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รายงาน 
 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
: ศึกษากรณีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ปการศึกษา 2553  

 

บทสรุปผูบรหิาร 
 

การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ การมี
สวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยทําการสํารวจบุคลากรสาย
วิชาการ(อาจารย) และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 253 
คน ผลการสํารวจพบวา บุคลากรของสถาบัน  มีความรูความเขาใจในดานการประกันคุณภาพการศึกษา รอย
ละ 77.1 มีทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.62) การมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.36)  

 
ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพบวา ปจจัยตางๆ ของบุคคลากรตางก็ มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 0.01 กับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 – 
0.692) และผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยวิธีแบบข้ันตอน (Stepwise) ปรากฏวา
ตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจการอธิบายการผัน
แปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 1. บทบาทของ
คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3. เปนคณะทํางานพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา  4. ระดับการศึกษา  5. บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 



คํานํา 

 

รายงานวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและ
ทัศนคติ  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมท้ังทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ผลการวิจัยจะนําไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยจะนําไป
พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการบริหารจัดการ การมอบหมายความรับผิดชอบและการ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การนําไปพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมัน่ใจ
ในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึงผลผลิตทางการศึกษาอื่นๆ วาท่ีมีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องต้ังแต  พ .ศ.  2539 ภายใตนโยบายการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 บัญญัติไวในหมวด 6 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบดวย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” โดย
กําหนดให “หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงานการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน” และกําหนดให “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบันอยางนอยหนึ่งคร้ังทุก 5 ป”  

สถาบันไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ โดยถือวาเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกําหนด
แนวทาง สงเสริม และติดตาม การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สํานัก จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/สํานัก นอกจากน้ี ในระดับสถาบันมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report หรือ SAR) ต้ังแตป พ.ศ.2544 จนถึงปการศึกษาปจจุบัน และไดรับการตรวจ
ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาแลว 2 คร้ัง คือ คร้ัง
แรกในป พ.ศ. 2547 และคร้ังท่ี 2 ในป พ.ศ. 2550 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของหนวยงานตาง ๆ สถาบันจึงกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานภายในสถาบัน ไดทราบและดําเนินการในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

2. จัดใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน โดยใหมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ 
ทักษะ และความชํานาญเก่ียวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติ
ท่ีดี 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา ไดมี
สวนรวมและมีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงต้ัง และรายงานผล
การประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป 

6. เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอสาธารณชน และสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยมี
กิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 
 สําหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ใชแนวคิดพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance: QA) ท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึดษา (สกอ.) ใน
ปจจุบันพัฒนาข้ึน โดยแนวคิดดังกลาวแบงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันออกเปน 2 สวน 
คือ  

1. การประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดยคณะบุคคลที่สถาบันแตงต้ังข้ึน มีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เสนอ
แนวทางเสริมจุดแข็งและแกไขปรับปรุงจุดบกพรองในการจัดการศึกษาของคณะ/สํานักและของสถาบัน โดย
ดําเนินการประเมินทุกปการศึกษา มีกิจกรรมหลัก 3 ดาน คือ  

1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
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2. การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบัน โดยคณะผูประเมินภายนอก ซ่ึงประกอบดวยบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจาก สมศ. ใหทําการประเมินภายนอกตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง สมศ. พ.ศ. 2543 มีหนาท่ีสรางความ
เขาใจและเจตคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 
กระบวนการและวิธีการไดมาซ่ึงขอมูล และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน
ภายนอก พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยดําเนินการ
ประเมินทุกๆ 5 ป ประกอบดวย 

1) การตรวจสอบคุณภาพตามท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน (Quality Audit)  
2) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
3) การใหการรับรอง (Quality Accreditation)  

 นอกจากแนวคิดพื้นฐานขางตน สถาบันยังไดนําแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชแนวคิดวงจร
คุณภาพ PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
โดยการดําเนินงานการประกันคุณภาพแตละตัวบงช้ี มีการดําเนินงานครบวงจรคุณภาพ PDCA เร่ิมตนจาก
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการนําผลการตรวจสอบมา
พัฒนา (Act) เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันตามตัวบงช้ีนั้นๆ บรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง 
 ปจจุบันการประกันคุณภาพภายการศึกษาภายใน ถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ จึงเนนประเมินท้ังปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมิน
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้ สถาบันจึงไดพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพ โดยมอบหมายใหกลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เปน
หนวยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มีหนาท่ี
ประสานงานกับหนวยงานภายใน (คณะ/สํานัก) และหนวยงานภายนอก ในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ สถาบันไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ใหมีหนาท่ีกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในระดับสถาบันและระดับหนวยงานภายใน (คณะ/สํานัก) ตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดําเนินงานและติดตามความกาวหนาของตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) เตรียมความพรอมดานขอมูลและหลักฐานตามตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบระดับ
สถาบัน เพื่อเสนอ 
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คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน มาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สถาบันดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมทั้งศึกษาการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อ
ติดตามความกาวหนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติ และการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.2.3 เพื่อทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ทําใหทราบสภาพปจจุบัน ระดับความรู ความเขาใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรของสถาบัน 

1.3.2 ทําใหทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน ของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 
1.3.3 ทําใหทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
1.3.4 สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจในระบบประกัน 
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คุณภาพการศึกษา ดานทัศนคติท่ีมีตอระบบประกันคุณภาพ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ ดานการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4.2 ขอบเขตดานประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร 

1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม – กรกฎาคม 2554) 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  แนวคิด ทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบการประกันคณุภาพทางการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ไดมีการพัฒนากันอยูในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อสงเสริมและ

เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้  
2.1.1.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให

เขามาสูมาตรฐาน  
2.1.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด  
2.1.1.3 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแลในเขตพื้นท่ี และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ซ่ึงถึงแมจะเปนบุคคลภายนอก แตก็ยังถือวาเปนการ
ประเมินภายในเพราะดําเนินการโดยหนวยงานท่ีอยูในสายการบริหารของสถานศึกษาซึ่งจะดําเนินการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะๆ ตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหความชวยเหลือ และ
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงเปนองคการมหาชน  

 
2.1.2  แนวคิดตามหลักการบริหาร  
ตามหลักการบริหารนั้นการประกันคุณภาพภายใน เปนกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปา 

หมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาว เปน
ส่ิงท่ีใชในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ โดยจะตองมีกระบวนการวางแผนทําตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี  
 

ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการก็มีการใชกระบวนการนี้ในการการบริหาร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของสินคาและบริการตลอดเวลา ทําใหเปนท่ีพอใจของลูกคา สามารถขายสินคาไดและมีกําไร 
สําหรับการศึกษานั้น ไมเหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไมไดหวังผลกําไรเปนตัวเงิน แตผลท่ีไดเปนคุณภาพใน
ดานตางๆ ของคน อยางไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนําแนวคิด
และกระบวนการขางตนมาใชได โดยปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงเปนการ
พัฒนาคน การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหดีมีคุณภาพ เพื่อสรางคนท่ีมีคุณภาพก็ 
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เปรียบเทียบกับการสรางบาน โดยคนในบานจะตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน วาตองการสรางบานนั้นเพื่อ
ประโยชนอะไรแลวจึงออกแบบแปลนใหเหมาะสม ตอจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและดํา เนินการกอสราง
ตามแบบแปลน ในระหวางการกอสราง ก็จะตองตรวจสอบวาตรงกับแบบแปลนหรือไม วัสดุท่ีใชเปนไปตาม
ขอกําหนดหรือไม มีความม่ันคงเพียงใด ระบบน้ําไฟเปนอยางไร ถาพบส่ิงใดท่ีเปนขอบกพรอง ก็ปรับปรุง
แกไขไดในข้ันตอนซ่ึงจะทําใหบานท่ีกอสรางข้ึนมา มีความแข็งแรง สวยงาม ม่ันคง ตรงตามเปาหมาย ท่ี
ตองการ  

กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสรางบาน เพียงแตการสรางบานนั้นตองใช
สถาปนิกซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และเม่ือสรางเสร็จแลวก็เสร็จเลยไมตองทําตอแตกระบวนการ
สรางคนนั้น ผูท่ีเปนสถาปนิกคือ ครู และผูบริหาร ซ่ึงเปนบุคคลภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน วาตองการพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบัติเปนอยางไร และถาจะใหเด็กมีคุณสมบัติดังกลาวแลว 
ก็ตองชวยกันคิด และชวยกันวางแผน (Plan) วาจะตองทําอยางไร แลวชวยกันทํา 
(Do) ชวยกันตรวจสอบ (Check) และตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action) เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนตลอดเวลา โดยรวมกันทํางานเปนทีม  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกัน
วางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน มีการบันทึกขอมูลเพื่อรวมกัน
ตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุงแลวรวมกันปรุงปรับแผนงานน้ัน ๆ โดยมุงหวังใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดการทํางานท่ีเปน
ระบบเชนนี้ จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายในสถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานปกติเปน
การมองตนเองซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลท่ีม่ันคงเปนจริง พรอมเสมอตอการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก  
 

2.1.3  แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
2.1.3.1 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี สะทอน

ถึงแนวทางในการจัดระบบเพื่อใหสังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข บนพื้นฐานของความถูกตองเปนธรรมตามการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุมคา ท้ังนี้หลักการพื้นฐานแตละดานตองไดรับความสนับสนุนรวมมือจากทุกภาคในสังคมและมี
การปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

สําหรับแนวปฏิบัติท่ีจะใหเกิดกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี คือ สรางความ
ตระหนักรวมกันในสังคมเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหาร มีการปฏิรูปกฎหมายให
เหมาะสม เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปล่ียนแปลงการบริหารภาครัฐอยางเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
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การปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน สรางและพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานบนพื้นฐานของการเสริมพลังประชาชน ใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบอยางจริงจัง 

ภายใตระบบธรรมาภิบาล องคการภาครัฐมุงใหความสําคัญกับการบรรลุพันธกิจ การบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ มีการเสริมพลัง สงเสริมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังหนวยงานผูปฏิบัติ
ในพื้นท่ี การยกระดับจิตสํานึกของผูนําองคการ การเสริมสรางจริยธรรรม คุณธรรม การจัดการทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยองคประกอบของธรรมาภิบาลที่องคการภาครัฐนําไปปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ใหความสําคัญในดานตางๆ ดังนี้ 

2.1.3.2 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงการตรากฎหมาย กฎระเบียบตางๆใหทันสมัย
และเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น 
เปนการปกครองภายใตกฎหมายท่ีเปนธรรม 

2.1.3.3 หลักคุณธรรม (Integrity) โดยยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของ
รัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองความซ่ือสัตย มี
ระเบียบวินัยประกอบอาชีพซ่ือสัตยสุจริต 

2.1.3.4 หลักความโปรงใส (Transparency) ไดแกการปรับปรุงการทํางานขององคการทุก
องคการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ประชาชนเขาถึง
ขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองไดชัดเจน 

2.1.3.5 หลักการมีสวนรวม (Participation) ไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ อาทิ การแจงความคิดเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ และการแสดงมติ เปนตน 

2.1.3.6 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ไกแกการตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึก 
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลหรือขอผิดพลาดเสียหายจากการ
กระทําของตน 

2.1.3.7 หลักความคุมคา (Value for Money) ไดแกการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี
จํากัดเพื่อประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

นอกจากนี้ การจัดพัฒนาระบบราชการยังใหความสําคัญเร่ืองการเสริมพลัง (Empowerment) ซ่ึง
ภาครัฐมีความจําเปนตองปรับเปล่ียนวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการเสริมพลัง สะทอนถึงการมี
วิสัยทัศน การทํางานในระบบภาคี การสงเสริมใหมีการควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบของทีมงาน  
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โครงสรางการทํางานขามสายงาน บริหารงานในลักษณะโครงการ การใหความสําคัญกับโคชท่ีปรึกษาและ
ผูนําทีมมากกวาระบบนายบาว สงเสริมความรูสึกเปนเจาของในงาน และการมีวิจารณญาณท่ีดี ตารางท่ี 2.1 
เปรียบเทียบวัฒนธรรมแบบลําดับข้ันการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมแบบเสริมพลัง  

ตารางท่ี 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 
ท่ีมา: Blanchard et. al. (1999:7) 

 
การเสริมพลังหมายถึงการทําใหบุคคลผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เกิด

