไดเขามามีบทบาทใน
การดําเนินการพัฒนาของภาครัฐ หรือหมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานในการดําเนินการ
พัฒนาของรัฐ หรือกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ประชาชนยินดีมารวม ซึ่งเปนการรวมรับผลประโยชน
และรวมลงทุนลงแรง ซึ่งเปนความหมายของการมีสวนรวมเชิงพัฒนาชุมชน ชูชาติ พวงสมจิตร (2540 : 11 12) การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงตัว
ประชาชน สวน ศิริกาญจน โกสุมภ (2542 : 15 -17) ไดอธิบายความหมายของการมีสวนรวมในลักษณะที่
แตกตางกัน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมที่ทําใหประชาชนที่เคยถูกกีดกันออกไปใหเขามามีสวน
รวมเพื่อไดรับประโยชนจากทรัพยากรและสังคมรวมกัน โดยการรวมกันคนหาปญหา วิธีการ แกไขปญหา
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วางแผนงาน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ กลาวคือ ประชาชนจะมีอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจในการควบคุม
ซึ่งเปนอํานาจที่แทจริงในการพัฒนาตนเองอยางจริงจังอันเปนผลมาจาก การตอสู มิใชการใหโดยรัฐหรือ
การเรียกรองจากประชาชน
2. ดานวาทกรรมทางภาษา การมีสวนรวมมีความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับความหมายของการมี
สวนรวม อาทิ ความหมายที่ใชสําหรับสถาบันภายนอกชุมชน ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การเขา
มาควบคุมการใชทรัพยากรและออกกฎเกณฑตางๆ โดยที่เนนการเขามามี สวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
โครงการจากการริเริ่มของรัฐ ซึ่งแตกตางไปจากความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในชุมชน
นั้นที่เนนการมีสวนรวมทั้งการริเริ่ม การดําเนินการ การ ตรวจสอบ การรับผลประโยชน
3. ดานลักษณะของการมีสวนรวม มีสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนความหมายของการ มีสวน
รวมแบบกวาง ๆ คือการมีสวนรวมดวยความสมัครใจที่ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ กระบวนการตรวจสอบ และการรวมรับผลประโยชน ลักษณะที่สอง เปน
ความหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยมุงใหประชาชนไดมีความริเริ่ม ใชความพยายาม และมีความเปนตัว
ของตัวเองในการดําเนินการ การควบคุมการใชทรัพยากร ซึ่งเปนการดําเนินงานอยางแข็งขัน
4. ดานการรวมพลังและทรัพยากร เปนความหมายของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการรวมพลัง และ
ความพยายามที่จะชวยกันระดมทรัพยากรในทุกๆ ดานที่มีอยู เพื่อนํามาใชดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว เปนความรวมมือกันอยางแข็งขันของผูที่มีสวนรวม สวนบุคคลอื่นที่ เขามาวางแผน
ควบคุมการดําเนินการ เปนเพียงเขามามีสวนรวมอยางผิวเผินจะไมถือวาเปนการมีสวนรวมที่แทจริง
ประเภทของการมีสวนรวม ศิริกาญจน โกสุม (2542 : 16 – 17) ไดสรุปไว 3 ดานดังนี้
1. ดานบริบท (Context) การมีสวนรวมในการพัฒนาที่เกิดจากบุคคลในชุมชนซึ่งมีความใกลชิดกับ
บริบทของชุมชนเปนอยางดี ยอมทําใหการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. ดานการปฏิบัติ (Practical) การรวมกันตัดสินใจของประชาชนในชุมชนทําใหประชาชนเกิด
ความรู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นา และยั ง เป น แรงกระตุ น ให ป ระชาชนได มี โ อกาสใช
ความสามารถของตนทั้ง ดานความคิด และการปฏิบัติอยางเต็มที่
3. ดานจิตใจ (Moral) การมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนในการพัฒนายอมทําให
ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตในสังคม
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2.5.2 ความหมายการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวมดานองคประกอบ (ศิริกาญจน โกสุมภ. 2542 : 18 ) ที่สรุปจากงานวิจัย
ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD) ไดเสนอวา การมีสวน
รวมมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ
1. การแบงสรรอํานาจ และการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก
2. การมีความพยายามอยางจริงจัง โดยกลุมชนที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง และ
ปรับปรุงสภาพที่เปนอยู
3. การเปดโอกาสใหบุคคลที่อยูในกลุมชั้นลาง ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
จากผลการวิเคราะหลักษณะความสัมพันธระหวางนักพัฒนาและประชาชนในการทํางานรวมกันตาม
แนววัฒนธรรมของ กาญจนา แกวเทพ (2544 : 10 – 12) พบวา ความสัมพันธในการทํางานรวมกันจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งมีองคประกอบ 3 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน
2. ความสัมพันธที่มีความเทาเทียมกัน เสมอภาคกัน
3. เปนความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน เปนผลประโยชนที่ไมขัดแยงกัน หากแต
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
สําหรับการมีสวนรวมในความหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2539 :
15 - 16) ไดสรุปไววา เปนเรื่องของความเกี่ยวของทางดานจิตใจ ความรูสึก นึกคิดของแตละคนที่มีตอ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุม เปนแรงกระตุนที่ชวยทําใหเกิดความสําเร็จ เกิดความ รับผิดชอบตอ
กิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) เขาไปชวยเหลือ (Contribution) และมีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกระดับของสายบังคับบัญชาใน 3 ลักษณะ คือ มีการชวยเหลือ มี
การใหอํานาจ และมีขอบเขตภาระงาน โดยมีปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. เปนความพยายามที่เกี่ยวของทางดานจิตใจ และความรูสึกระหวางบุคคล (Interrelationship)
2. เปนการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางบุคคลอยางใกลชิด (Collaboration)
3. เปนการใหบุคลากรรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (Accountability)
4. เปนการพัฒนาการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงความสมดุล (Balance) ระหวางการมีสวนรวม
อยางไมแทจริงกับการมีสวนรวมที่มากเกินไป
จากหลักการ แนวคิด และความหมายของการมีสวนรวมแบบเสมอภาค สามารถสรุป ลักษณะสําคัญ
ที่ใชเปนฐานคิดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ไดดังนี้
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1. ประกอบขึ้นดวยกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการกระทําอยางหนึ่งอยางใด โดยที่กลุม
บุคคลเหลานั้นมีความรูสึก หรือมีอารมณรวมที่จะแกปญหา และ/หรือพัฒนาภารกิจที่จะกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมของตน
2. บุคคลที่เขามามีสวนรวมจะอยูในฐานะเปนผูสงเสริมสนับสนุนไมมีผลประโยชนและความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. บุคคลที่เขามามีสวนรวมจะมีความเสมอภาคกันในเรื่องการตัดสินใจและความรวมมือใน
การริเริ่ม และดําเนินการในภารกิจที่มีผลประโยชนรวมกัน
Cohen & Uphoff (1981, p.6) ไดกลาวไววาการมีสวนรวม คือการที่สมาชิกของชุมชนตองเขามามี
สวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก
1. การมี สวนรวมในการตั ดสิ นใจ (Decision making) วาควรทําอะไร และทําอยางไร
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของการเขา
รวมโดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการใหความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน (Benefits) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ไมวาจะ
เปนผลประโยชนทางวัตถุ ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนทางบุคคล
4. การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลโครงการ (Evaluation) ซึ่ ง นั บ เป น การควบคุ ม และ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527, หนา 183) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม คือ การทํางานรวมกับกลุม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดวยความรว มมือรวมใจ โดยกระทําการงานดังกล าวดวยความรูสึกผูกพันให
ประจักษวาเชื่อถือได แสดงวาการมีสวนรวมเปนผลของความรวมมือรวมใจ การประสานงานและความ
รับผิดชอบ โดยไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมเปน 3 ประการคือ
1. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคกรการจัดตั้งของ
ประชาชน
2. การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect Participation) โดยผานองคกรผูแทนของ
ประชาชน เชน กรรมการของกลุม หรือชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open Participation) โดยผานองคกรที่
ไมใชผูแทนของประชาชน
วันชัย โกลละสุต (2549) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารที่
เปนสวนของบุคคลในแตละระดับการปฏิบัติมีสวนในกระบวนการวางแผน การจัดองคกร การ
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สั่งการและควบคุมการปฏิบัติในแตละสวน ๆ อยางเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทางเพื่อการปฏิบัติดานเดียว
หรือการนําเสนอซึ่งความคิดในการดําเนินการตามกระบวนการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง และการบริหารแบบมี
สวนรวม ก็คือการที่บุคคลในองคกรหรือตางองคกรไดรวมกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จ ทั้งนี้ การมีสวนรวมนั้น ๆ จะอยูในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยูกับ
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ขอจํากัดขององคกรในแตละกระบวนการของการดําเนินการบริหาร
เปนเกณฑ
บุ ค คลในการมีส ว นร ว มเพื่ อ การบริ ห ารงานหรื อ การจั ด การงานภายในองคก รจะประกอบด ว ย
ผูบังคับบัญชา (ผูบริหารระดับสูง) ผูบริหารระดับกลาง (กลุมงานตาง ๆ ) และผูปฏิบัติ (คนงาน ผูทํางาน
ระดับลาง) สายสัมพันธของบุคคลในองคกรจะเปนไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามลําดับ การมีสวนรวมเพื่อ
การจัดการองคกรจึงเปนในทิศทางเพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขปญหาขอขัดของของการดําเนินการ
ในแตละองคประกอบ ความจําเปนของการมีสวนรวมอาจไมทั้งหมดของบุคคลในทุกระดับ อาจเฉพาะ
เพียงแตในระดับเดียวกันเทานั้น หรือเหนือขึ้นไปในระดับหนึ่งก็เปนได ลักษณะการมีสวนรวมของการ
จัดการหรือบริหารภายในองคกรมีรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณที่เหมาะสม
แสวง รัตนมงคลมาศ (2543, หนา 2-3) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง
1. กระบวนการซึ่งมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนตาง ๆ ของกิจกรรมสวนรวม
2. มวลชนที่ เ ข า ร ว มได ใ ช ค วามพยายามบางอย า งส ว นตั ว เช น ความคิ ด ความรู
ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนตอกิจกรรมนั้น ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การเกี่ยวของของ
มวลชนในกิจกรรมตาง ๆ จะมี 2 ดานคือ
ดานคิดหรือกําหนดนโยบาย จําแนกเปน 3 ระดับ คือ
1) มวลชนเปนเพียงผูใหขอมูลขาวสาร ขอคิดเห็น
2) มวลชนมีสวนแบงในอํานาจการตัดสินใจ
3) มวลชนเปนผูกําหนดนโยบาย
ดานทําหรือดานดําเนินการตามนโยบาย จําแนกได 3 ระดับ คือ
1) รวมกําหนดเปาหมาย แผนงาน
2) รวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ
3) รวมหนุนชวยทรัพยากรการบริหาร
2.5.3 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวม
ยงยุ ท ธ บุ ร าสิ ท ธิ์ (2532, หน า 28) กล า วถึ ง มิ ติ แ ห ง การมี ส ว นร ว ม (dimension
of
participation) วา อาจแบงเปน 4 มิติ ดังนี้
2.5.3.1 การเตรียมการ (prerequisites to participation) สิ่งจําเปนที่ตองเตรียมพรอมกอนการ
ระดมการมีสวนรวมของประชาชน คือ
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1) การใหความรูแกประชาชน เพื่อปลุกระดมใหเห็นสภาพปญหาที่สัมพันธเกี่ยวของ
กัน ตลอดจนความรู ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นปญหาเหลานั้น
2) การรูจักใชความรู ความเชี่ยวชาญจากแหลงตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับปญหาไดรวดเร็ว และตัดสินใจแกปญหาไดดี
3) การลงมือปฏิบัติ จะตองสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.3.2 ลักษณะของการมีสวนรวม (aspects of participation) การมีสวนรวมมีหลายระดับ
ตั้งแตเปนสมาชิกจนถึงผูนําหรือประธานกรรมการ ดังนี้
1) เปนสมาชิก
2) เปนสมาชิกที่เขารวมประชุม
3) เปนสมาชิกที่บริจาคเงินชวยเหลือ
4) เปนกรรมการ
5) เปนประธานกรรมการ
นอกจากนี้แลวยังพิจารณาจากลักษณะตอไปนี้
1) สมาชิกนั้นทําอะไรระหวางการประชุม (what members do between meetings)
2) สมาชิกเสนอบทอะไรในที่ประชุม (what part they play during meeting)
2.5.3.3 แบบอยางผูมีสวนรวม (types of participation) ผูมีสวนรวมมี 3 แบบ ดังนี้
1) เปนผูกระทํา (the actor) คือมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม
2) เปนผูรับผลการกระทํา (the recipient) คือ ไดรับผลจากกิจกรรมโดยตรง
3) เปนสาธารณชนทั่วไป (the public) คือประชาชนทั่วไปที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรง แตวามีความสําคัญตอการมีสวนรวมในกิจกรรม
2.5.4.4 ขั้นตอนของการระดมการมีสวนรวม (stages of organization development) อาจ
พิจารณาไดดังนี้
1) ขั้นตอนการจัดตั้งองคกร เปนขั้นทําความรูจักชุมชน เขาใจความเปนไปในชุมชน
จําแนกกลุมประชาชน เปาหมายรวมของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของโดยตรง (แมจํานวนนอย)
2) ขั้นตอนงานสัมฤทธิผล เปนขั้นที่กลุมเล็ก ๆ ดังกลาว ไดทํากิจกรรมแลวสัมฤทธิผล
จึงทําใหสามารถดึงประชาชนนอกกลุมเขารวมกิจกรรมมากขึ้น
3) ขั้นตอเนื่องหรือยุติ เปนขั้นประเมินผลงานของกลุม หากมีประโยชนก็ทําตอเนื่อง
ไรผลประโยชนก็ยุติ
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2548) ไดสรุปหลักการและขั้นตอนของ “การมีสวนรวม” ไวดังนี้
1) การระดมความคิด คือ การคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกัน ในลักษณะของการรวม
คิด มิใชจากฝายหนึ่งฝายเดียว บนพื้นฐานความศรัทธาวาทุกคนที่เขามามีสวนรวมนั้นมีศักยภาพ
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2) การวางแผน คือ นําสิ่งที่รวมกันคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการรวมกัน ดวยการ
ระดมทรัพยากรจากทุกฝาย เชน คน สิ่งของ งบประมาณ เวลา เปนตน
3) การลงมือทํา คือ การลงมือนําแผนงานที่ไดรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบให
เปนไปตามแผนหรือเปาหมายที่วางไว
4) การติดตามประเมินผล คือ รวมกันติดตามผลงานที่ทํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการทํางาน รวมกันคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีขึ้น
5) การรั บ ประโยชน ร ว มกั น มีทั้ ง ผลประโยชน ท างรู ป ธรรมที่ ต อ งการให เ กิ ด ตาม
กิจกรรมที่ทํานั้น และผลประโยชนโดยออม แตมีความสําคัญมาก คือการเรียนรูจากการรวมคิดรวมทํา และ
ความสัมพันธระหวางภาคีที่พัฒนาไปสูการมีสวนรวมที่สมานฉันท เสมอภาค และเอื้ออาทรกันมากขึ้นเปน
ลําดับ
2.5.4 ทฤษฎีการมีสวนรวม
อํานาจ อนันตชัย (2527: 126 – 130) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการมีสวนรวมซึ่งสรุปความไดดังนี้
2.5.4.1 ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (nation morale)
ขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตาง ๆ เชน ความ
กระตือรือรน ความหวัง ความกลา และความเชื่อมั่น ในทางตรงกันขามก็อาจแสดงออกในรูปของความ
เฉื่อยชา เฉยเมย ความหวาดระแวง และขาดความเชื่อมั่น
ความสําคัญของขวัญในการทํางานมีมาก คนเรามีความตองการทางกายและใจ ถาคนมี
ขวัญดี ผลการทํางานก็จะสูงตามไปดวย แตขวัญไมดีผลงานก็จะต่ําไปดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูสึกที่วาคน
อื่นเห็นความสําคัญของงานที่ตนทําอยางไรดวย
การสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอา
เปรี ย บ คอยสํ า รวจปฏิ กิ ริ ย า เป น แนวทางแก ไ ขและเป น แนวทางตรวจสอบผู ป ฏิ บั ติ ด ว ยการปรั บ า
ความสัมพันธ เชน ใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การกําหนดมาตรฐานความดีความชอบ เปดโอกาสให
ผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น และการใหคําปรึกษาหารือ ผูรวมงานจะสรางขวัญในการทํางานไดมาก
คนทํางานที่มีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานทั้งในสวนที่เปนขวัญ
สวนบุคคล และขวัญของกลุม
ดังนั้น จะเห็นไดวา ขวัญของคนเรา โดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีนั้น ยอมเปนปจจัยหนึ่งที่
นําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชนกัน
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2.5.4.2 ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (nationalism)
ชาตินิยม เปนความรูสึกเปนตัวเองที่จะอุทิศ หรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนรวม
ของชาติ มีความพอใจในชาติของตน พอใจในเกียรติภูมิ จงรักภักดีผูกพันทองถิ่น มักจะเห็นชัดในการ
รวมตัวของกลุม เสรีภาพของชาติ และคานิยมระหวางชาติ มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการปรับปรุง
ถิ่นฐานดวยความรูสึกชาตินิยม
2.5.4.3 ทฤษฎีการสรางผูนํา (leadership)
ผูนํา ไดแก ผูจัดใหความสะดวก นําสนับสนุน ชวยเหลือทําใหคนอื่นคลอยตาม ภาวะ
ผูนํา เปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุม จูงใจคนไปยังเปาประสงคประการใดประการหนึ่ง ผูนําที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง เรียกวา ผูนําพลวัตร คือ เคลื่อนไหวนําทํางานอยูเสมอ (dynamic leader) อาจจะเปนผูนําที่
ดีเรียกวา ผูนําปฏธาน (positive leader) คือทําแตดานดี หรือผูนําทางไมดี ไมมีผลงานสรางสรรค (negative
leader)
การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนหรือผูรวมงานทํางานดวยความเต็มใจ เพื่อบรรลุ
วัตถุ ประสงครว มกัน ผูนําแบบประชาธิปไตยเปน ผูนําที่ปรับตัวเขากับสถานการณใหมไ ดงาย มีความ
รับผิดชอบ รูจักประนีประนอม ไมตัดสินปญหาขอขัดแยงดวยวิธีรุนแรง อดทนตอการวิพากษวิจารณ รับ
ฟงความคิดเห็นคนอื่นที่แตกตางจากตน เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคิดปรึกษา แกปญหา ทํางานและ
ติดตามผลงาน กอใหเกิดความรวมมือ และรวมใจจากผูเกี่ยวของของทุกฝายในการทํางานมีความไววางใจ มี
สัมพันธภาพ มนุษยสัมพันธ รวมมือ ประสานงานกันอยางใกลชิด ไมปลอยเสรีเกินควร
ผลการใชทฤษฎีการสรางผูนํา จะทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมี
ขวัญ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การสรางผูนําที่ดี ยอมนําไปสู
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดีนั่นเอง
2.5.4.4 ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (administration and method)
การใชระบบการบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งาย เพราะใชกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนเปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดที่ดีที่สุด ในเรื่องของ
การใชระบบการบริหาร เพราะธรรมชาติของคนถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจ ไมมีใครบังคับ ก็จะ
ทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนรวมกันของรัฐ เพราะการใช
ระบบการบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
ดังนั้นจึงสรุปไดวาทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ สามารถใชเปนแนวใน
การกําหนดมาตรฐานความดีความชอบ เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นนําไปสูการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ไดเชนกัน ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม เปนแนวคิดทฤษฎีที่ทําใหบุคคลมีความรัก
ในองคกรและสามารถที่จะทํางานเพื่อองคกรได จึงสามารถนํามาใชในการมีสวนรวม โดยจะทําใหบุคคล
ตองการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว
จากแนวคิดเรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม สามารถสรุปไดวา หมายถึง ปจจัยของสิ่งจูงใจ
ปจจัยโครงสรางของโอกาส หรือชองทางในการเขารวม และปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของผูที่
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เกี่ยวของเพื่อใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรของสถาบัน พรอมทั้ง
รวมดําเนินการใหงานบรรลุเปาหมายอยางเต็มใจในการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 48 ระบุ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา อาทิ ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ควรเขามามีบทบาทรวมกันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มิใชเปนเรื่องของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว
สําหรับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดดังนี้ คือ “ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการสงเสริม สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษา และดูแลใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยบทบาทของผูบริหารจะตองเปนผูนํา/แกนหลักในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการ” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 29)
จากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติทําให
สรุปประเด็นที่สําคัญๆ ของบทบาทของผูบริหารเปน 5 ประการ คือ สงเสริม (Promotion) อํานวยความ
สะดวก (Facility) การใหคําปรึกษา (Consultation) กํากับดูแล (Monitor) ภาวะผูนํา (Leadership) (นิมิตร
อิสระกุล, 2549, หนา 16-20)
2.6.1 การสงเสริม (Promotion) บทบาทในการสงเสริมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
สนับสนุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานรวมกันมีสวนรวมในการนําความคิดใหมมาปฏิบัติงาน
มีการมอบหมายงานที่ทําใหบุคลากรมีความสุข ความพอใจ โดยมีการอธิบายความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนใหไดเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงมีโอกาสความกาวหนาการศึกษาตอ การศึกษาดูงาน
2.6.2 การอํานวยความสะดวก (Facility) บทบาทในการอํานวยความสะดวกของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา มีความเขาใจตอกัน มีความพึงพอใจตอกัน มีความ
สะดวกคลองตัวอยางเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหความกระจางเกี่ยวกับงานและคอยสั่ง
การงานตางๆ ใหดําเนินไปดวยดี โดยมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
2.6.3 การใหคาํ ปรึกษา (Consultation) บทบาทในการใหคําปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง ศาสตรพิเศษของผูบริหารสถานศึกษาในการชวยใหบุคลากรเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมของตน
และชวยสงเสริมใหบุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางมี
ความสุข โดยสามารถวินิจฉัยปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหากอนทีจ่ ะมี
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การตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การเพื่ อ เสริ ม สร า งให เ กิ ด ความเข า ใจและเป ด โอกาสให มี ก ารเสนอแนะทางเลื อ ก
ประกอบการตัดสินใจ
2.6.4 การกํากับดูแล (Monitor) บทบาทในการกํากับดูแล (Monitor) ของผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง บทบาทในการติดตาม (Monitor role) เพื่อรับรูขอมูล ทั้งภายในและภายนอกองคกรประกอบการ
ดูแลติดตามการทํางานของบุคลากรเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานและใหขอมูลปอนกลับ ผูบริหารกําหนด
ขอบขายและขอบเขตของงานใหชัดเจน ตั้งแตเปาหมาย รายละเอียดของงาน มาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ขอบเขตของความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอันที่จะบรรลุ
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ของงาน
2.6.5 ภาวะผูนํา (Leadership) บทบาทดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง
กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพล หรืออํานาจที่ตนมีอยูในการชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาให
ดํา เนิ น งานในหนาที่ ที่รับ ผิด ชอบใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง ไวอยางมีป ระสิ ทธิภ าพสูงสุด เพื่อ ใหบ รรลุ
เปาหมายขององคการ
จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สามารถสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริม การอํานวยความสะดวก การให
คําปรึกษา การกํากับดูแล และดานภาวะผูนํา
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พ.อ.พรเลิศ ยี่โถขาว 2547 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุ ณภาพการศึก ษาของกองทั พบกและความรูความเขาใจการประกั น
คุณภาพภายใน เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก ปจจัยสวนบุคคลคือ ดานชั้นยศ และการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก กับความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงเรียนทหารขนสง
พบวา ความรูดานงบประมาณของหลักสูตร สภาพแวดลอมความเหมาะสมของสถานที่ทํางาน ความรูเกีย่ วกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การผลิตนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน ขวัญและกําลังใจของ
เจาหนาที่ เปนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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กนกวรรณ รวมไทย ( อางใน กิตติ ศิริพงษ, 2537 : 50) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศองคการที่มีผล
ตอทัศนคติตองานใหบริการลูกคา ศึกษากรณีบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด ไดพบวา ภูมิหลังทางสังคม และ
เศรษฐกิจของพนักงานในเรื่อง ระดับการศึกษาและระยะเวลาทํางานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับทัศนคติในการใหบริการลูกคา โดยความสัมพันธเปนไปในลักษณะผูกพัน กลาวคือ พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงหรือมีระยะเวลาทํางานนาน จะมีทัศนคติตอการใหบริการต่ํากวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา
หรือมีระยะเวลาการทํางานนอย สําหรับบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการใหบริการ
ลูกคา คงมีเฉพาะในมิติความรูสึกเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและการลงโทษเทานั้น โดยความสัมพันธเปนไป
อยางสอดคลองสัมพันธกัน ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวจะเปนจริงเฉพาะพนักงานที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี และทํางานมาแลวตั้งแต 6 ปขึ้นไป
ศุภรัตน รัตนมุขย (อางใน กิตติ ศิริพงษ, 2537 : 50) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพ และทัศนคติในการ
ใหบริการประชาชนของขาราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาที่สาธารณสุขของศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ
แตกตางกันจะมีทัศนคติในการใหบริการประชาชนที่แตกตางกัน โดยเจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญจะมี
ทัศ นคติ ใ นทางที่ ดี ตอ การให บริ ก ารประชาชน เจ า หน า ที่ที่ มี บุ คลิ ก ภาพแบบเก็ บ ตั ว จะมีทั ศ นคติ ใ นการ
ใหบริการประชาชนดีกวาเจาหนาที่ที่มีบุคลิกภาพแสดงตัว สวนปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจของเจาหนาที่ที่ตาง
ระดับกัน ก็มีบุคลิกภาพและทัสนคติตางกันดวย กลาวคือ เจาหนาที่ที่มีอายุ อายุราชการ ระดับ(ซี) ระดับ
การศึกษาที่สูงกวา จะมีบุคลิกภาพไปทางพวกเก็บตัว และเปนผูมีทัศนคติในการใหบริการประชาชนในระดับ
ดีดวย
นิมิตร อิสระกุล (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน บทบาทดานการสงเสริมมากที่สุด สวนดานการอํานวยความสะดวก ดานการ
ใหคําปรึกษา ดานการกํากับดูแลและดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ในดานการ
รายงานคุณภาพประจําป ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ
สวนความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วีรชน จิรัชยากร (2551) ไดศึกษา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 ผลการศึกษาสรุปไดวา บทบาท
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ของผูบริหาร ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวาอยูในระดับดีทุกดาน ไดแก บทบาทดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ดานการ
สื่อสารและจูงใจ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดานการมีวิสัยทัศน สวนบทบาทของผูบริหารตาม
ขอบขายภารกิจงาน 4 ดานของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับดีทุกดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
สุชาติ ฤกษโอรส (2553) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของบุคคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคคลากรที่เปนกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน มีทัศนคติแตกตางจากบุคคลากรที่เปนผูผูมีหนาที่
ดูแลสนับสนุนการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
บุคคลากรมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใน
ภาพรวมระดับปานกลาง
คูฟแมน (Kaufman. 1949 : 7) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ เพศ
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น มีความสัมพันธกับ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ในบทนี้จะกลาวถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 และวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
3.1 ตัวแปรการศึกษา
3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือสถานภาพทั่วไปของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง
งาน ประเภทของงานที่รับผิดชอบ อายุการปฏิบัติงานในสถาบัน ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3.2 ประชากรในการศึกษา
การศึกษาไดมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาครั้ง
นี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยแบงออกเปน 3
กลุม คือ
3.2.1 บุคลากรกลุมผูบริหารสถาบัน
3.2.2 บุคลากรกลุมสายวิชาการ
3.2.3 บุคลากรกลุมสายสนับสนุน
3.3 กลุมตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบงประชากร
ออกเปนกลุมยอยๆ หรือเรียกวาแบงชั้น (Strata) จํานวน 3 กลุม ประกอบดวย บุคลากรกลุมผูบริหารสถาบัน
บุ ค ล า ก ร ก ลุ ม ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ก ลุ ม ส า ย ส นั บ ส นุ น แ ล ว สุ ม ตั ว อ ย า ง จ า ก
ทุกกลุมออกมาตามสัดสวนมากนอยของแตละกลุมโดยตองใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)ใน
ขั้นสุมจริง ซึ่งวิธีนี้สมาชิกของกลุมประชากร ทุก ๆ หนวยมีโอกาสเทาๆ กันในการไดรับเลือกมาเปนสมาชิก
ของกลุมตัวอยาง
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ขนาดตัวอยาง (Sample Size) ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง ของ Taro Yamane ดังนี้
สูตร