ความเช่ือม่ันวามีศักยภาพแหงตน (Self-efficacy) อยางพอเพียงท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จดวยตัวเอง 
ซ่ึงเปนผลจากการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูนํา การปรับปรุงคุณลักษณะของงานท่ีทํา ตลอดจน
โครงสรางองคการ ในดานประชาชนเองก็มีการปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติและขจัดความรูสึกของประชนถึง
สภาวะไรอํานาจ (Powerless) ดังนั้นการเสริมพลังยอมสรางความรูสึกและความตระหนักวาตนมีคุณคาใน
ตัวเอง (Self-worth) สามารถดําเนินการเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายของตน (Self-fulfilling) 

การเสริมพลังจะเกิดผลดีตองสรางความรูสึกวางานท่ีทํานั้นมีความหมาย กลาวคืองานท่ีทํานั้นตอง
สอดคลองกับคานิยม (Values) และอุดมการณ (Ideals) ของบุคคล ชุมชนหรือองคการ และใหประชาชน
สามารถท่ีจะตัดสินใจไดเอง (Self-determination) เพื่อนําไปสูการการพึ่งตนเอง สามารถอุมชูตนเองและ
บรรลุเปาหมายคือความสมดุลและความยั่งยืน 
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2.1.4  แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

 
ในการกําหนดทางเลือกใดท่ีเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีความเหมาะสมและนําไปจัดทํา

เปนนโยบายสาธารณะแลวนั้น การดําเนินการในข้ันตอนตอไปคือการนํานโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ
ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไวหลายทาน อาทิเชน 

บรีเวอร และ เดอลีออง ( Brever & Deleon อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 431–432) กลาววา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Factors Influencing Policy Implementation ) ใหประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการท้ังนี้เพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและภาวะผูนําขององคการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉ่ือยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความรวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาดเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาดผูนําท่ี
มุงม่ันตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ  

ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัย
สําคัญไดแก แหลงท่ีมาของนโยบาย (Source of the Policy) ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of the Policy ) 
การสนับสนุนนโยบาย (Support for the Policy ) ความซับซอนในการบริหารงาน (Complexity of the 
Administration) ส่ิงจูงใจของผูปฏิบัติ (Incentives for Implementation ) และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ (Resource Allocation )  

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยส่ิงจูงใจของผูปฏิบัติ (Incentives for Implementation) จากผล
การศึกษาของ แมคลาฟกลิน (McLaughlin, 1975 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ: 443) เห็นวาส่ิงจูงใจในแงลบ 
(Negative Incentives ) มิไดทําใหเกิดแรงจูงใจอยางเพียงพอท่ีจะทําใหมีการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง แตการปฏิบัติจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากมีส่ิงจูงใจในแงบวก (Positive Incentives) ท่ีทําใหผูปฏิบัติ
เกิดขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ  

แวน ฮอรน และ แวนมิเตอร (Van Horn & Van Meter  อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 431) 
ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ผูท่ีเกี่ยวของจะตองมี
ความรูความเขาใจ จะตองใชความพยายามอยางเต็มท่ี ท้ังการปฏิบัติงานโดยตรง และการประสานงาน
ระหวางองคการที่รับผิดชอบรวมกัน  

กลาวโดยสรุป ธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) ยอมเปนท่ีประจักษวาบุคคลโดยท่ัวไปนั้นยอม
ประสงคไดรับการยกยอง การชมเชย การใหกําลังใจ และการไดรับผลตอบแทนจากการทํางานดวยความอุทิศ
เสียสละของตนดังนั้นผูบังคับบัญชาตองเขาใจคุณคาของจิตใจผูปฏิบัติ และสามารถจัดสรรส่ิงจูงใจให
สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติ การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การให 



 11 

การศึกษาอบรมเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การกระทําเหลานี้จะสงเสริมขวัญและกําลังใจ 
ใหผูปฏิบัติมีพลังและศักยภาพที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2.2 แนวคิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2.1 ความหมายของความรู 
พจนานุกรมทางการศึกษา (Carter V. Good 1973:325) ไดใหความหมายของ ความรู วาความรูเปน

ขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตางๆท่ีมนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากมวล
ประสบการณตางๆ 

พจนานุกรม The Lexiticon Webster (Dictionary Encyclopedia Edition 1,1977:531) ไดใหคําจํากัด
ความ “ ความรู” เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑและโครงสรางท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือเปน
ความรูท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกตุ ประสบการณ หรือรายงาน การรับรู
ขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา 

The Modern American Dictionary ไดใหคําจํากัดความของความรูท่ีแตกตางกัน 3 ลักษณะ 
(Wikstrom and Normann, 1994: 9) ดังนี้ 

1. ความรู คือ ความคุนเคยกับขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการโดยท่ัวไป 
(Principles)  

2. ความรู คือ รู (Known) หรืออาจจะรู (May be Known)  
3. ความรู คือ จิตสํานึก ความสนใจ (Awareness)  
โสภา ชูพิกุลชัย และอรทัย ช่ืนมนุษย (2516 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดใหความหมาย

ของความรูวา เปนการรับรู จํา และเขาใจในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงตาง ๆ เกิดจากประสบการณและ
ทัศนคติ ประกอบข้ึนจากความรูตาง ๆ ท่ีเคยไดเรียนมา เกี่ยวกับลักษณะของส่ิงนั้น ๆ บวกกับการตีคาของส่ิง
นั้นกับความรูท่ีมีอยู 

วิเชียร เกตุสิงห (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู ความจํา คือ 
ความสามารถในการระลึกไดถึงเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณท้ังในหองเรียน 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 ความจําในส่ิงท่ีมีประสบการณมากอน เปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ และรายละเอียดตาง 
ๆ ที่ไดรับจากการศึกษา คนควา สังเกตรวบรวมเปนความจําเก็บไว และแสดงออกมาโดยการจําได ซ่ึง
สามารถสังเกตและวัดได โดยแบงความรูออกเปน 3 ดาน คือ 
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ดานท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะเปนความรูเกี่ยวกับความหมายของเน้ือหาและความรู
เกี่ยวกับความจริง เชน เวลา เหตุการณ บุคคล สถานท่ี แหลงกําเนิด เปนตน 

ดานท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับวิธี และการดําเนินงาน ท่ีเกี่ยวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบดวย 1) 
ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตาง ๆ 2) ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการจัดลําดับ 3) ความรูเกี่ยวกับการ
จําแนก และแบงประเภทของส่ิงตาง ๆ 4) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการดําเนินงานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

ดานท่ี 3 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด และโครงสรางของส่ิงใดส่ิงหนึ่งประกอบดวย 1) 
ความรูเกี่ยวกับกฎ และการใชกฎในการบรรยายคุณคาหรือพยากรณ หรือตีความของส่ิงท่ีเราสังเกตเห็น 2) 
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

วิชัย วงษใหญ (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 12) ใหความหมายของความรูไววา ความรู
เปนพฤติกรรมเบ้ืองตนท่ีผูเรียนรูสามารถจําไดหรือระลึกไดโดยการมองเห็น ไดยินความรูในท่ีนี้ คือ 
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน 

อุทุมพร ทองอุทัย (2523 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ใหความหมายของความรู คือ 
พฤติกรรมและสภาพการตาง ๆ ซ่ึงเนนการจําไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือการระลึกไดก็ตามเปนสภาพการณ
ท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่องมาจากการเรียนรูโดยเร่ิมตนจากการรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น จนกระท่ังพัฒนาไปสูข้ันท่ีมี
ความสลับซับซอนยิ่งข้ึนไป ความเขาใจ หมายถึง ข้ันตอนสําคัญของการสื่อความหมายโดยอาศัย
ความสามารถทางสมองและทัศนะ ซ่ึงอาจจะกระทําไดโดยใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือสัญลักษณตาง ๆ 
โดยทําความเขาใจ ซ่ึงประกอบดวยการแปล 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 บรรยายขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราว อันเปนปรากฏการณของบุคคล ซ่ึงสะสมและ
ถายทอดสืบตอกันมา สวน “ความเขาใจ” หมายถึง ความสามารถนําความรูความจําไปดัดแปลงปรับปรุง 
เพื่อใหสามารถจับใจความอธิบายหรือเปรียบเทียบ ยนยอเร่ืองราวความคิดขอเท็จจริงตาง ๆ ได 

ธนพล สมัครการ (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความรูวา ความรู หมายถึง ความสามารถรักษา
ไวซ่ึงขอเท็จจริง เร่ืองราว กฎเกณฑ สถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคล ขาวสารท่ีเปนประโยชนเกี่ยวของ ซ่ึงเกิดจาก
การสังเกต จากประสบการณท้ังทางตรงและทางออม 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ม.ป.ป. อางถึงใน อักษร สวัสดี, 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรูเปน
พฤติกรรมข้ันตนท่ีผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได 
ความรูในช้ันนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไข
ปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล” ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การให 
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ความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือ
การคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 

สุนันท ศลโกสุม (ม.ป.ป. อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดกลาวถึงความรูวาหมายถึง 
ความสามารถในการคงไว รักษาไวซ่ึงขอเท็จจริงเร่ืองราวรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจนประสบการณท้ังมวล
ของผูเรียน และในดานความเขาใจ ไดกลาววา หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมความรูและขยาย
ความรู ความจําใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล 

The Webster (1997 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหคําจํากัดความของความรูวา เปนส่ิง
ท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสราง ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือการคนหาหรือเปนความรูท่ี
เกี่ยวกับสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคลซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจากรายงาน การรับรูขอเท็จจริง
เหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา 

Bloom (n.d. อางถึงใน อักษร สวัสดี 2542: 26 – 28) ไดใหความหมายของ ความรู วาหมายถึง เร่ืองท่ี
เกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบของโครงการ วัตถุประสงคในดาน
ความรู โดยเนนในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําอันเปนกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 Bloom ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดับ
ความรูในข้ันตํ่าไปสูระดับของความรูในระดับท่ีสูงข้ึนไป และไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 

ระดับ 1 ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูท่ีเนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ 
และปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนความจําท่ีเร่ิมจากส่ิงงาย ๆ ท่ีเปนอิสระแกกันไปจนถึงความจําในส่ิงท่ียุงยาก
ซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 

ระดับ 2 ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญาในการ
ขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญกับส่ือ
ความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

ระดับ 3 การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (Knowledge) ความ
เขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยูเดิม ไปแกไขปญหาท่ีแปลกใหมของเร่ือง
นั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถใน
การแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น 

ระดับ 4 การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะท่ีสูงกวาความเขาใจ และการนําไป
ปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอย ท่ีมีความสัมพันธกัน รวมท้ังการ
สืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวย
ใหเกิดความเขาใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางแทจริง 
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ระดับ 5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือสวน
ใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเร่ืองราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของการเปน
กระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเร่ืองตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือโครงสรางท่ียังไม
ชัดเจนข้ึนมากอน อันเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของส่ิงท่ีกําหนดให 

ระดับ 6 การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม 
ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ (Criteria) เปน
ฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนข้ันตอนท่ีสูงสุดของพุทธิลักษณะ (Characteristics of 
Cognitive Domain) ท่ีตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะห และการสังเคราะหเขามา
พิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

ความรู คือ ส่ิงท่ีมนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเช่ือ ความจริง ความหมาย โดยใชขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เคร่ืองหมาย และส่ือตาง ๆ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปตาม
ผูสราง/ผูผลิตจะใหความหมาย 

ความรูตามลักษณะมี 2 ประเภท คือ 
1) ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจาก Hประสบการณ H พรสวรรคหรือ H

สัญชาตญาณ Hของแตละบุคคล เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 
2) ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูท่ีสามารถ ถายทอดไดโดยผานวิธีตาง ๆ เชน 

การบันทึก 
ความรูมีโครงสรางอยู 2 ระดับ คือ  
1) โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ  
2) โครงสรางสวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู ไดแก องคความรูท่ีแสดงในรูป

ของ ขอเขียน สัญญา การแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสราง
สวนลางของความรู มีโครงสรางระดับลึก คือ ความหมาย (Significant)  

ความรูและอํานาจ เปนส่ิงเดียวกัน เพราะถูกผลิตและเคลือบไวภายใตรูปแบบ 2 รูปแบบ คือ  
1) รูปแบบท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานการปราบปราม การทหาร การควบคุม

นักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร  
2) รูปแบบที่แสดงออกถึงความไมรุนแรง แตแฝงไวดวยความรุนแรง ไดแก ความรูทางดาน

ส่ือสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรูทางการศึกษา การ
พัฒนาและทุกส่ิงท่ีใชการครอบงําความคิด ผานปฏิบัติการทางการสรางความรูเพื่อ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม 
มนุษย 

Bloom, ND (อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 11) ไดอธิบายความหมายของ ความรู ไววาหมายถึง 
พฤติกรรมและสถานการณตาง ๆ ซ่ึงเนนการจํา ไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือระลึกไดก็ตาม เปนสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากการเรียนรู โดยเร่ิมตนจากการรวบรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น จนกระท่ัง 
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พัฒนาไปสูข้ันท่ีมีความสลับซับซอนยิ่งข้ึนตอไป โดยความรูนี้อาจแยกออกเปนความรูเฉพาะส่ิง ความรูใน
เร่ืองระเบียบการ และความรูเร่ืองสากล เปนตน 

Hospers, อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2532: 15 – 16) ไดช้ีใหเห็นวาความรู (Knowledge) นับเปนข้ัน
แรกของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซ่ึงอาจจะโดยการนึกไดมองเห็น ไดยิน หรือได
ฟงความรูนี้เปนหนึ่งในข้ันตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง 
ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐาน เปนตน ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความรูเปนเร่ืองของการ
จําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดท่ีซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุ
นี้ การจําไดจึงถือวาเปน กระบวนการท่ีสําคัญในทางจิตวิทยา และเปนข้ันตอนท่ีนําไปสูพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีได
ใชความคิดและความสามารถทางสมองมากข้ึนเปนลําดับ 

2.2.2 ความหมายของความเขาใจ 
อนันต ศรีโสภา (2522 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ใหความหมายของความเขาใจวา ความ

เขาใจ (Comprehension) หมายถึง การเขาใจความหมายของส่ิงนั้น ประกอบดวย 1) การแปล (การแปลจาก
แบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่ง โดยการรักษาไวอยางถูกตอง) 2) การตีความหมาย (การอธิบายหรือเรียบเรียง
เนื้อหานั้นใหมใหเขาใจงาย) 3) การขยายความ (ขยายความหมายของขอมูลท่ีมีอยูใกลไกลไปจากเดิม) 

กีรติ บุญเจือ (2525 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดใหความหมายทางปรัชญาของ “ความ
เขาใจ” ไววา “ความเขาใจ” หมายถึง ความรูสึกซ่ึงสามารถเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิทยาการตาง ๆ 

จักรกริช ใจดี (2542: 8-9) กลาววา ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถ จับใจความ
สําคัญของเร่ืองราวตางๆได ท้ังภาษา รหัสสัญลักษณ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม แบงเปน การแปลความ การ
ตีความ การขยายความ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

1. การแปลความ คือ ความสามารถในการจับใจความใหถูกตองกับสิงท่ีจะส่ือความหมาย หรือ
ความสามารถในการถายเทความหมายจากภาษาหน่ึงไปสูอีกภาษาหนึ่ง หรือจากการส่ือสารรูปแบบหนึ่งไปสู
อีกรูปแบบหนึ่ง 

2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลายๆ ลักษณะ เรียบเรียง โดย
ทําการจัดระเบียบ สรุปยอดเปนเนื้อความใหม โดยยึดเปนเนื้อความเดิมเปนหลักไมตองอาศัยหลักเกณฑอ่ืน
ใดมาใช  

3. การขยายความ คือ ความสามารถท่ีขยายเนื้อหาขอมูลท่ีรับรูมาใหมากข้ึน หรือเปนความสามารถ
ในการทํานาย หรือคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดอยางดี โดยอาศัยขอมูลอางอิงหรือแนวโนมท่ีเกินเลยจาก
ขอมูล 

ธนพล สมัครการ (2550: 12) ไดสรุปความหมายของความเขาใจวา ความเขาใจ หมายถึง 
ความสามารถในการนําความรู ความจํา ไปดัดแปลงปรับปรุง เพื่อใหสามารถจับใจความ ตีความ อธิบาย จัด
กลุม จัดลําดับ จัดระบบ หรือทําการเปรียบเทียบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได 
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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) 
ความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดไดจากการกระทํา (การประเมินคา) 

Hospers, (อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2532: 15 – 16) ช้ีใหเห็นวา ความเขาใจ(Comprehension) เปน
ข้ันตอนตอมาจากความรู โดยเปนข้ันตอนท่ีจะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในช้ันท่ีสูงข้ึน จนถึง
ระดับของการส่ือความหมาย ซ่ึงอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดย
มักเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แลว
แสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตาง ๆ เชน การบรรยายขาวสารท่ีไดยินมาโดย
คําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว 
หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการคาดคะเนก็ได 
 

2.2.3 ความรูความเขาใจ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) กลาวถึง ความรูความเขาใจวา คือ 

ขอเท็จจริงตาง ๆ รวมท้ังการศึกษาการพัฒนาความสามารถ ทักษะทางสติปญญาและการใชวิจารณญาณของ
มนุษยเร่ิมตนจากระดับงาย ๆ กอนแลวคอยเพิ่มความสามารถในการใชความคิดและพัฒนาสติปญญาเพ่ิมข้ึน
ตามลําดับ 

2.2.4 ระดับความรู 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ (2536 อางถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 9) ไดกลาวถึง 

ความรู ในพฤติกรรมการเรียนรูกลุมพุทธพิสัย (Cognitive Domain) วาเปนความสามารถและทักษะทางดาน
สมองในการคิดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ซ่ึงแบงยอยเปน 6 ข้ัน ดังนี้ 

2.2.4.1 ความรู (Knowledge) เปนความสามารถในการจําหรือระลึกได ซ่ึงรวมถึง
ประสบการณตาง ๆ ท่ีเคยไดรับรูมา คือ 

1) ความรูเฉพาะเร่ือง เฉพาะอยาง เปนการระลึกขอสนเทศในสวนยอยเฉพาะอยางท่ีแยก
ไดโดดๆ 

2) ความรูเกี่ยวกับศัพท เกี่ยวกับความหมายของคํา 
3) ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง เชน รูวัน เดือน ป เหตุการณ สถานท่ี เปนตน 
4) ความรูเกี่ยวกับวิถีทาง วิธีดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
5) ความรูในเร่ืองระเบียบ แบบแผน ประเพณี 
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6) ความรูเกี่ยวกับแนวโนม และระดับกอนหลัง 
7) ความรูในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู 
8) ความรูเกี่ยวกับเกณฑ 
9) ความรูเกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการ 
10) ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสราง 
11) ความรูเกี่ยวกับหลักการและขอสรุปท่ัวไป 
12) ความรูเกี่ยวกับทฤษฏีและโครงสราง 

2.2.4.2 ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย 
ขยายความในเร่ืองราว และเหตุการณตาง ๆ แยกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

1) การแปลความ เปนการจับใจความใหถูกตอง เกี่ยวกับส่ิงท่ีส่ือความหมาย หรือจากภาษา
หนึ่งของการส่ือสารไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง 

2) การตีความหมาย เปนการอธิบายความหมายหรือสรุปเร่ืองราวโดยการจัดระเบียบใหม
รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาใหม 

3) การขยายความ เปนการขยายเนื้อหาท่ีเหนือกวาขอบเขตท่ีรู เปนการขยายขีดการอางอิง 
2.2.4.3 การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําสาระตาง ๆ ไปใชใน

สถานการณจริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง เปนการใชความเปนนามธรรมในสถานการณรูปธรรม 
2.2.4.4 การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกส่ือความหมายไปสูหนวยยอย 

เปนองคประกอบสําคัญหรือเปนสวน ๆ เพื่อใหไดลําดับช้ันความคิด ความสัมพันธ การวิเคราะหเชนนี้ก็เพื่อ
มุงจะใหส่ือความหมายมีความชัดเจนยิ่งข้ึน จําแนกได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหสวนประกอบ เปนการช้ีใหเห็นหนวยตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบท่ีอยูใน
ส่ิงท่ีส่ือความหมาย 

2) การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการแยกการประสานหรือความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ในส่ิงท่ีส่ือความหมาย 

3) การวิเคราะหหลักการในเชิงการจัดดําเนินงาน เปนการช้ีใหเห็นถึงระบบการจัดการ 
และวิธีการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน 

2.2.4.5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการนําหนวยตาง ๆ หรือสวนตาง ๆ 
เขาเปนเร่ืองเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพื่อสรางแบบแผนหรือโครงสรางท่ีไมเคยมีมากอน อาจ
จําแนกได 3 ลักษณะ คือ 

1) การสังเคราะหขอความ เปนการผูกขอความขึ้นโดยการพูดหรือเขียนเพื่อส่ือความคิด
ความรูสึก หรือประสบการณไปยังผูอ่ืน 
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2) การสังเคราะหแผนงาน เปนการพัฒนาหรือเสนอแผนการทํางานท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือท่ีคิดทําข้ึนเอง 

3) การสังเคราะหความสัมพันธ เปนการพัฒนาหรือสรางชุดของความสัมพันธ เชิง
นามธรรมข้ึน เพื่อใชเปนเคร่ืองจําแนกหรือธิบายขอมูล หรือปรากฏการณบางอยางจากขอความเบ้ืองตน 

2.2.4.6 การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเน้ือหาวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลองกับสถานการณ ซ่ึงอาจจะกําหนดเกณฑข้ึนเอง
หรือผูอ่ืนกําหนด จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ 

1) การประเมินตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของวัสดุอุปกรณ 
ขอความ เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจําตัวของอุปกรณ ขอความ หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

2) การประเมินคาตามกฎเกณฑภายนอก เปนการประเมินคาโดยอางอิงกับเกณฑท่ีกําหนด
ไว 

2.2.5 การวัดความรู 
เปนการวัดสมรรถภาพสมองดานการระลึกออกของความจําหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการวัด

เกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ หรือเคยรูเห็นและท่ีทํามากอนแลวท้ังส้ิน ซ่ึงผูท่ีทําการวัดสามารถใช
เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเปนคําถามได ลักษณะคําถามอาจจะแตกตางกันไปตามชนิดของความรูหรือความจํา แต
จะมีลักษณะรวมประการหน่ึง คือ เปนคําถามท่ีใหระลึกถึงเร่ืองราวและประสบการณท่ีผานมา ท่ีจําไดไวกอน
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
เคร่ืองหมาย รูปภาพ ตัวยอ และสัญลักษณตางๆ นั้น คืออะไรมีความหมายท่ัวไปหรือความหมายเฉพาะวา
อยางไร มีคุณสมบัติอะไร  

การวัดความรูกับกฎและความจริง คือ การวัดวา สูตร กฎเกณฑ ความจริง ขอเท็จจริง เร่ืองราว 
ใจความ หรือเนื้อความสําคัญ ๆ ไดมีการพิสูจนหรือการยอมรับแลว เปนอยางไร 

การวัดความรูในวิธีการดําเนินการ คือ การวัดความจํา หรือกระบวนการและแบบแผนวิธีทํางานของ
เร่ืองราวตางๆ เหตุการณ วามีท่ีมาอยางไร ใชวิธีการใด มีการดําเนินการเปนข้ันๆ อยางไร มิไดมุงท่ีวัดถึงการ
นําไปปฏิบัติกันมาอยางไร เขาใจอยางไร 

การวัดความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน คือ การวัดคา แบบแผน แบบฟอรมตามจารีตธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีเคยปฏิบัติกันมาอยางไร 

การวัดความรูเกี่ยวกับลําดับช้ันและแนวโนม คือ การวัดความรู ในเหตุการณตาง ๆ มีความ
เคล่ือนไหว โนมเอียงในทางใด ตามลําดับเวลาอยางไร และเร่ืองตาง ๆ นั้นเกิดข้ึนกอนหลังและดําเนินเปนข้ัน 
ๆ เรียงติดตอกันมาอยางไร 
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การวัดความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท คือ การวัดท่ีเกี่ยวกับการจัดประเภทส่ิงของเร่ืองราว
เหตุการณตาง ๆ ตามประเภท ตามชนิด ตามลําดับกอนหลังเปนอยางไร 

การวัดความรูเกี่ยวกับเกณฑ คือ การวัดความจําในกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการวินิจฉัย และ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ วาจําไดหรือไม และควรใชกฎเกณฑหรือหลักการใด 
การวัดความรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน คือ การวัดคา การไดผลลัพธตาง ๆ นั้น ตองใชเทคนิคอะไร 

มีวิธีปฏิบัติอยางไร มีกระบวนการและกรรมวิธีการตาง ๆ ท่ีใชพิสูจนหรือหาความจริงนั้น ๆ วาจะตอง
ดําเนินการอยางไร 

การวัดความรูเกี่ยวกับความรูรวบยอดในเนื้อเร่ือง คือ การวัดความจําของขอสรุปหรือหลักการใหญ 
ๆ ของเนื้อหาไดหรือไม 