n=

เมื่อ

n=

N
Ne 2 + 1

ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
e=
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (โดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดไม
เกินรอยละ 5)
N = 671
แทนคา n = 671
671(0.05)2+1
n = 250.607
ดังนั้นประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 671 คน (ตารางที่ 3.1)
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ตารางที่ 3.1 : แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน

ประชากร

กลุมตัวอยาง

คณะนิติศาสตร
18
7
คณะบริหารธุรกิจ
33
12
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
37
14
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
28
10
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
34
13
คณะภาษาและการสื่อสาร
39
15
คณะรัฐประศาสนศาสตร
37
14
คณะสถิติประยุกต
51
19
ศูนยบริการวิชาการ
5
2
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
2
1
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
31
12
สํานักงานอธิการบดี
279
104
สํานักบรรณสารการพัฒนา
53
20
สํานักฝกอบรม
12
4
สํานักวิจยั
12
4
รวม
671
251
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ(QAIS)
3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบ
เดียวที่ตรงกับสถานภาพความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังตอไปนี้
ใช
หมายถึง
คาคะแนนเทากับ 1
ไมใช หมายถึง
คาคะแนนเทากับ 0
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ตอนที่ 3

เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทัศนคติที่มีตอระบบประกันคุณภาพ การมีสวนรวม
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ การดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพ โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
ตอนที่ 4 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ การ
ดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด
ตอนที่ 5 เป นคํ าถามเกี่ ยวกั บบทบาทของการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดย
กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
สําหรับขอคําถามตอนที่ 3 ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 เปนขอคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5
ระดับ คือ
1
หมายถึง
ไมเห็นดวย
2
หมายถึง
นอย
3
หมายถึง
ปานกลาง
4
หมายถึง
มาก
5
หมายถึง
มากที่สุด
ตอนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด
หาค า เฉลี่ ย ของคะแนนแต ล ะข อ แล ว นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ก ารประมาณค า ของ
เบสท (Best 1978, 169-175) ซึ่งกําหนดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.79
คาเฉลี่ยระหวาง 1.80-2.59
คาเฉลี่ยระหวาง 2.60-3.39
คาเฉลี่ยระหวาง 3.40-4.19
คาเฉลี่ยระหวาง 4.20-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ไมเห็นดวย
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากทีส่ ุด

3.4.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
3.4.2.1 การสรางแบบสอบถาม ภายหลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอ
คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนแนวทางการกําหนดกรอบแบบสอบถาม และจัดสรางแบบสอบถามตาม
กรอบที่กําหนด โดยพิจารณาเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ศึกษา จากนั้น นําแบบสอบถามไปเสนอผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบ พรอมขอคําแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรอง กอนนําแบบสอบถามที่แกไขแลวไป
ทดสอบกับกลุมบุคลากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรเปาหมาย
3.4.2.2 การทดสอบแบบสอบถาม เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จแลวกอนที่จะนําไปใช ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจริง ตองดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งและความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา (Content
Validity) ว า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นนั้นตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัดหรือไม รวมทั้งตรวจสอบดานภาษาที่ใช การวาง
รูปแบบ ขอความตาง ๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และการทดสอบเพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากร
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรเปาหมาย หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจใหคะแนน
และวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชการหาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach
(Cronbach alpha coefficient) จากนั้น ปรับปรุงแบบสอบถามจากผลการทดลองแลวนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
3.5 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
การทดสอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกรอบแนวคิดและทฤษฏี โดยผาน
การตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบความเชื่อมั่นโดยการใชบุคลากรสาย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
(N=30) เปนกลุมทดสอบ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามซึ่งวัดโดยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbachs’ alpha coefficient) = 0.974 ซึ่งถือวาเปนคาความมั่นสูง
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดรวบรวมไวแลว จะถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) โดยเลือกใชสถิติดังตอไปนี้
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ
บรรยายลักษณะตาง ๆ ของตัวแปร
3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว
(Pearson Correlation) ตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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3.7 กรอบแนวคิด
การมีสวนรวมของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหาร บทบาทของคณะทํางาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูศกึ ษาไดสรางกรอบแนวคิดไวดงั นี้

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาทํางานในสถาบัน
ประเภทบุคลากร
เปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา
เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ทัศนคติเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา

-

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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3.8 สมมติฐาน
จากการประมวลเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยได 2 ขอดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สมมติฐานขอที่ 2
ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สามารถอธิบายความผันแปรของการมี
สวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50
(R2 = 0.50)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 จากการศึกษาปรากฎผล ดังนี้
4.1 ปจจัยภูมหิ ลังของบุคคลากร
4.2 การวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.3 การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.5 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.6 การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
4.7 การทดสอบสมมติฐาน
4.1 ปจจัยภูมิหลังของบุคคลากร
การสํารวจปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปรากฏผลดังนี้
เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง รอยละ 62.5 เพศชาย รอยละ 37.5
อายุ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 37.8 รองลงมาอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป รอยละ 29.1 อายุ
ระหวาง 41-50 ป รอยละ 27.5 และอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 12.0 นอยที่สุด
ระดับการศึกษา สวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 40.2 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 33.1 ระดับ
ปริญญาเอก รอยละ 21.9 และต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 4.8 นอยที่สุด
ระยะเวลาการทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานในสถาบันมากกวา 10 ปขึ้นไป รอยละ 53.0 รองลงมา
2-5 ป รอยละ 17.5 ไมเกิน 2 ป รอยละ 16.3 และทํางาน 6-10 ป รอยละ 13.1 นอยที่สุด
ประเภทบุคลากร กลุมตัวอยางปฏิบัติงานสายสนับสนุน รอยละ 74.2 และตําแหนงอาจารย รอยละ 25.8
เจาหนาที่ประกันคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ
26.2
และไมไดเปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ 73.8
คณะทํ างานพั ฒนาประกั นคุ ณภาพการศึ กษา กลุ มตั วอย างเป นคณะทํ างานพั ฒนาประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบัน ร อยละ 27.9 และไมไดเปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุ ณภาพการศึกษา รอยละ 72.1
ตามลําดับ ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไมเกิน 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระยะเวลาทํางานในสถาบัน
ไมเกิน 2 ป
2-5 ป
6-10 ป
11 ปขึ้นไป
ประเภทบุคลากร
อาจารย/นักวิจยั
บุคลากรสายสนับสนุน
เปนเจาหนาทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ใช
ไมใช
เปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ใช
ไมใช
รวม
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จํานวน