ดังนั้น สรุปไดวา ความรูและความเขาใจ เปนส่ิงท่ีมีความจําเปนท่ีบุคลากรจะตองทําการศึกษาใหมี
ความรูและความเขาใจในส่ิงนั้น ๆ ใหลึกซ้ึง กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติเพราะการรับรูส่ิงท่ีผิดพลาด และการเขาใจ
ท่ีไมถูกตอง สามารถทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลมเหลว 

2.3 ความหมายของทัศนคติ 

“ทัศนคติ” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา“Aptus” ซ่ึงมี
ความหมายวา โนมเอียง เหมาะสม มีผูใชคําอ่ืนในความหมายเดียวกันซ่ึงเราจะพบเห็นไดจากเอกสารวิชาการ
หลายๆ ฉบับ กลาวคือ “เจตคติ” หรือ “เจตนคติ” ซ่ึงในการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความหมายของคําวา 
“ทัศนคติ” นั้น ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ทาที หรือ 
ความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และนอกจากน้ีไดมีการศึกษาและนักจิตวิทยาท้ังในอดีตและปจจุบันได
ใหคําจํากัดความไวมากมาย ดังนี้ 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ไดใหความหมายวา 
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่งๆ ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินคาอันอาจ
เปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมจะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งข้ึน 

สุพานี สฤษฎวานิช (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ใหความหมายของคําวา ทัศนคติ โดยอธิบาย
ออกเปน 2 ลักษณะคือ 1) เปนความเช่ือหรือคําพูดในเชิงประเมินท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลใดหน่ึง และ 
2) เปนความคิดเห็น หรือคําพูดในเชิงประเมิน (Evaluative Statements) ท่ีมีตอเหตุการณตอบุคคล หรือตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ในแงบวกหรือลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เช่ือหรือไมเช่ือ ดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ 
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Kath (อางใน สุชาติ ฤกษโอรส, 2553 : 7) ใหคําจํากัดความทัศนคติในลักษณะท่ีคลายคลึงกันและ
ขยายความใหชัดเจนข้ึน ดังนี้ ทัศนคติเปนส่ิงจูงใจใหบุคคลประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งในรูปแบบของความชอบ
หรือไมชอบ ทัศนคติจะรวมความรูสึกชอบหรือไมชอบ และความรูสึกหรือความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงนั้น 
คุณลักษณะของมันและสวนท่ีสัมพันธกับส่ิงอ่ืน 

Thurstone (1967, อางในเบญจนาฏ พวงพิพัฒน, 2545 : 7) อธิบายวา เจตคติเปนผลรวมของ
ความรูสึกนึกคิด อคติและความกลัวของบุคคลท่ีแสดงออก โดยการพูดแสดงความคิดเห็นออกมา 

ชาติชาย พิทักษธนาคม (อางใน เบญจนาฏ พวงพิพัฒน, 2545 : 7) ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ความรูสึกดังกลาวอาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ สภาพการณ 
เหตุการณเปนตน เม่ือเกิดความรูสึกบุคคลนั้นจะมีการเตรียมพรอม เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง 

สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึงอารมณ ความคิด ความรูสึก รวมถึงทาทีของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
ซ่ึงทัศนคตินั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) คือความรูสึกดาน
ท่ีดี ท่ีชอบ และทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คือความรูสึกดานท่ีไมดี  ท่ีรูสึกไมชอบ ซ่ึงทัศคติของ
บุคคลนั้นยังสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นดวย 

2.4 ความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความคิดเห็นหรือทัศคติ เปนสภาวะทางจิตประการหนึ่งท่ีบุคคลมีตอส่ิงตางๆ อันเกิดจากการไดรับ
ประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ สามารถแบงไดเปน 3 องคประกอบ ซ่ึง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531 : 65) ได
ใหความหมายของแตละองคประกอบไวสรุปไดดังนี้ 

2.4.1 องคประกอบทางการรูประเมินคา (Cognitive Component) เดิมใชในความหมายของการ
รูการคิด ความเชื่อ ตลอดจนขอสนเทศท่ัวไปเกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้น แตองคประกอบนี้จะตองมีลักษณะ
ท่ีมีทิศทางประกอบดวย คือทางดานดีหรือเลว มีประโยชนหรือโทษ จึงไมใชขอเท็จจริง (Fact) มีประโยชน
หรือมีโทษอยางไร  ดังนั้นการวัดองคประกอบแรกของทัศนคติอยางถูกตองจะตองวัดความรูเชิงประเมินคา
เกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้นของบุคคล 

2.4.2 องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) ทัศนคติมีลักษณะสําคัญคือ อารมณ
ของบุคคลเก่ียวกับวัตถุทางทัศนคตินั้น เชนเดียวกับองคประกอบแรก ความรูของบุคคลก็จะตองมีลักษณะท่ี
เปนทิศทางดวย ซ่ึงหมายถึงความชอบ ความไมชอบส่ิงหนึ่ง หรือความพอใจ      ไมพอใจส่ิงหนึ่ง และ
สอดคลองกับองคประกอบแรกของเขาดวย กลาวคือถาบุคคลเช่ือวาส่ิงใดดีมีประโยชนบุคคลก็จะชอบและ
พอใจส่ิงนั้น ในทางตรงกันขามถาบุคคลเชื่อวาส่ิงนั้นเลวหรือมีโทษ บุคคลก็จะไมชอบไมพอใจส่ิงนั้น 
องคประกอบนี้มีเนื้อหาท่ีอาจจะวัดไดไมหลากหลายเทาองคประกอบแรกแตก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด
ของทัศนคติ 
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2.4.3 องคประกอบทางการมุงกระทํา (Action Tendency Component) เนื่องจากทัศนคติเปน
ลักษณะทางจิตใจท่ีจะตองศึกษาแยกตางหากจากพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของ ฉะนั้น องคประกอบนี้จะเปนการ
รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือเปนการวัดปริมาณของพฤติกรรมโดยตรงไมได แตจะตองเปนลักษณะทาง
จิตใจท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม เจตนาท่ีจะกระทําหรือความมุงกระทํา องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวาองคประกอบอ่ืน 

องคประกอบท้ังสามของทัศนคติสามารถใชในการทํานาย และอธิบายพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงของ
บุคคลได เพราะเช่ือวาหากบุคคลมีทัศนคติท่ีดีตอเร่ืองใด (รวมกับบุคลิกภาพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม) ก็จะกระตุนให
บุคคลนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมในเร่ืองนั้นมากกวาบุคคลท่ีมีทัศนคติไมดี จึงหมายถึงการที่บุคคล
ประเมินคาวา พฤติกรรมดังกลาวเปนส่ิงท่ีดี มีประโยชน รูสึกพอใจ และพรอมท่ีจะกระทําแสดงความคิดเห็น
ตอเร่ืองนั้นในลักษณะตางๆ ซ่ึงเปนไปในทิศทางบวก ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ สุพานี สฤษฎวานิช ให
ความหมายของคําวา ทัศนคติ โดยอธิบายออกเปน 2 ลักษณะคือ 1) เปนความเช่ือหรือคําพูดในเชิงประเมินท่ีมี
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลใดหน่ึง และ 2) เปนความคิดเห็น หรือคําพูดในเชิงประเมิน (Evaluative 
Statements) ท่ีมีตอเหตุการณตอบุคคล หรือตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในแงบวกหรือลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เช่ือ
หรือไมเช่ือ ดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ รวมท้ังงานวิจัยของกนกวรรณ รวมไทย  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
บรรยากาศองคการท่ีมีผลตอทัศนคติตองานใหบริการลูกคา ศึกษากรณีบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด ไดพบวา 
ภูมิหลังทางสังคม และเศรษฐกิจของพนักงานในเร่ือง ระดับการศึกษาและระยะเวลาทํางานมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทัศนคติในการใหบริการลูกคา โดยความสัมพันธเปนไปในลักษณะผูกพัน 
กลาวคือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงหรือมีระยะเวลาทํางานนาน จะมีทัศนคติตอการใหบริการต่ํากวา
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่าหรือมีระยะเวลาการทํางานนอย สําหรับบรรยากาศองคการท่ีมีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอการใหบริการลูกคา คงมีเฉพาะในมิติความรูสึกเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและการลงโทษเทานั้น 
โดยความสัมพันธเปนไปอยางสอดคลองสัมพันธกัน ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวจะเปนจริงเฉพาะพนักงานท่ี
มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี และทํางานมาแลวต้ังแต 6 ปข้ึนไป และสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย 
พิทักษธนาคม ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึงความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ความรูสึกดังกลาว
อาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ สภาพการณ เหตุการณเปนตน เม่ือเกิดความรูสึกบุคคลนั้นจะมีการเตรียมพรอม 
เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง 

กลาวโดยสรุป บุคคลมีทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันประเมินคาวา เปนส่ิง
ท่ีดี มีประโยชน รูสึกพอใจ และพรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใน
ลักษณะตางๆ ซ่ึงเปนไปในทิศทางบวกมากกวาบุคคลท่ีมีทัศนคติไมดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน  



 22 

2.5 การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.5.1  หลักการ แนวคิดการมีสวนรวม  

การมีสวนรวมเปนพลังสรางสรรคท่ีกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลแตละคน และผลผลิต   ของสังคม 
กอใหเกิดปฏิสัมพันธ ความผูกพันของบุคคลในสังคม นวัตกรรมของสังคมที่เกิดข้ึนในอดีตจนถึงปจจุบัน 
และจะเกิดข้ึนใหมในอนาคตเปนผลจากแนวคิดของการมีสวนรวมเกือบท้ังส้ิน   จะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับความ
ตองการ ลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม และเจตคติท่ีมีตอการมีสวนรวม นอกจากน้ันการมี
สวนรวมยังชวยยกระดับแรงจูงใจ  (Motivation)  การสรางขอผูกพันของการเปล่ียนแปลง (Commitment to 
change) การใหความรวมมือ (Co - operation) และคุณภาพของการตัดสินใจ แนวคิดหลักของการมีสวนรวมมี
องคประกอบท่ีสําคัญ  คือ จะตองมีบุคคล ท่ีเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) การชวยเหลือและการทํา
ประโยชน (Contribution) ความรับผิดชอบ  (Responsibility)   ซ่ึงเกี่ยวของทางจิตใจมากกวาทางรางกาย   
(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2538 : 182) ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมมีกระแสการยอมรับท่ีจะนํามาใชเปน
หลักการพื้นฐานของการพัฒนา นายแพทยประเวศ  วะสี ไดกลาวไววา  หัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ 
ใหชุมชนนั้นรวมตัวกัน ซ่ึงมิไดหมายถึงการรวมตัวเพื่อผลประโยชน รวมกันทางเศรษฐกิจเทานั้น  แตเปน
การรวมตัวกันดวยจิตสํานึก และคานิยมรวมกันบางอยาง   ซ่ึงจะทําใหเกิดพลังท่ียั่งยืน   เปนศิลปะแหงการ
พัฒนาชุมชนท่ีกลาวในท่ีนี้รวมถึง บาน สถาบันศาสนา โรงเรียนและสถาบันอ่ืน(อมรวิชช  นาครทรรพ.  
2541 :72)  สําหรับหลักการในมิติของการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา     เปนการกระตุนใหบุคคลท่ีเคยอยูวง
นอก  ไดเขามาเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนา      เพื่อกระจายผลของการพัฒนาใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง ให
ทุกคนไดมีสวนรวมในการบริโภคผลผลิตของสังคม  มีสวนรวมการตัดสินใจในการริเร่ิมกิจกรรม โครงการ 
รวมดําเนินงาน ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนอยางมีศักดิ์ศรี และความเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะเหตุการณหรือสถานการณท่ีจะมีผลกระทบตอคนในสังคมหลักการมีสวนรวมจึงเปนหัวใจสําคัญ
ของแนวคิดประชาธิปไตย   (ศิริกาญจน โกสุมภ. 2542 : 12 – 13)  

การมีสวนรวมมีผูใหคําจํากัดความท่ีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับบริบทของแตละบุคคลท่ีเปน
เปาหมาย มีความหลากหลายไมตายตัว  ดังตัวอยาง  อรพินท  สพโชคชัย  (2538 : 2) ท่ีสรุปความหมายของ
การมีสวนรวม ไววาการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนท่ีไดเขามามีบทบาทใน
การดําเนินการพัฒนาของภาครัฐ หรือหมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานในการดําเนินการ
พัฒนาของรัฐ หรือกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนท่ีประชาชนยินดีมารวม     ซ่ึงเปนการรวมรับผลประโยชน
และรวมลงทุนลงแรง  ซ่ึงเปนความหมายของการมีสวนรวมเชิงพัฒนาชุมชน ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540 : 11 - 
12) การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใด  ๆ  ท่ีมีผลกระทบถึงตัว 
ประชาชน สวน  ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542 : 15 -17) ไดอธิบายความหมายของการมีสวนรวมในลักษณะท่ี
แตกตางกัน 4  ดาน ดังนี้  