รอยละ

94
157

37.5
62.5

30
95
53
73

12.0
37.8
21.1
29.1

12
83
101
55

4.8
33.1
40.2
21.9

41
44
33
133

16.3
17.5
13.1
53.0

65
187

25.8
74.2

55
155

26.2
73.8

60
155
253

27.9
72.1
100.0

4.2 การวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความรูความเขาใจในดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ สัดสวนของผูที่ตอบคําถามในแตละขอไดถูกตองอยูในชวงระหวางรอยละ
20.6 ถึงรอยละ 96.8 ของผูตอบทั้งหมด โดยภาพรวมตอบถูกรอยละ 77.1 ขอคําถามที่ตอบถูกมากที่สุดคือขอ
4 (SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report) รอยละ 96.8 และขอคําถามที่ตอบถูกนอยที่สุดคือขอ10 (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับกอง/คณะ/
สํานัก/สถาบัน) รอยละ 20.2 ตามลําดับ ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 รอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (n=253)
จํานวนคน (%)
ขอความ
ถูก ผิด ไมระบุ
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการรายงานผลการดําเนินงานทุก
ปงบประมาณ
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีทั้งหมด 9 องคประกอบ

71
(28.1)
225
(88.9)
239
(94.5)

180
(71.1)
15
(5.9)
10
(4.0)

2
(0.8)
13
(5.1)
4
(1.6)

245
(96.8)
5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิง
237
ปริมาณ
(93.7)
6. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 214
(84.6)
1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน
ใหถือวาได 0 คะแนน
232
7. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของ (91.7)
สถาบัน
8. คณะ/สํานัก/สถาบัน จะตองกรอกผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
225
การศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online
(88.9)
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยูใน กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัย
209
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
(82.6)
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจัดทํารายงานการ 52
ประเมินตนเอง (SAR) ในระดับกอง/คณะ/สํานัก/สถาบัน
(20.6)

4
(1.6)
8
(3.2)
27
(10.7)

4
(1.6)
8
(3.2)
12
(4.7)

15
(5.9)

6
(2.4)

18
(7.1)
35
(13.8)
198
(78.3)

10
(4.0)
9
(3.6)
3
(1.2)

20.2

2.8

3. ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act)
4. SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report

รวม

77.1
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4.3 การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพ
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตาม
เกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก
ขอที่ 2 ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจนเปน ที่
ยอมรับในสังคมภายนอก (คาเฉลี่ย = 3.94) ขอที่ 9 ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพื่อใหการดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย = 3.76) และขอ 8. ทานมองวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ยเทากับ
3.73) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
คือ ขอ 7. ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.16)
ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยนอย และ
ระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ตารางที่ 4.3 รอยละ และคาเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
รายการ
1. ระบบการทํางานของทานมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทานไดประยุกตใชระบบ
การพัฒนาคุณภาพ PDCA
2. ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับ
สถาบันจนเปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก
3. ทานมองวาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนระบบที่เขามาจับผิด การทํางาน
ของทานมากกวาการควบคุมคุณภาพในเนื้อ
งาน
4. ทานคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
งานที่นาสนใจและมีประโยชนมาก
5. ทานมีความรูสึกกระตือรือรนและยินดีให
ความรวมมือในการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยาง
เต็มที่
6. ทานไมไดใหความสนใจตอระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพราะไมไดสราง
ประโยชนหรือเพิ่มคุณคาในการทํางาน
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
7. ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการทํางานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ทานมองวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9. ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพื่อให
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10. ทานพยายามกระตุนใหหนวยงานของทาน
เกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น * (n=253)
คาเฉลี่ย
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
**
มาก
นอย
กลาง
ดวย
ความเห็น

แปล
ผล

15.4

50.6

24.5

5.5

3.2

0.8

3.70

มาก

30.8

43.1

16.6

6.7

2.4

0.4

3.94

มาก

23.7

27.7

28.1

12.6

7.5

0.4

3.48

มาก

14.2

40.3

34.4

5.9

4.3

0.8

3.55

มาก

15.8

43.9

31.2

7.5

1.2

0.4

3.66

มาก

27.7

25.7

26.9

11.9

6.7

1.2

3.56

มาก

5.5

30.0

44.7

11.1

7.1

1.6

3.16

ปาน
กลาง

16.6

48.2

27.3

4.0

2.8

1.2

3.73

มาก

17.8

47.4

27.3

4.7

1.6

1.2

3.76

มาก

18.6

37.2

34.4

7.1

1.6

1.2

3.65

มาก

3.62

มาก

รวม
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หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253
คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.4 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน
จากตารางที่ 4.4 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยมาก คือ ขอ 1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย 3.40)
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก ขอ 4. ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่
จําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้ (คาเฉลี่ย = 3.38) ขอ 3. ทานมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.37) และขอ 2. ทานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.27) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ตารางที่ 4.4 รอยละ และคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน
รายการ
1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน
2. ทานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ทานมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการวางแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน
4. ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียม
ขอมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่
จําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้
5. ทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือ
แนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

21.3

34.0

19.8

9.1

14.2

1.6

3.40

มาก

16.6

31.6

25.7

11.1

13.4

1.6

3.27

ปาน
กลาง

12.6

36.4

30.8

11.1

7.1

2.0

3.37

ปาน
กลาง

15.0

33.2

30.8

11.5

7.5

2.0

3.38

ปาน
กลาง

14.2

28.5

26.9

15.4

13.4

1.6

3.15

ปาน
กลาง

3.31

ปาน
กลาง

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253
คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.5 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน
จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.50) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 3 ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.64) ขอ 2. ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.63) และขอ 4. ทานมีสวนรวม
ในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.51) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง คือ ขอ 5. ทานมีการแลกเปลี่ยนความรู หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ทานไดจากการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/ภายนอกหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.31)
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.5 รอยละ และคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน
รายการ
1. ทานเขารวมการอบรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน/
สถาบันไดจัดขึ้น
2. ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน
3. ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน
4. ทานมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูล
สารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน
5. ทานมีการแลกเปลี่ยนความรู หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ทานไดจากการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/
ภายนอกหนวยงาน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

23.3

31.2

20.9

12.3

11.5

0.8

3.43

มาก

22.1

36.0

27.7

8.7

4.7

0.8

3.63

มาก

16.6

44.7

25.7

9.1

2.8

1.2

3.64

มาก

17.8

37.2

28.1

9.5

6.3

1.2

3.51

มาก

12.6

31.6

36.4

9.9

8.3

1.2

3.31

ปาน
กลาง

3.50

มาก

รวม
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คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253 คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.6 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ
จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก คือ ขอ 3 ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในสวนที่ทานรวมรับผิดชอบ มีความคิดเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.40)
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง ไดแก ขอ 1. ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.37) ขอ 4. ทานเขารวมประชุม
หารือเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.30) และขอ
2. ทานมีการใชฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.29) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ตารางที่ 4.6 รอยละ และคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ
รายการ
1. ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทาน
ตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน
2. ทานมีการใชฐานขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบผล
การดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบัน
3. ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR
หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
สวนที่ทานรวมรับผิดชอบ
4. ทานเขารวมประชุมหารือเตรียมความ
พรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน
5. ทานมีสวนรวมในวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

15.0

33.6

31.6

9.1

9.1

1.6

3.37

ปาน
กลาง

15.4

31.6

27.7

13.0

10.7

1.6

3.29

ปาน
กลาง

23.7

29.2

20.6

12.3

12.6

1.6

3.40

มาก

17.0

36.8

18.2

11.9

14.6

1.6

3.30

ปาน
กลาง

18.2

30.8

16.2

12.3

18.6

4.0

3.19

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

3.31

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253
คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.7 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิ เ คราะห ก ารมี ส ว นร ว มเกี่ ย วกั บการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาด า นการ
ปรับปรุง ผลการวิเคระหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.30) เมื่อพิจารณารายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ไดแก ขอ 1. ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตามผลการประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.53) และขอ 4. หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาส
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อยางเต็มที่ ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ (คาเฉลี่ย =
3.41) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก ขอ 2. ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.25) ขอ 5. ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.20) และขอ 3. ทานมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย = 3.08)
ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.7 รอยละ และคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง
รายการ
1. ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตาม
ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน
2. ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือ
กําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถาบัน
3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน
4. หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาสอยางเต็มที่
ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
5. ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ใน
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