1.  ดานการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมท่ีทําใหประชาชนท่ีเคยถูกกีดกันออกไปใหเขามามีสวน
รวมเพื่อไดรับประโยชนจากทรัพยากรและสังคมรวมกัน โดยการรวมกันคนหาปญหา วิธีการ   แกไขปญหา 
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วางแผนงาน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ กลาวคือ ประชาชนจะมีอํานาจในการตัดสินใจ อํานาจในการควบคุม 
ซ่ึงเปนอํานาจท่ีแทจริงในการพัฒนาตนเองอยางจริงจังอันเปนผลมาจาก        การตอสู มิใชการใหโดยรัฐหรือ
การเรียกรองจากประชาชน  

2. ดานวาทกรรมทางภาษา การมีสวนรวมมีความเขาใจท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับความหมายของการมี
สวนรวม อาทิ ความหมายท่ีใชสําหรับสถาบันภายนอกชุมชน ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การเขา
มาควบคุมการใชทรัพยากรและออกกฎเกณฑตางๆ โดยท่ีเนนการเขามามี สวนรวมของประชาชนในกิจกรรม 
โครงการจากการริเร่ิมของรัฐ ซ่ึงแตกตางไปจากความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีอยูในชุมชน
นั้นท่ีเนนการมีสวนรวมท้ังการริเร่ิม การดําเนินการ การ ตรวจสอบ     การรับผลประโยชน  

3.  ดานลักษณะของการมีสวนรวม มีสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนความหมายของการ    มีสวน
รวมแบบกวาง ๆ คือการมีสวนรวมดวยความสมัครใจท่ีใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ กระบวนการตรวจสอบ และการรวมรับผลประโยชน ลักษณะท่ีสอง เปน
ความหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยมุงใหประชาชนไดมีความริเร่ิม ใชความพยายาม และมีความเปนตัว
ของตัวเองในการดําเนินการ การควบคุมการใชทรัพยากร ซ่ึงเปนการดําเนินงานอยางแข็งขัน  

4.  ดานการรวมพลังและทรัพยากร เปนความหมายของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการรวมพลัง และ
ความพยายามที่จะชวยกันระดมทรัพยากรในทุกๆ ดานท่ีมีอยู เพื่อนํามาใชดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว เปนความรวมมือกันอยางแข็งขันของผูท่ีมีสวนรวม สวนบุคคลอื่นท่ี เขามาวางแผน 
ควบคุมการดําเนินการ เปนเพียงเขามามีสวนรวมอยางผิวเผินจะไมถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีแทจริง 

ประเภทของการมีสวนรวม ศิริกาญจน โกสุม (2542 : 16 – 17) ไดสรุปไว 3  ดานดังนี้  
 1. ดานบริบท (Context) การมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีเกิดจากบุคคลในชุมชนซ่ึงมีความใกลชิดกับ

บริบทของชุมชนเปนอยางดี ยอมทําใหการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
2. ดานการปฏิบัติ (Practical) การรวมกันตัดสินใจของประชาชนในชุมชนทําใหประชาชนเกิด

ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา และยังเปนแรงกระตุนใหประชาชนไดมีโอกาสใช
ความสามารถของตนท้ัง ดานความคิด และการปฏิบัติอยางเต็มท่ี   

3. ดานจิตใจ (Moral) การมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนในการพัฒนายอมทําให
ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตในสังคม  
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2.5.2  ความหมายการมีสวนรวม 
ความหมายของการมีสวนรวมดานองคประกอบ  (ศิริกาญจน โกสุมภ. 2542 : 18 ) ท่ีสรุปจากงานวิจัย

ท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD) ไดเสนอวา การมีสวน
รวมมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ 

1. การแบงสรรอํานาจ และการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก 
2. การมีความพยายามอยางจริงจัง โดยกลุมชนท่ีจะควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง และ    

ปรับปรุงสภาพท่ีเปนอยู 
3.  การเปดโอกาสใหบุคคลท่ีอยูในกลุมช้ันลาง ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

จากผลการวิเคราะหลักษณะความสัมพันธระหวางนักพฒันาและประชาชนในการทํางานรวมกนัตาม
แนววัฒนธรรมของ กาญจนา แกวเทพ  (2544 : 10 – 12) พบวา ความสัมพันธในการทํางานรวมกนัจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว  ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะท่ีมีการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน  
2. ความสัมพันธท่ีมีความเทาเทียมกัน เสมอภาคกัน  
3. เปนความสัมพันธท่ีมีผลประโยชนรวมกัน เปนผลประโยชนท่ีไมขัดแยงกัน หากแต

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
สําหรับการมีสวนรวมในความหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ทัศนา แสวงศักดิ์  (2539 : 

15 - 16) ไดสรุปไววา เปนเร่ืองของความเกี่ยวของทางดานจิตใจ ความรูสึก  นึกคิดของแตละคนท่ีมีตอ
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของกลุม เปนแรงกระตุนท่ีชวยทําใหเกิดความสําเร็จ เกิดความ      รับผิดชอบตอ
กิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) เขาไปชวยเหลือ (Contribution) และมีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ซ่ึงจะเกิดข้ึนทุกระดับของสายบังคับบัญชาใน 3 ลักษณะ คือ มีการชวยเหลือ มี
การใหอํานาจ และมีขอบเขตภาระงาน โดยมีปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  

1. เปนความพยายามท่ีเกี่ยวของทางดานจิตใจ และความรูสึกระหวางบุคคล (Interrelationship)  
2. เปนการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางบุคคลอยางใกลชิด (Collaboration)        
3. เปนการใหบุคลากรรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย (Accountability)  
4. เปนการพัฒนาการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงความสมดุล (Balance) ระหวางการมีสวนรวม

อยางไมแทจริงกับการมีสวนรวมท่ีมากเกินไป  

จากหลักการ แนวคิด และความหมายของการมีสวนรวมแบบเสมอภาค สามารถสรุป  ลักษณะสําคัญ
ท่ีใชเปนฐานคิดสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ไดดังนี้ 



 25 

1. ประกอบข้ึนดวยกลุมบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการกระทําอยางหนึ่งอยางใด โดยท่ีกลุม
บุคคลเหลานั้นมีความรูสึก หรือมีอารมณรวมท่ีจะแกปญหา และ/หรือพัฒนาภารกิจท่ีจะกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมของตน  

2. บุคคลท่ีเขามามีสวนรวมจะอยูในฐานะเปนผูสงเสริมสนับสนุนไมมีผลประโยชนและความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

3. บุคคลที่เขามามีสวนรวมจะมีความเสมอภาคกันในเร่ืองการตัดสินใจและความรวมมือใน
การริเร่ิม และดําเนินการในภารกิจท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

Cohen & Uphoff (1981, p.6)  ไดกลาวไววาการมีสวนรวม คือการท่ีสมาชิกของชุมชนตองเขามามี
สวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) วาควรทําอะไร และทําอยางไร  
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  การริเร่ิมตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรม 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation)  ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของการเขา
รวมโดยการใหการสนบัสนุนทางดานทรัพยากร  การเขารวมในการบริหาร  และการใหความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน (Benefits)  ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ไมวาจะ
เปนผลประโยชนทางวัตถุ  ผลประโยชนทางสังคม  หรือผลประโยชนทางบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) ซ่ึงนับเปนการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

นิรันดร  จงวุฒิเวศน  (2527, หนา 183)  ไดกลาวไววา  การมีสวนรวม คือ การทํางานรวมกับกลุม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความรวมมือรวมใจ โดยกระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันให
ประจักษวาเช่ือถือได  แสดงวาการมีสวนรวมเปนผลของความรวมมือรวมใจ การประสานงานและความ
รับผิดชอบ  โดยไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมเปน 3 ประการคือ 

1. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคกรการจัดต้ังของ
ประชาชน 

2. การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect Participation)  โดยผานองคกรผูแทนของ
ประชาชน เชน กรรมการของกลุม หรือชุมชน 

3. การท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open Participation) โดยผานองคกรท่ี
ไมใชผูแทนของประชาชน 

วันชัย  โกลละสุต (2549) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง  ทรัพยากรในการบริหารที่
เปนสวนของบุคคลในแตละระดับการปฏิบัติมีสวนในกระบวนการวางแผน  การจัดองคกร  การ 
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ส่ังการและควบคุมการปฏิบัติในแตละสวน ๆ อยางเต็มความสามารถ  ท้ังในทิศทางเพ่ือการปฏิบัติดานเดียว 
หรือการนําเสนอซ่ึงความคิดในการดําเนินการตามกระบวนการนั้นอยางใดอยางหน่ึง  และการบริหารแบบมี
สวนรวม  ก็คือการท่ีบุคคลในองคกรหรือตางองคกรไดรวมกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จ  ท้ังนี้  การมีสวนรวมนั้น ๆ จะอยูในข้ันตอนใด ๆ ก็ตาม โดยข้ึนอยูกับ
ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ขอจํากัดขององคกรในแตละกระบวนการของการดําเนินการบริหาร
เปนเกณฑ 

บุคคลในการมีสวนรวมเพื่อการบริหารงานหรือการจัดการงานภายในองคกรจะประกอบดวย  
ผูบังคับบัญชา (ผูบริหารระดับสูง)  ผูบริหารระดับกลาง (กลุมงานตาง ๆ ) และผูปฏิบัติ (คนงาน ผูทํางาน
ระดับลาง) สายสัมพันธของบุคคลในองคกรจะเปนไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามลําดับ  การมีสวนรวมเพื่อ
การจัดการองคกรจึงเปนในทิศทางเพ่ือการปรับปรุง  พัฒนา หรือแกไขปญหาขอขัดของของการดําเนินการ
ในแตละองคประกอบ  ความจําเปนของการมีสวนรวมอาจไมท้ังหมดของบุคคลในทุกระดับ  อาจเฉพาะ
เพียงแตในระดับเดียวกันเทานั้น หรือเหนือข้ึนไปในระดับหนึ่งก็เปนได  ลักษณะการมีสวนรวมของการ
จัดการหรือบริหารภายในองคกรมีรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณท่ีเหมาะสม 

แสวง  รัตนมงคลมาศ (2543, หนา 2-3)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง 
1. กระบวนการซ่ึงมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของในข้ันตอนตาง ๆ ของกิจกรรมสวนรวม 
2 .  มวลชนท่ีเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว   เชน   ความคิด   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  

ยงยุทธ  บุราสิทธ์ิ  (2532, หนา 28)  กลาวถึงมิติแหงการมีสวนรวม (dimension of 
participation)  วา  อาจแบงเปน 4 มิติ ดังนี้ 

2.5.3.1 การเตรียมการ (prerequisites to participation)  ส่ิงจําเปนท่ีตองเตรียมพรอมกอนการ
ระดมการมีสวนรวมของประชาชน  คือ 
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1) การใหความรูแกประชาชน  เพื่อปลุกระดมใหเห็นสภาพปญหาท่ีสัมพันธเกี่ยวของ
กัน  ตลอดจนความรู  ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นปญหาเหลานั้น 

2) การรูจักใชความรู  ความเช่ียวชาญจากแหลงตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อให
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับปญหาไดรวดเร็ว  และตัดสินใจแกปญหาไดดี 

3) การลงมือปฏิบัติ  จะตองสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.5.3.2 ลักษณะของการมีสวนรวม (aspects of participation)  การมีสวนรวมมีหลายระดับ  

ต้ังแตเปนสมาชิกจนถึงผูนําหรือประธานกรรมการ  ดังนี้ 
1) เปนสมาชิก 
2) เปนสมาชิกท่ีเขารวมประชุม 
3) เปนสมาชิกท่ีบริจาคเงินชวยเหลือ 
4) เปนกรรมการ 
5) เปนประธานกรรมการ 

นอกจากนี้แลวยังพิจารณาจากลักษณะตอไปนี้ 
1) สมาชิกนั้นทําอะไรระหวางการประชุม (what members do between meetings) 
2) สมาชิกเสนอบทอะไรในท่ีประชุม (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) เปนสาธารณชนท่ัวไป (the public) คือประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง  แตวามีความสําคัญตอการมีสวนรวมในกิจกรรม 
2.5.4.4 ข้ันตอนของการระดมการมีสวนรวม (stages of organization development)  อาจ

พิจารณาไดดังนี้ 
1) ข้ันตอนการจัดต้ังองคกร  เปนข้ันทําความรูจักชุมชน  เขาใจความเปนไปในชุมชน  

จําแนกกลุมประชาชน  เปาหมายรวมของกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของโดยตรง (แมจํานวนนอย) 
2) ข้ันตอนงานสัมฤทธิผล  เปนข้ันท่ีกลุมเล็ก ๆ ดังกลาว ไดทํากิจกรรมแลวสัมฤทธิผล  