17.8

38.7

27.7

6.7

7.5

1.6

3.53

มาก

15.4

33.6

23.3

12.6

13.4

1.6

3.25

ปาน
กลาง

11.5

30.4

27.3

12.6

16.6

1.6

3.08

ปาน
กลาง

18.2

32.0

28.9

11.1

8.3

1.6

3.41

มาก

15.8

25.7

31.2

14.2

11.5

1.6

3.20

ปาน
กลาง

3.30

ปาน
กลาง

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253
คน)
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** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
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4.8 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการสงเสริม
จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
การสงเสริม ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เมื่อพิจารณารายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมมือกันใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.84) ขอ 4. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.82) และขอ 5. ผูบริหารสถาบัน
สามารถสรุปและอธิบายความกาวหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหทานทราบไดอยาง
ชัดเจน (คาเฉลี่ย = 3.80) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่
อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.8 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการสงเสริม
รายการ
1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็นรวมกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานรวมมือกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีการ
นําความคิดใหมๆ มาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. ผูบริหารสถาบันสามารถสรุปและอธิบาย
ความกาวหนาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหทานทราบไดอยางชัดเจน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

19.4

42.7

26.9

5.5

3.6

2.0

3.70

มาก

25.3

42.3

22.5

5.1

2.8

2.0

3.84

มาก

19.8

44.7

23.7

6.3

3.6

2.0

3.72

มาก

23.7

45.1

20.9

4.7

3.6

2.0

3.82

มาก

24.9

39.1

26.1

5.1

2.8

2.0

3.80

มาก

3.78

มาก

รวม
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คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตัง้ แต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด (253 คน)
** คาเฉลีย่ คํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตัง้ แต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.9 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการอํานวยความสะดวก
จากตารางที่ 4.9 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
การอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.72) เมื่อพิจารณา
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 5. ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ใหการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปดวยดี (คาเฉลี่ย = 3.86) ขอ 1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกันในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.76) และ
ขอ 2. ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.74) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไม
พบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ตารางที่ 4.9 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการอํานวยความ
สะดวก
รายการ
1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกัน
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูบริหารสถาบันมีการจัดสรรเวลาการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารสถาบันมีการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ให
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินไปดวยดี

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

21.7

43.5

24.5

5.5

3.2

1.6

3.76

มาก

20.6

41.5

28.5

5.9

2.0

1.6

3.74

มาก

18.6

37.2

28.1

9.9

4.0

2.4

3.58

มาก

19.4

43.1

25.3

7.1

3.6

1.6

3.69

มาก

26.5

39.1

26.9

4.0

2.0

1.6

3.86

มาก

3.72

มาก

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253 คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”

4.10 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการใหคําปรึกษา
จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการใหคําปรึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.70) เมื่อพิจารณาราย
ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.80) ขอ 3. ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหา
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากร (คาเฉลี่ย = 3.71) และขอ 4. ผูบริหารสถาบันชวยให
บุคลากรกําหนดวิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.69) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอ
ใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.10 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการใหคําปรึกษา
รายการ
1. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรเขาใจ
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหาในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
บุคลากร
4. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรกําหนด
วิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. ผูบริหารสถาบันเปดโอกาสใหบุคลากร
สามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

19.0

43.9

23.7

8.7

3.2

1.6

3.68

มาก

22.5

45.8

19.8

7.1

2.8

2.0

3.80

มาก

23.3

39.1

23.3

8.7

3.6

2.0

3.71

มาก

18.6

43.1

24.5

8.7

2.4

2.8

3.69

มาก

19.4

40.3

24.9

9.5

3.6

2.4

3.64

มาก

3.70

มาก

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (253
คน)
** คาเฉลี่ยคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”

56

4.11 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการกํากับดูแล
จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการกํากับดูแล ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.92) เมื่อพิจารณาราย
ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 5. ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย = 3.96) ขอ 1. ผูบริหารสถาบันมีการ
ติดตามเพื่อรับรูขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (คาเฉลี่ย =
3.94) และขอ 2. ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการติดตามการทํางานของบุคลากร เพื่อใหทราบผลการ
ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ข อ 4. ผูบริ หารสถาบั น กํา หนดเป า หมายและรายละเอี ย ดของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 3.90) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่
อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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ตารางที่ 4.11 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของผูบริหารเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการกํากับดูแล
รายการ
1. ผูบริหารสถาบันมีการติดตามเพื่อรับรู
ขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
2. ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการ
ติดตามการทํางานของบุคลากร เพื่อให
ทราบผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ผูบริหารสถาบันติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางใกลชิด เพื่อใหทราบผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารสถาบันกําหนดเปาหมายและ
รายละเอียดของการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน
5. ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาที่ใน
การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

27.3

44.7

19.8

3.6

2.0

2.8

3.94

มาก

24.1

47.8

19.4

4.3

2.0

2.4

3.90

มาก

24.9

45.5

21.7

4.3

1.6

2.0

3.89

มาก

26.5

43.5

20.9

5.5

1.6

2.0

3.90

มาก

30.8

40.7

20.2

4.3

2.0

2.0

3.96

มาก

3.92

มาก

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นตัง้ แต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด (253 คน)
** คาเฉลีย่ คํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากทีส่ ุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.12 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะผูนํา
จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
ภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.83) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.93) ขอ 5. ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผลการ
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว (คาเฉลี่ย = 3.92) และขอ 1. ผูบริหาร
สถาบันมีพฤติกรรมเปนแบบอยาง ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.90) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูใน
เกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.12 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะผูนํา
รายการ
1. ผูบริหารสถาบันมีพฤติกรรมเปน
แบบอยาง ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูบริหารสถาบันมีการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. ผูบริหารสถาบันมีการบริหารจัดการให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
5. ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

26.9

42.3

22.5

4.0

2.0

2.4

3.90

มาก

25.7

46.2

20.2

4.0

1.6

2.4

3.93

มาก

19.4

40.7

26.1

6.3

5.1

2.4

3.64

มาก

19.4

46.2

22.9

6.7

2.4

2.4

3.75

มาก

27.7

43.9

20.2

2.4

3.6

2.4

3.92

มาก

3.83

มาก

รวม

คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นตัง้ แต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด (253 คน)
** คาเฉลีย่ คํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากทีส่ ุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
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4.13 การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ผลการ
วิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.69) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
มาก ไดแก ขอ 5. ทานเห็นวาการแตงตั้งคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.87) ขอ 3. คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา(คาเฉลี่ย = 3.75) และขอ 4. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.67) ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
ตารางที่ 4.13 รอยละ และคาเฉลี่ยบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
รายการ
1. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวม
ในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวม
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. ทานเห็นวาการแตงตั้งคณะทํางานฯ จะเปน
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาก
ที่สุด

รอยละของระดับความคิดเห็น *
ปาน
ไมเห็น
ไมมี
มาก
นอย
กลาง
ดวย ความเห็น

19.0

40.3

25.3

9.1

4.3

2.0

3.62

มาก

19.4

37.2

24.9

11.1

5.5

2.0

3.55

มาก

19.0

48.6

20.9

6.3

3.2

2.0

3.75

มาก

20.2

43.1

20.9

8.7

4.7

2.4

3.67

มาก

27.3

41.5

21.3

4.7

3.2

2.0

3.87

มาก

3.69

มาก

รวม
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คาเฉลี่ย
แปลผล
**

หมายเหตุ: * รอยละในชองระดับความคิดเห็นตัง้ แต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด (253 คน)
** คาเฉลีย่ คํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต “มากทีส่ ุด” จนถึง “ไมเห็นดวย”
4.14 การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรปจจัยสวนบุคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ กับตัวแปร
ตาม คือการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดสมมติฐานดังนี้
4.14.1 สมมติฐานที่ 1 “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวน
รวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
ตารางที่ 4.14 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
1 2
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาทํางานในสถาบัน
5. ประเภทบุคลากร
6. เปนเจาหนาที่ประกัน
7. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบ
8. ความรูความเขาใจ
9. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกัน
10. บทบาทของผูบริหารสถาบัน
11. บทบาทของคณะทํางาน
12. การมีสวนรวมในการประกัน

1.00
0.01
0.13*
-.10
0.18*
-.08
0.01
-.10
0.00
-.00
0.02
-.02

1.00
0.19**
0.67**
0.25**
0.57**
0.02
0.13*
0.00
0.08
0.09
0.07

3
1.00
0.04
0.72**
-.01
0.09
0.15
-.02
0.02
0.09
0.09

4

5

1.00
0.09 1.00
0.11 -.07
0.08 0.00
0.03 0.04
-.09 -.08
-.01 -.01
0.03 0.05
0.04 0.03