จึงทําใหสามารถดึงประชาชนนอกกลุมเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 
3) ข้ันตอเนื่องหรือยุติ  เปนข้ันประเมินผลงานของกลุม  หากมีประโยชนก็ทําตอเนื่อง  

ไรผลประโยชนก็ยุติ 

สุชาดา  จักรพิสุทธ์ิ (2548) ไดสรุปหลักการและข้ันตอนของ “การมีสวนรวม” ไวดังนี้ 
1) การระดมความคิด คือ การคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกัน ในลักษณะของการรวม

คิด มิใชจากฝายหนึ่งฝายเดียว บนพื้นฐานความศรัทธาวาทุกคนท่ีเขามามีสวนรวมนั้นมีศักยภาพ 
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2) การวางแผน คือ นําส่ิงท่ีรวมกันคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการรวมกัน ดวยการ
ระดมทรัพยากรจากทุกฝาย เชน คน ส่ิงของ งบประมาณ เวลา เปนตน 

3) การลงมือทํา คือ การลงมือนําแผนงานท่ีไดรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบให
เปนไปตามแผนหรือเปาหมายท่ีวางไว 

4) การติดตามประเมินผล คือ รวมกันติดตามผลงานท่ีทํา  และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการทํางาน รวมกันคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน 

5) การรับประโยชนรวมกัน  มีท้ังผลประโยชนทางรูปธรรมท่ีตองการใหเกิดตาม
กิจกรรมท่ีทํานั้น และผลประโยชนโดยออม แตมีความสําคัญมาก คือการเรียนรูจากการรวมคิดรวมทํา และ
ความสัมพันธระหวางภาคีท่ีพัฒนาไปสูการมีสวนรวมท่ีสมานฉันท เสมอภาค และเอ้ืออาทรกันมากข้ึนเปน
ลําดับ 

 
2.5.4 ทฤษฎีการมีสวนรวม  

อํานาจ  อนันตชัย (2527: 126 – 130) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการมีสวนรวมซ่ึงสรุปความไดดังนี้  

2.5.4.1 ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (nation morale) 
ขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตาง ๆ เชน  ความ

กระตือรือรน  ความหวัง  ความกลา  และความเช่ือม่ัน  ในทางตรงกันขามก็อาจแสดงออกในรูปของความ
เฉ่ือยชา  เฉยเมย  ความหวาดระแวง  และขาดความเช่ือม่ัน 

ความสําคัญของขวัญในการทํางานมีมาก  คนเรามีความตองการทางกายและใจ  ถาคนมี
ขวัญดี  ผลการทํางานก็จะสูงตามไปดวย  แตขวัญไมดีผลงานก็จะตํ่าไปดวย  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรูสึกท่ีวาคน
อ่ืนเห็นความสําคัญของงานท่ีตนทําอยางไรดวย 

การสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน  เชน  การไมเอารัดเอา
เปรียบ  คอยสํารวจปฏิกิริยา  เปนแนวทางแกไขและเปนแนวทางตรวจสอบผูปฏิบัติ  ดวยการปรับา
ความสัมพันธ  เชน  ใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน  การกําหนดมาตรฐานความดีความชอบ  เปดโอกาสให
ผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น  และการใหคําปรึกษาหารือ  ผูรวมงานจะสรางขวัญในการทํางานไดมาก  
คนทํางานท่ีมีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบ  อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานท้ังในสวนท่ีเปนขวัญ
สวนบุคคล  และขวัญของกลุม 

ดังนั้น  จะเห็นไดวา  ขวัญของคนเรา  โดยเฉพาะคนมีขวัญท่ีดีนั้น  ยอมเปนปจจัยหนึ่งท่ี
นําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชนกัน 
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2.5.4.2 ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (nationalism) 
ชาตินิยม  เปนความรูสึกเปนตัวเองท่ีจะอุทิศ  หรือเนนคานิยมเร่ืองผลประโยชนรวม

ของชาติ  มีความพอใจในชาติของตน  พอใจในเกียรติภูมิ  จงรักภักดีผูกพันทองถ่ิน มักจะเห็นชัดในการ
รวมตัวของกลุม  เสรีภาพของชาติ และคานิยมระหวางชาติ  มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการปรับปรุง
ถ่ินฐานดวยความรูสึกชาตินิยม 

2.5.4.3 ทฤษฎีการสรางผูนํา (leadership) 
ผูนํา  ไดแก  ผูจัดใหความสะดวก  นําสนับสนุน  ชวยเหลือทําใหคนอ่ืนคลอยตาม  ภาวะ

ผูนํา เปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุม  จูงใจคนไปยังเปาประสงคประการใดประการหน่ึง  ผูนําท่ีทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลง  เรียกวา  ผูนําพลวัตร  คือ เคล่ือนไหวนําทํางานอยูเสมอ (dynamic leader)  อาจจะเปนผูนําท่ี
ดีเรียกวา  ผูนําปฏธาน (positive leader) คือทําแตดานดี หรือผูนําทางไมดี ไมมีผลงานสรางสรรค (negative 
leader) 

การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนหรือผูรวมงานทํางานดวยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงครวมกัน  ผูนําแบบประชาธิปไตยเปนผูนําท่ีปรับตัวเขากับสถานการณใหมไดงาย  มีความ
รับผิดชอบ  รูจักประนีประนอม  ไมตัดสินปญหาขอขัดแยงดวยวิธีรุนแรง  อดทนตอการวิพากษวิจารณ  รับ
ฟงความคิดเห็นคนอ่ืนท่ีแตกตางจากตน  เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคิดปรึกษา  แกปญหา  ทํางานและ
ติดตามผลงาน  กอใหเกิดความรวมมือ และรวมใจจากผูเกี่ยวของของทุกฝายในการทํางานมีความไววางใจ มี
สัมพันธภาพ  มนุษยสัมพันธ  รวมมือ  ประสานงานกันอยางใกลชิด  ไมปลอยเสรีเกินควร 

ผลการใชทฤษฎีการสรางผูนํา  จะทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมี
ขวัญ  งานมีคุณภาพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และรวมรับผิดชอบ  ดังนั้น การสรางผูนําท่ีดี ยอมนําไปสู
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดีนั่นเอง 

2.5.4.4 ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (administration and method) 
การใชระบบการบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงาย  เพราะใชกฎหมาย

ระเบียบแบบแผนเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ  แตผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดท่ีดีท่ีสุด  ในเร่ืองของ
การใชระบบการบริหาร  เพราะธรรมชาติของคนถาทํางานตามความสมัครใจอยางต้ังใจ  ไมมีใครบังคับ  ก็จะ
ทํางานดวยความรัก  แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนรวมกันของรัฐ  เพราะการใช
ระบบการบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ  สามารถใชเปนแนวใน
การกําหนดมาตรฐานความดีความชอบ  เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นนําไปสูการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ไดเชนกัน ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม  เปนแนวคิดทฤษฎีท่ีทําใหบุคคลมีความรัก
ในองคกรและสามารถท่ีจะทํางานเพ่ือองคกรได  จึงสามารถนํามาใชในการมีสวนรวม  โดยจะทําใหบุคคล
ตองการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 

จากแนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม สามารถสรุปไดวา  หมายถึง  ปจจัยของส่ิงจูงใจ  
ปจจัยโครงสรางของโอกาส  หรือชองทางในการเขารวม  และปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของผูท่ี
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เกี่ยวของเพ่ือใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรของสถาบัน พรอมท้ัง
รวมดําเนินการใหงานบรรลุเปาหมายอยางเต็มใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.6 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 48 ระบุ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา อาทิ ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ควรเขามามีบทบาทรวมกันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มิใชเปนเร่ืองของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว  

สําหรับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดดังนี้ คือ “ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการสงเสริม สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษา และดูแลใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยบทบาทของผูบริหารจะตองเปนผูนํา/แกนหลักในทุก
ข้ันตอนของการดําเนินการ” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 29) 

จากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติทําให
สรุปประเด็นท่ีสําคัญๆ 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 
มีการมอบหมายงานท่ีทําใหบุคลากรมีความสุข ความพอใจ โดยมีการอธิบายความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนใหไดเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงมีโอกาสความกาวหนาการศึกษาตอ การศึกษาดูงาน 

2.6.2  การอํานวยความสะดวก (Facility) บทบาทในการอํานวยความสะดวกของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา มีความเขาใจตอกัน มีความพึงพอใจตอกัน มีความ
สะดวกคลองตัวอยางเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหความกระจางเกี่ยวกับงานและคอยส่ัง
การงานตางๆ ใหดําเนินไปดวยดี โดยมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

2.6.3 การใหคําปรึกษา (Consultation)  บทบาทในการใหคําปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง ศาสตรพิเศษของผูบริหารสถานศึกษาในการชวยใหบุคลากรเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอมของตน 
และชวยสงเสริมใหบุคลากรนั้นมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหสามารถทําหนาท่ีของตนเองไดอยางมี

ความสุข โดยสามารถวินิจฉัยปญหาและกาํหนดวิธีการแกปญหากอนท่ีจะมี 
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การตัดสินใจดําเนินการเพ่ือเสริมสรางใหเกิดความเขาใจและเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะทางเลือก
ประกอบการตัดสินใจ 

2.6.4 การกํากับดูแล (Monitor) บทบาทในการกํากับดูแล (Monitor) ของผูบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง บทบาทในการติดตาม (Monitor role) เพื่อรับรูขอมูล ท้ังภายในและภายนอกองคกรประกอบการ
ดูแลติดตามการทํางานของบุคลากรเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานและใหขอมูลปอนกลับ ผูบริหารกําหนด
ขอบขายและขอบเขตของงานใหชัดเจน ต้ังแตเปาหมาย รายละเอียดของงาน มาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตของความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอันท่ีจะบรรลุ
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ของงาน 

2.6.5 ภาวะผูนํา (Leadership) บทบาทดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูนําใชอิทธิพล หรืออํานาจท่ีตนมีอยูในการชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาให
ดําเนินงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ 

จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สามารถสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริม การอํานวยความสะดวก การให
คําปรึกษา การกํากับดูแล และดานภาวะผูนํา 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พ.อ.พรเลิศ  ยี่โถขาว 2547 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกและความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพภายใน เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก ปจจัยสวนบุคคลคือ ดานช้ันยศ และการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ความพึงพอใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก กับความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการโรงเรียนทหารขนสง 
พบวา ความรูดานงบประมาณของหลักสูตร สภาพแวดลอมความเหมาะสมของสถานท่ีทํางาน ความรูเกีย่วกบั
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การผลิตนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน ขวัญและกําลังใจของ
เจาหนาท่ี เปนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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กนกวรรณ รวมไทย ( อางใน กิตติ ศิริพงษ, 2537 : 50) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บรรยากาศองคการที่มีผล
ตอทัศนคติตองานใหบริการลูกคา ศึกษากรณีบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด ไดพบวา ภูมิหลังทางสังคม และ
เศรษฐกิจของพนักงานในเร่ือง ระดับการศึกษาและระยะเวลาทํางานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับทัศนคติในการใหบริการลูกคา โดยความสัมพันธเปนไปในลักษณะผูกพัน กลาวคือ พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงหรือมีระยะเวลาทํางานนาน จะมีทัศนคติตอการใหบริการตํ่ากวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา
หรือมีระยะเวลาการทํางานนอย สําหรับบรรยากาศองคการท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการใหบริการ
ลูกคา คงมีเฉพาะในมิติความรูสึกเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและการลงโทษเทานั้น โดยความสัมพันธเปนไป
อยางสอดคลองสัมพันธกัน ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวจะเปนจริงเฉพาะพนักงานท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี และทํางานมาแลวต้ังแต 6 ปข้ึนไป 

ศุภรัตน รัตนมุขย (อางใน กิตติ ศิริพงษ, 2537 : 50) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บุคลิกภาพ และทัศนคติในการ
ใหบริการประชาชนของขาราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาท่ีสาธารณสุขของศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีมีภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ 
แตกตางกันจะมีทัศนคติในการใหบริการประชาชนท่ีแตกตางกัน โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขสวนใหญจะมี
ทัศนคติในทางท่ีดีตอการใหบริการประชาชน เจาหนาท่ีท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมีทัศนคติในการ
ใหบริการประชาชนดีกวาเจาหนาท่ีท่ีมีบุคลิกภาพแสดงตัว สวนปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจของเจาหนาท่ีท่ีตาง
ระดับกัน ก็มีบุคลิกภาพและทัสนคติตางกันดวย กลาวคือ เจาหนาท่ีท่ีมีอายุ อายุราชการ ระดับ(ซี) ระดับ
การศึกษาท่ีสูงกวา จะมีบุคลิกภาพไปทางพวกเก็บตัว และเปนผูมีทัศนคติในการใหบริการประชาชนในระดับ
ดีดวย 

นิมิตร อิสระกุล (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน บทบาทดานการสงเสริมมากท่ีสุด สวนดานการอํานวยความสะดวก ดานการ
ใหคําปรึกษา ดานการกํากับดูแลและดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ในดานการ
รายงานคุณภาพประจําป ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ 
สวนความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วีรชน จิรัชยากร (2551) ไดศึกษา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 ผลการศึกษาสรุปไดวา บทบาท 
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ของผูบริหาร ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวาอยูในระดับดีทุกดาน ไดแก บทบาทดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ดานการ
ส่ือสารและจูงใจ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดานการมีวิสัยทัศน สวนบทบาทของผูบริหารตาม
ขอบขายภารกิจงาน 4 ดานของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับดีทุกดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

สุชาติ ฤกษโอรส (2553) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของบุคคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคคลากรท่ีเปนกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน มีทัศนคติแตกตางจากบุคคลากรที่เปนผูผูมีหนาท่ี
ดูแลสนับสนุนการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
บุคคลากรมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใน
ภาพรวมระดับปานกลาง 

คูฟแมน (Kaufman. 1949 : 7) ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท  พบวา  อายุ  เพศ  
การศึกษา  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถ่ิน  มีความสัมพันธกับ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 และวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

3.1 ตัวแปรการศึกษา 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือสถานภาพท่ัวไปของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง
งาน ประเภทของงานท่ีรับผิดชอบ อายุการปฏิบัติงานในสถาบัน ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

3.2 ประชากรในการศึกษา 

การศึกษาไดมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาคร้ัง
นี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยแบงออกเปน 3 
กลุม คือ 

3.2.1 บุคลากรกลุมผูบริหารสถาบัน 
3.2.2 บุคลากรกลุมสายวิชาการ 
3.2.3 บุคลากรกลุมสายสนับสนุน 

3.3 กลุมตัวอยาง 

วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยการแบงประชากร
ออกเปนกลุมยอยๆ หรือเรียกวาแบงช้ัน (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
ข้ันสุมจริง ซ่ึงวิธีนี้สมาชิกของกลุมประชากร ทุก ๆ หนวยมีโอกาสเทาๆ กันในการไดรับเลือกมาเปนสมาชิก
ของกลุมตัวอยาง  
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ขนาดตัวอยาง (Sample Size) ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง ของ Taro Yamane ดังนี้ 

สูตร 
12 +

=
Ne

Nn  

เม่ือ  =n  ขนาดตัวอยาง 
=N  จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร  
=e  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได (โดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดไม

เกินรอยละ 5) 
  N = 671 
แทนคา n = 671 
  671(0.05)2+1 
  n = 250.607 

 ดังนั้นประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) และบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 671 คน (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 : แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

คณะนิติศาสตร 18 7 
คณะบริหารธุรกิจ 33 12 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 37 14 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย 28 10 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 34 13 
คณะภาษาและการส่ือสาร 39 15 
คณะรัฐประศาสนศาสตร 37 14 
คณะสถิติประยุกต 51 19 
ศูนยบริการวิชาการ 5 2 
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพยีง 2 1 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 31 12 
สํานักงานอธิการบดี 279 104 
สํานักบรรณสารการพัฒนา 53 20 
สํานักฝกอบรม 12 4 
สํานักวิจยั 12 4 

รวม 671 251 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ(QAIS) 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบ
เดียวท่ีตรงกับสถานภาพความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังตอไปนี้ 

   ใช หมายถึง  คาคะแนนเทากับ  1 
   ไมใช หมายถึง  คาคะแนนเทากับ  0 
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ตอนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทัศนคติท่ีมีตอระบบประกันคุณภาพ การมีสวนรวม
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ การดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพ โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 4  เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ การ
ดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด  

ตอนท่ี 5  เปนคําถามเกี่ยวกับบทบาทของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
สําหรับขอคําถามตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 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  มากท่ีสุด 

ตอนท่ี 6   เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด 

  หาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประมาณคาของ 
เบสท (Best 1978, 169-175) ซ่ึงกําหนดดังนี้ 

 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.79  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.80-2.59  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.60-3.39  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 3.40-4.19  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 4.20-5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
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3.4.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
3.4.2.1 การสรางแบบสอบถาม ภายหลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอ

คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนแนวทางการกําหนดกรอบแบบสอบถาม และจัดสรางแบบสอบถามตาม
กรอบท่ีกําหนด โดยพิจารณาเนื้อหาตามวัตถุประสงคท่ีศึกษา จากนั้น นําแบบสอบถามไปเสนอผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบ พรอมขอคําแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรอง กอนนําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไป
ทดสอบกับกลุมบุคลากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรเปาหมาย  

3.4.2.2 การทดสอบแบบสอบถาม เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลวกอนท่ีจะนําไปใช ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจริง ตองดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรง  (Validity) 
ดวยผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) วา
แบบสอบถามที่สรางข้ึนนั้นตรงกับเนื้อหาท่ีตองการวัดหรือไม รวมท้ังตรวจสอบดานภาษาท่ีใช การวาง
รูปแบบ ขอความตาง ๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน และการทดสอบเพื่อหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากร
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรเปาหมาย หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจใหคะแนน
และวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน โดยใชการหาความเชื่อม่ันดวยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach 
(Cronbach alpha coefficient) จากน้ัน ปรับปรุงแบบสอบถามจากผลการทดลองแลวนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

3.5  การทดสอบความเชื่อม่ัน  (Reliability) 

 การทดสอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกรอบแนวคิดและทฤษฏี โดยผาน
การตรวจสอบคาความเท่ียงตรง (Validity) และทดสอบความเช่ือม่ันโดยการใชบุคลากรสาย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
(N=30) เปนกลุมทดสอบ ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามซ่ึงวัดโดยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’ alpha coefficient) = 0.974 ซ่ึงถือวาเปนคาความม่ันสูง 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดรวบรวมไวแลว จะถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) โดยเลือกใชสถิติดังตอไปนี้ 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือ
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) และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกัน
คุณภาพการศกึษา ทัศนคตเิกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหาร บทบาทของคณะทํางาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูศึกษาไดสรางกรอบแนวคิดไวดงันี้ 
 

              ตัวแปรอิสระ 
 
 

           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

 

 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาทํางานในสถาบัน 
- ประเภทบุคลากร 
- เปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา 
- เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 
- ความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา  
- ทัศนคติเกีย่วกบัการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
- บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ

คุณภาพการศกึษา 

 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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3.8 สมมติฐาน 

จากการประมวลเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยได 2 ขอดังนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคล  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สมมติฐานขอท่ี 2  ปจจัยสวนบุคคล  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สามารถอธิบายความผันแปรของการมี
สวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50 
(R2 = 0.50) 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร ปการศึกษา 2553  จากการศึกษาปรากฎผล ดังนี้ 
 4.1  ปจจัยภูมิหลังของบุคคลากร 
 4.2  การวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.3  การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.4  การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.5  การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.6  การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
 4.7  การทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1  ปจจัยภูมิหลังของบุคคลากร 

 การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ปรากฏผลดังนี้ 

เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง รอยละ 62.5 เพศชาย รอยละ 37.5 
อายุ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 37.8 รองลงมาอายุระหวาง 51 ปข้ึนไป รอยละ 29.1 อายุ

ระหวาง 41-50 ป รอยละ 27.5 และอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 12.0 นอยท่ีสุด 
ระดับการศึกษา สวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 40.2 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 33.1 ระดับ

ปริญญาเอก รอยละ 21.9 และตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 4.8 นอยท่ีสุด 
ระยะเวลาการทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานในสถาบันมากกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 53.0 รองลงมา 

2-5 ป รอยละ 17.5 ไมเกิน 2 ป รอยละ 16.3 และทํางาน 6-10 ป รอยละ 13.1 นอยท่ีสุด 
ประเภทบุคลากร กลุมตัวอยางปฏิบัติงานสายสนับสนุน รอยละ 74.2 และตําแหนงอาจารย รอยละ 25.8 
เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ 
26.2  

และไมไดเปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ 73.8 
 คณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางเปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน รอยละ 27.9 และไมไดเปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 72.1 
ตามลําดับ ตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 94 37.5 
หญิง 157 62.5 

อายุ   
ไมเกิน 30 ป 30 12.0 
31-40 ป 95 37.8 
41-50 ป 53 21.1 
51 ปข้ึนไป 73 29.1 

ระดับการศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 4.8 
ปริญญาตรี 83 33.1 
ปริญญาโท 101 40.2 
ปริญญาเอก 55 21.9 

ระยะเวลาทํางานในสถาบัน   
ไมเกิน 2 ป 41 16.3 
2-5 ป 44 17.5 
6-10 ป 33 13.1 
11 ปข้ึนไป 133 53.0 

ประเภทบุคลากร   
อาจารย/นกัวิจยั 65 25.8 
บุคลากรสายสนับสนุน 187 74.2 

เปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน   
ใช 55 26.2 
ไมใช 155 73.8 

เปนคณะทํางานพัฒนาประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
ใช 60 27.9 
ไมใช 155 72.1 

รวม 253 100.0 
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4.2  การวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความรูความเขาใจในดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ สัดสวนของผูท่ีตอบคําถามในแตละขอไดถูกตองอยูในชวงระหวางรอยละ 
20.6 ถึงรอยละ 96.8 ของผูตอบท้ังหมด โดยภาพรวมตอบถูกรอยละ 77.1 ขอคําถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุดคือขอ 
4  (SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report) รอยละ 96.8 และขอคําถามท่ีตอบถูกนอยท่ีสุดคือขอ10 (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับกอง/คณะ/
สํานัก/สถาบัน) รอยละ 20.2  ตามลําดับ ตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2  รอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (n=253) 
จํานวนคน (%) 

ขอความ 
ถูก ผิด ไมระบุ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการรายงานผลการดําเนินงานทุก
ปงบประมาณ 

71 
(28.1) 

180 
(71.1) 

2 
(0.8) 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีทั้งหมด 9 องคประกอบ 225 
(88.9) 

15 
(5.9) 

13 
(5.1) 

3. ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act) 

239 
(94.5) 

10 
(4.0) 

4 
(1.6) 

4. SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report 245 
(96.8) 

4 
(1.6) 

4 
(1.6) 

5. กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิง
ปริมาณ 

237 
(93.7) 

8 
(3.2) 

8 
(3.2) 

6. ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 
1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน 
ใหถือวาได 0 คะแนน 

214 
(84.6) 

27 
(10.7) 

12 
(4.7) 

7. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของ
สถาบัน 

232 
(91.7) 

15 
(5.9) 

6 
(2.4) 

8. คณะ/สํานัก/สถาบัน จะตองกรอกผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online 

225 
(88.9) 

18 
(7.1) 

10 
(4.0) 

9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยูใน กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

209 
(82.6) 

35 
(13.8) 

9 
(3.6) 

10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในระดับกอง/คณะ/สํานัก/สถาบัน 

52 
(20.6) 

198 
(78.3) 

3 
(1.2) 

รวม 77.1 20.2 2.8 
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4.3  การวิเคราะหทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จากตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพ

รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.62) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตาม
เกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก 
ขอท่ี 2 ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจนเปนท่ี
ยอมรับในสังคมภายนอก (คาเฉล่ีย = 3.94) ขอท่ี 9 ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉล่ีย = 3.76) และขอ 8. ทานมองวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ียเทากับ 
3.73) ตามลําดับ  

ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
คือ ขอ 7. ทานไมเคยรูสึกเบ่ือหนายกับการทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.16) 

ระดับความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยนอย และ
ระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 รอยละ และคาเฉล่ียของทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
รอยละของระดับความคิดเห็น * (n=253) 

 รายการ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปล
ผล 

1. ระบบการทํางานของทานมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทานไดประยุกตใชระบบ
การพัฒนาคุณภาพ PDCA 

15.4  50.6  24.5  5.5  3.2  0.8  3.70 มาก 

2. ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับ
สถาบันจนเปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก 

30.8  43.1  16.6  6.7  2.4  0.4  3.94 มาก 

3. ทานมองวาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนระบบที่เขามาจับผิด   การทํางาน
ของทานมากกวาการควบคุมคุณภาพในเน้ือ
งาน 

23.7  27.7  28.1  12.6  7.5  0.4  3.48 มาก 

4. ทานคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
งานที่นาสนใจและมีประโยชนมาก 