6

7

1.00
0.44** 1.00
0.18** 0.17*
0.11 0.06
0.20** 0.11
0.23** 0.22**
0.39** 0.30**

8

1.00
0.29**
0.27**
0.33**
0.44**

9

10

11 12

1.00
0.62** 1.00
0.46** 0.73** 1.00
0.55** 0.66** 0.69** 1.00

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (2-tailed)

จากตารางที่ 4.14 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient analysis) แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสดงใหเห็นวา ปจจัยของบุคลากรไดแก 1. เพศ
2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาทํางานในสถาบัน 5. ประเภทบุคลากร 6. เปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพ
การศึกษา 7. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 10. บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษา และ 11. บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตางก็มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ 0.01 กับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยมีความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 – 0.692) ดังนั้นจึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1
4.14.2 สมมติฐานที่ 2 “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติ เกี่ยวกั บการประกั นคุ ณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบั นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สามารถอธิบายความผันแปรของการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50 (R2 = 0.50)”
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ระหวางปจจัยดานตางๆ กับการมีสวน
รวม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตัวแปร

บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพ (X11)
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา (X9)
เปนคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพ (X7)

B
T
B
T
B
T
B
ระดับการศึกษา (X3)
T
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับ B
การประกันคุณภาพการศึกษา (X10) T
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
B
ประกันคุณภาพการศึกษา (X8)
T
ตัวคงที่
T
R2
See
F
Sig. F

แบบจําลอง

.318
(4.098)**
.283
(3.328)**
.494
(4.027)**
.210
(3.301)**
.286
(2.814)**
.999
(2.568)*
-1.456
(-3.903)**
0.632
.600
40.878
0.000**

B = คาสัมประสิทธิ์ถดถอย
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.15 ผลจากการทดสอบทางสถิติโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) ระหวางตัวแปรตาม (Y) คือการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับตัวแปรอิสระ (X) ที่มี 11 ปจจัย คือ
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาทํางานในสถาบัน 5. ประเภทบุคลากร 6. เปนเจาหนาที่ประกัน
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คุณภาพการศึกษา 7. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 10. บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ 11. บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
สมการคือ (Y) = b0 + b1 (X1) + b2 (X2) + b3 (X3) + b4 (X4) + b5 (X5) + b6 (X6) + b7 (X7)
+ b8 (X8)+ b9 (X9) + b10 (X10) + b11 (X11)
ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ ขึ้นมาพิจารณาผลการวิเคราะหถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน ปรากฏวาตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระที่
มีอํานาจการอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรีย งลําดับ
ความสําคัญดังนี้ 1. บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ (X11) 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา (X9) 3. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา (X7) 4. ระดับการศึกษา (X3) 5.
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X10) และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา (X8) ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมติฐานที่ 2

63

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การสํารวจปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติ และการมีสวนรวมเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จากการพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผล
การศึกษาดังตอไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของบุคคลากร
ผลการสํารวจปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง รอยละ 62.5 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 37.8
การศึ กษาระดั บปริ ญญาโท ร อยละ 40.2 ทํางานในสถาบันมากกว า 10 ปขึ้นไป ร อยละ 53.0 ปฏิ บัติงานสาย
สนับสนุน รอยละ 74.2 เปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ 26.2
และเปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน รอยละ 27.9
5.2 สรุปผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการศึ กษาเกี่ ยวกั บบุ คลากรของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร มี ความรูความเขาใจในดาน
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาดั งนี้ สั ดส วนของผู ที่ ตอบคํ าถามในแต ละข อได ถู กต องอยู ในช วงระหว าง
รอยละ 20.6 ถึงรอยละ 96.8 ของผูตอบทั้งหมด โดยภาพรวมตอบถูกรอยละ 77.1
5.3 สรุปผลการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ระดับความคิดเห็น
ดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ขอที่ 2 ทานคิดวาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจนเปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก (คาเฉลี่ย
= 3.94) ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ขอ 7. ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการ
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ทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.16) สําหรับความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด เห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
5.4 สรุปผลการวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน ผลการวิเคราะห
โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและ
แปลผลขอมูล ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ขอ 1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉลี่ย 3.40) ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ขอ 4. ทาน
มีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่จําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัว
บงชี้ (คาเฉลี่ย = 3.38) สําหรับความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยนอย และระดับไมเห็น
ดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
5.5 สรุปผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวม มีความ
คิดเห็นระดับมาก(คาเฉลี่ย = 3.79) เมื่อพิจารณาแตละดานสามารถสรุปผลดังนี้ 1. ดานการสงเสริม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) 2. ดานการอํานวยความสะดวก มีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.72) 3. ดานการใหคําปรึกษา มีความคิดเห็น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉลี่ย =
3.70) 4. ดานการกํากับดูแล มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.92) และ 5. ดานภาวะผูนํา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.83)
5.6 สรุปผลการวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ
การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย = 3.69) และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลระดับ
ความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ขอ 5. ทาน
เห็นวาการแตงตั้งคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉลี่ย =
3.87) สําหรับความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย และระดับ
ไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดที่อยูในเกณฑคาเฉลี่ยในระดับนี้
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5.7 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลาววา “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวน
รวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” การวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient analysis) แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสดงใหเห็นวา ปจจัยตางๆ ของบุคคลากรตางก็มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 0.01
กั บ การมี สว นร ว มเกี่ ย วกับ การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร โดยมี
ความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 – 0.692) ดังนั้นจึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 กลาววา “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติ เกี่ยวกั บการประกั นคุ ณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริ หารสถาบั นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สามารถอธิบายความผันแปรของการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50 (R2 = 0.50)”
ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ ขึ้นมาพิจารณาผลการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ปรากฏวาตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระที่มีอํานาจการ
อธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 1.
บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ (X11) 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X9) 3.
เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา (X7) 4. ระดับการศึกษา (X3) 5. บทบาทของผูบริหารสถาบัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X10) และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(X8) ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมติฐานที่ 2
5.8 ปญหาอุปสรรค
ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในสถาบัน
กลุมตัวอยางไดสะทอนปญหาตางๆ ดังนี้
5.8.1 ตัวชี้วัดมากเกินไป ตัวชี้วัดเกือบทั้งหมด ไมสะทอนความมีคุณภาพของการศึกษา แตจะเพิ่ม
ภาระใหสถาบันการศึกษาตองมานั่งทํางานเอกสาร จนงานที่เปนสาระที่แทจริงถูกละเลย
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5.8.2 กอใหเกิดการแข งขันในสิ่งที่ไรสาระ เกี่ยวกับคะแนนที่ตองไดสูงๆ ซึ่งสงผลใหทําลาย
จริยธรรมการรวมกันทํางาน สรางความอึดอัด บอนทําลายขวัญและกําลังใจ ทําใหคนเห็นแกตัว มุงแตจะ
ทํางานของตนเองเอาคะแนนเปนหลักโดยไมคํานึงถึงสิ่งอื่น
5.8.3 อบรมมาแตไมคอยมีโอกาสไดใชความรูที่ไดจากการอบรม
5.8.4 บางหนวยงานผูบริหารไมใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพเทาที่ควร มองวาเปนการ
เพิ่มภาระใหมากกวา
5.8.5 การประกันคุณภาพเปนผลงานจากความรวมมือของบุคลากรภายในองคกร แตปญหาคือการ
จํากัดการทํางานแตเพียงกลุมคณะทํางานดานการประกันคุณภาพเทานั้น
5.8.6 สถาบันไมไดมีการนําผลลัพธที่แทจริงมาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส มา
วางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความเปนจริง
5.8.7 ตัวชี้วดั ที่เปลี่ยนไป ทําใหไมสามารถเก็บสถิติไดและหาหลักฐานยาก
5.8.8 ระบบการจัดเก็บขอมูลของสํานักตองไดรบั การพัฒนาใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ความไมชัดเจนของตัวบงชี้ เกณฑตาง ๆ ที่ปรับตลอดทําใหทํางานลําบาก
5.9 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในสถาบัน จาก
กลุมตัวอยางที่ไดเสนอแนะประเด็นตางๆ ดังนี้
5.9.1 ควรมีการวิเคราะหปญหาของหนวยงาน และรับฟงขอคิดเห็น เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
บรรลุตัวชี้วัด
5.9.2 ผูบริหารหนวยงานตองคอยกระตุนบุคลากรใหเกิดความกระตือรือรนตลอดเวลา
5.9.3 ควรบูรณาการตัวชี้วดั จากการประเมินตาง ๆ ใหเหลือนอยลง
5.9.4 การศึกษาที่แทจริง ควรเปนการศึกษาภายใตบรรยากาศที่มีเสรีภาพทางความคิด ใหนักศึกษา
ไดเรียนรูและคิดเปนระบบอยางสรางสรรค มีจิตใจสุนทรียภาพที่นาชื่นชมความหมายของธรรมชาติ และ
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย แตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนอยู เปนบอนทําลายสิ่งเหลานี้ ดวย
เหตุที่สรางความตึงเครียดแกอาจารยและเมื่ออาจารยมีความเครียดและกําลังใจตกต่ํา ยอมสงผลตอการเรียน
การสอนอยางเลี่ยงไมได ดังนั้น เสนอใหสถาบันยกเลิกการประกันคุณภาพเหลานี้เสีย แลว ลองสรางใหมเปน
ของตัวเองโดยใหประชาคมมีสวนรวมกันทุกฝาย
5.9.5 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหเกิดกับผูบริหารทุกระดับ และการทําประกันคุณภาพ
การศึกษาควรเปนไปโดยธรรมชาติ มิใชไมไดทําแลวบอกวาทําเพื่อใหมีคะแนน
5.9.6 ผูที่ไดรับการแตงตั้ง ใหเปนคณะทํางานมีความรูและความเขาใจในตัวบงชี้ที่ทานรับผิดชอบ
อยางแทจริง และเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
67

5.9.7 ควรเปดโอกาสใหทุกสวนไมวาจะเปนสายอาจารย สายเจาหนาที่ และนักศึกษา ไดเขาใจ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคนเขาใจและยอมรับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจะได
มีสวนรวมในการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน
5.9.8 เนื่องจากสถาบันอยูภายใต สกอ. ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องที่จําเปนตอง
ทําตอไป แตการทํารายงาน ก.พ.ร. ควรยกเลิก เพราะไมไดมีสวนชวยใหสถาบันมีการพัฒนากระบวนการ
ทํางานใหเปนระบบ และไมไดทําใหสถาบันสามารถบรรลุเปาหมายตามที่หวังไว มีแตจะทําใหบุคลากรสาย
สนับสนุน มีภาระงานมากขึ้น มากกวาที่จะพัฒนาองคการใหเ ปนระบบและองคความรูเ พื่อส งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.9.9 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรในสํานักตระหนักถึง ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.9.10 ควรมี ก ารหมุ น เวี ย นให บุ ค ลากรทุ ก คนได เ ข า ร ว มเป น คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
5.9.11 คณะทํางาน/ควรมีบทบาทเทาเทียมกันในการจัดทํา SAR ไมควรมอบหมายใหเปนเฉพาะ
บุคคล เพราะตัวบงชี้บางตัวตองระดมความคิดในการจัดทํา
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เลขที่แบบสอบถาม…........

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ตองการสอบถามบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยสถาบันไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด
แนวทางและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง โดยผูวิจัยจะเก็บขอมูลการประเมิน
ของทานไวเปนความลับและจะสรุปผลการวิจัยออกมาในภาพรวม ซึ่งไมสงผลกระทบตอการปฏิบตั ิงานของทานแตอยางใด
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 5
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 6
บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ
ตอนที่ 7
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
3. คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม
• แบบสอบถามตอนที่ 1 ใหทานเครื่องหมาย 3ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ ตัวทานมากที่สุด
• แบบสอบถามตอนที่ 2 ใหทานทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
• แบบสอบถามตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 และตอนที่ 6 ใหทานทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง มากที่สุด
4
หมายถึง มาก
3
หมายถึง ปานกลาง
2
หมายถึง นอย
1
หมายถึง ไมเห็นดวย
• แบบสอบถามตอนที่ 7 ใหทานระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 1. ไมเกิน 30 ป
( ) 2. 31 - 40 ป
( ) 3. 41 - 50 ป
( ) 4. 51 - 60 ป
( ) 5. 61 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาโท
( ) 4. ปริญญาเอกหรือสูงกวา
4. ระยะเวลาการทํางานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
( ) 1. ไมเกิน 2 ป
( ) 2. 2 – 5 ป
( ) 3. 6 – 10 ป
( ) 4. 11 ปขึ้นไป
5. ประเภทบุคลากร
( ) อาจารย/นักวิจัย
( ) บุคลากรสายสนับสนุน
6. หนวยงานที่สังกัด
( ) คณะ โปรดเลือกสังกัด 1.รศ. 2.บธ. 3.พศ. 4.สป. 5.พค. 6.ภส. 7.พม. 8.นต.
( ) สํานัก โปรดเลือกสังกัด 9.ฝอ. 10.วจ. 11.บส. 12.ISEC
( ) สํานักงานอธิการบดี/กอง โปรดเลือกสังกัด 13.กก. 14.กห. 15.กบ. 16.กผ. 17.กค. 18.บค.
( ) หนวยงานอื่น ๆ โปรดระบุสังกัด...................................................................................
7. บทบาทของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาตอบขอคําถามทั้งสองขอ)
7.1 เปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพของหนวยงาน
( ) ใช ( ) ไมใช
7.2 เปน/ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
( ) ใช ( ) ไมใช
ตอนที่ 2. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ความรู ความเขาใจ
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีทั้งหมด 9 องคประกอบ
3. ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)
4. SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report
5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ
6. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่
ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
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ใช

ไมใช

ความรู ความเขาใจ

ใช

ไมใช

7. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน
8. คณะ/สํานัก/สถาบัน จะตองกรอกผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ในระบบ CHE QA Online
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยูใน กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ในระดับกอง/คณะ/สํานัก/สถาบัน
ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่

ระดับความคิดเห็น

รายการ

5

1 ระบบการทํางานของทานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทานไดประยุกตใชระบบการ
พัฒนาคุณภาพ PDCA
2 ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจน
เปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก
3 ทานมองวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบที่เขามาจับผิด การทํางานของ
ทานมากกวาการควบคุมคุณภาพในเนื้องาน
4 ทานคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่นาสนใจและมีประโยชนมาก
5 ทานมีความรูสึกกระตือรือรนและยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางเต็มที่
6 ทานไมไดใหความสนใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะไมไดสราง
ประโยชนหรือเพิ่มคุณคาในการทํางานมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
7 ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8 ทานมองวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9 ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพื่อใหการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10 ทานพยายามกระตุนใหหนวยงานของทานเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี
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ตอนที่ 4 การมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่

ระดับความคิดเห็น

รายการ

5

การมีสวนรวมในการวางแผน
1

ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน

2

ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา

3

ทานมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน

4

ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานที่จําเปนและ
สอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้

5

ทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
1

ทานเขารวมการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน/สถาบันไดจัดขึ้น

2

ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน

3

ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

4

ทานมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

5

ทานมีการแลกเปลี่ยนความรู หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ทานไดจากการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/ภายนอกหนวยงาน

การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
1

ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

2

ทานมีการใชฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบัน

3

ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในสวน
ที่ทานรวมรับผิดชอบ

4

ทานเขารวมประชุมหารือเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน
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5

ทานมีสวนรวมในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

การมีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน
1

ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตามผลการประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน

2

ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน/
สถาบัน

3

ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน

4

หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาสอยางเต็มที่ ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

5

ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน

ตอนที่ 5 บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่

ระดับการดําเนินงาน

รายการ

5

บทบาทดานการสงเสริม
1
2
3
4
5

ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรวมกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมมือกันในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีการนําความคิดใหมๆ มาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันสามารถสรุปและอธิบายความกาวหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหทานทราบไดอยางชัดเจน
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บทบาทดานการอํานวยความสะดวก
1
2
3
4
5

ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกันในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันมีการจัดสรรเวลาการทํางาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันมีการกําหนดขอบเขต ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนิน
ไปดวยดี

บทบาทดานการใหคําปรึกษา
1
2
3
4
5

ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรเขาใจบทบาทหนาที่ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากร
ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรกําหนดวิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

บทบาทดานการกํากับดูแล
1
2
3
4
5

ผูบริหารสถาบันมีการติดตามเพื่อรับรูขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการติดตามการทํางานของบุคลากร เพื่อใหทราบผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถาบันกําหนดเปาหมายและรายละเอียดของการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน
ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน
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บทบาทดานภาวะผูนํา
1

ผูบริหารสถาบันมีพฤติกรรมเปนแบบอยาง ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

2

ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

3

ผูบริหารสถาบันมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

4

ผูบริหารสถาบันมีการบริหารจัดการใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเปาหมายที่กําหนดไว

5

ตอนที่ 6 บทบาทของ คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่
1
2
3
4
5

ระดับการดําเนินงาน

รายการ

5

คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทานเห็นวาการแตงตั้งคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ตอนที่ 7
คําชี้แจง

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบันอยางไร

ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................................
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************ ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ************
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