14.2  40.3  34.4  5.9  4.3  0.8  3.55 มาก 

5. ทานมีความรูสึกกระตือรือรนและยินดีให
ความรวมมือในการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยาง
เต็มที่ 

15.8  43.9  31.2  7.5  1.2  0.4  3.66 มาก 

6. ทานไมไดใหความสนใจตอระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพราะไมไดสราง
ประโยชนหรือเพ่ิมคุณคาในการทํางาน
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

27.7  25.7  26.9  11.9  6.7  1.2  3.56 มาก 

7. ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการทํางานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.5  30.0  44.7  11.1  7.1  1.6  3.16 
ปาน
กลาง 

8. ทานมองวาตนเองเปนสวนหน่ึงที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

16.6  48.2  27.3  4.0  2.8  1.2  3.73 มาก 

9. ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพ่ือให
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

17.8  47.4  27.3  4.7  1.6  1.2  3.76 มาก 

10. ทานพยายามกระตุนใหหนวยงานของทาน
เกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

18.6  37.2  34.4  7.1  1.6  1.2  3.65 มาก 

รวม 3.62 มาก 
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หมายเหตุ:  *  รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100% 
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 
คน) 

 ** คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
 

4.4  การวิเคราะหการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน 
 

จากตารางท่ี 4.4 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน 
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.31) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยมาก คือ ขอ 1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย 3.40) 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก  ขอ 4. ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ  เอกสารหลักฐานท่ี
จําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงช้ี (คาเฉล่ีย = 3.38)  ขอ 3. ทานมีการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
ในการวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.37)   และขอ 2. ทานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.27)   ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูในระดับ
เห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

ตารางท่ี 4.4 รอยละ และคาเฉล่ียของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน 
รอยละของระดับความคิดเห็น * 

รายการ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ทานเขารวมประชุมเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานที่เก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

21.3 34.0 19.8 9.1 14.2 1.6 3.40 มาก 

2. ทานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ 
ตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 

16.6 31.6 25.7 11.1 13.4 1.6 3.27 
ปาน
กลาง 

3. ทานมีการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือใช
ในการวางแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน 

12.6 36.4 30.8 11.1 7.1 2.0 3.37 
ปาน
กลาง 

4. ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียม
ขอมูลสารสนเทศ  เอกสารหลักฐานที่
จําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงช้ี 

15.0 33.2 30.8 11.5 7.5 2.0 3.38 
ปาน
กลาง 

5. ทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือ
แนวทางการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน 

14.2 28.5 26.9 15.4 13.4 1.6 3.15 
ปาน
กลาง 

รวม 3.31 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ:  * รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%   
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 
คน) 

  **  คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
 
4.5  การวิเคราะหการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน 
 

จากตารางท่ี 4.5 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน 
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.50) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 3 ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.64) ขอ 2. ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.63)  และขอ 4. ทานมีสวนรวม
ในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.51) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง คือ ขอ 5. ทานมีการแลกเปล่ียนความรู หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีทานไดจากการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายใน/ภายนอกหนวยงาน (คาเฉล่ีย = 3.31) 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน อยูใน
ระดับเห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.5 รอยละ และคาเฉล่ียของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ทานเขารวมการอบรมเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน/
สถาบันไดจัดขึ้น 

23.3 31.2 20.9 12.3 11.5 0.8 3.43 มาก 

2. ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน 

22.1 36.0 27.7 8.7 4.7 0.8 3.63 มาก 

3. ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

16.6 44.7 25.7 9.1 2.8 1.2 3.64 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูล
สารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน 

17.8 37.2 28.1 9.5 6.3 1.2 3.51 มาก 

5. ทานมีการแลกเปล่ียนความรู หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ทานไดจากการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/
ภายนอกหนวยงาน 

12.6 31.6 36.4 9.9 8.3 1.2 3.31 
ปาน
กลาง 

รวม 3.50 มาก 
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หมายเหตุ:   *  รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%   
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 
**  คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 

 

4.6  การวิเคราะหการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ 
 

จากตารางท่ี 4.6 การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ 
ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.31) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก คือ ขอ 3 ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในสวนท่ีทานรวมรับผิดชอบ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 3.40) 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยปานกลาง ไดแก ขอ 1. ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานตามคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.37) ขอ 4. ทานเขารวมประชุม
หารือเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.30) และขอ 
2. ทานมีการใชฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.29) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ อยูใน
ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 รอยละ และคาเฉล่ียของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการตรวจสอบ 
รอยละของระดับความคิดเห็น * 

รายการ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทาน
ตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน 

15.0 33.6 31.6 9.1 9.1 1.6 3.37 
ปาน
กลาง 

2. ทานมีการใชฐานขอมูลเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบผล
การดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบัน 

15.4 31.6 27.7 13.0 10.7 1.6 3.29 
ปาน
กลาง 

3. ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR 
หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใน
สวนที่ทานรวมรับผิดชอบ 

23.7 29.2 20.6 12.3 12.6 1.6 3.40 มาก 

4. ทานเขารวมประชุมหารือเตรียมความ
พรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน 

17.0 36.8 18.2 11.9 14.6 1.6 3.30 
ปาน
กลาง 

5. ทานมีสวนรวมในวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

18.2 30.8 16.2 12.3 18.6 4.0 3.19 
ปาน
กลาง 

รวม 3.31 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ:  * รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%  
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253  
คน) 

                           **    คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
 
4.7  การวิเคราะหการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ปรับปรุง ผลการวิเคระหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.30) เม่ือพิจารณารายขอ
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ไดแก ขอ 1. ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตามผลการประเมิน/ขอเสนอแนะท่ีไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.53) และขอ 4. หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาส
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อยางเต็มท่ี ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  (คาเฉลี่ย = 
3.41) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยปานกลาง ไดแก ขอ  2. ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.25)  ขอ 5. ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.20) และขอ 3. ทานมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย = 3.08) 
ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง อยูในระดับ
เห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.7 รอยละ และคาเฉล่ียของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการปรับปรุง 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตาม
ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/
สถาบัน 

17.8 38.7 27.7 6.7 7.5 1.6 3.53 มาก 

2. ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือ
กําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถาบัน 

15.4 33.6 23.3 12.6 13.4 1.6 3.25 
ปาน
กลาง 

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน 

11.5 30.4 27.3 12.6 16.6 1.6 3.08 
ปาน
กลาง 

4. หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาสอยางเต็มที่ 
ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

18.2 32.0 28.9 11.1 8.3 1.6 3.41 มาก 

5. ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ใน
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน 

15.8 25.7 31.2 14.2 11.5 1.6 3.20 
ปาน
กลาง 

รวม 3.30 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%   
(Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 
คน) 
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 ** คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
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4.8  การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการสงเสริม 
 

จากตารางท่ี 4.8 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
การสงเสริม ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.78) เม่ือพิจารณารายขอ
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมมือกนัใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  (คาเฉล่ีย = 3.84) ขอ 4. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.82) และขอ 5. ผูบริหารสถาบัน
สามารถสรุปและอธิบายความกาวหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหทานทราบไดอยาง
ชัดเจน (คาเฉล่ีย = 3.80) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
สงเสริม อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ี
อยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
ตารางท่ี 4.8 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการสงเสริม 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็นรวมกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

19.4 42.7 26.9 5.5 3.6 2.0 3.70 มาก 

2. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานรวมมือกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

25.3 42.3 22.5 5.1 2.8 2.0 3.84 มาก 

3. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีการ
นําความคิดใหมๆ มาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

19.8 44.7 23.7 6.3 3.6 2.0 3.72 มาก 

4. ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

23.7 45.1 20.9 4.7 3.6 2.0 3.82 มาก 

5. ผูบริหารสถาบันสามารถสรุปและอธิบาย
ความกาวหนาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหทานทราบไดอยางชัดเจน 

24.9 39.1 26.1 5.1 2.8 2.0 3.80 มาก 

รวม 3.78 มาก 
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หมายเหตุ:  * รอยละในชองระดบัความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” ของแตละขอรวมกันได 100% 
                      (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเหน็” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 
 **  คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” 
 
4.9 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการอํานวยความสะดวก 
 

จากตารางท่ี 4.9 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
การอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.72) เม่ือพิจารณา
รายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 5. ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ใหการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปดวยดี (คาเฉล่ีย = 3.86) ขอ 1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกันในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.76) และ
ขอ 2. ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.74) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
อํานวยความสะดวก  อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไม
พบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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ตารางท่ี 4.9 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการอํานวยความ
สะดวก 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ผูบริหารสถาบันสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกัน
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

21.7 43.5 24.5 5.5 3.2 1.6 3.76 มาก 

2. ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

20.6 41.5 28.5 5.9 2.0 1.6 3.74 มาก 

3. ผูบริหารสถาบันมีการจัดสรรเวลาการ
ทํางาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

18.6 37.2 28.1 9.9 4.0 2.4 3.58 มาก 

4. ผูบริหารสถาบันมีการกําหนดขอบเขต 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

19.4 43.1 25.3 7.1 3.6 1.6 3.69 มาก 

5. ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ให
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินไปดวยดี 

26.5 39.1 26.9 4.0 2.0 1.6 3.86 มาก 

รวม 3.72 มาก 

หมายเหตุ:  *  รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%   
                        (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 

 **  คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
 
 
 
 

4.10  การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการใหคําปรึกษา 
 

จากตารางท่ี 4.10 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการใหคําปรึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพิจารณาราย
ขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.80) ขอ 3. ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหา
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากร (คาเฉล่ีย = 3.71) และขอ 4. ผูบริหารสถาบันชวยให
บุคลากรกําหนดวิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.69) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
ใหคําปรึกษา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอ
ใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.10 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการใหคําปรึกษา 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรเขาใจ
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

19.0 43.9 23.7 8.7 3.2 1.6 3.68 มาก 

2. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

22.5 45.8 19.8 7.1 2.8 2.0 3.80 มาก 

3. ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหาในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
บุคลากร 

23.3 39.1 23.3 8.7 3.6 2.0 3.71 มาก 

4. ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรกําหนด
วิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

18.6 43.1 24.5 8.7 2.4 2.8 3.69 มาก 

5. ผูบริหารสถาบันเปดโอกาสใหบุคลากร
สามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

19.4 40.3 24.9 9.5 3.6 2.4 3.64 มาก 

รวม 3.70 มาก 

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%  
                      (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเห็น” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 

คน) 
 ** คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเห็นดวย” 
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4.11 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการกํากับดูแล 
 

จากตารางท่ี 4.11 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการกํากับดูแล ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.92) เม่ือพิจารณาราย
ขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 5. ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย = 3.96) ขอ 1. ผูบริหารสถาบันมีการ
ติดตามเพื่อรับรูขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (คาเฉล่ีย = 
3.94) และขอ 2. ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการติดตามการทํางานของบุคลากร เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 4. ผูบริหารสถาบันกําหนดเปาหมายและรายละเอียดของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย = 3.90) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการ
กํากับดูแล อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ี
อยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของผูบริหารเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาดานการกํากบัดแูล 
รอยละของระดับความคิดเห็น * 

รายการ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ผูบริหารสถาบันมีการติดตามเพื่อรับรู
ขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

27.3 44.7 19.8 3.6 2.0 2.8 3.94 มาก 

2. ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการ
ติดตามการทํางานของบุคลากร เพ่ือให
ทราบผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

24.1 47.8 19.4 4.3 2.0 2.4 3.90 มาก 

3. ผูบริหารสถาบันติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางใกลชิด เพ่ือใหทราบผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

24.9 45.5 21.7 4.3 1.6 2.0 3.89 มาก 

4. ผูบริหารสถาบันกําหนดเปาหมายและ
รายละเอียดของการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 

26.5 43.5 20.9 5.5 1.6 2.0 3.90 มาก 

5. ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาที่ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 

30.8 40.7 20.2 4.3 2.0 2.0 3.96 มาก 

รวม 3.92 มาก 

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดบัความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%   
                      (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเหน็” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 
 ** คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเหน็ต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” 
 
4.12 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะผูนํา 
 

จากตารางท่ี 4.12 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
ภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.83) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอ 2. ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.93) ขอ 5. ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผลการ
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (คาเฉล่ีย = 3.92) และขอ 1. ผูบริหาร
สถาบันมีพฤติกรรมเปนแบบอยาง ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.90) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะ
ผูนํา อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูใน
เกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาวะผูนํา 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. ผูบริหารสถาบันมีพฤติกรรมเปน
แบบอยาง ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

26.9 42.3 22.5 4.0 2.0 2.4 3.90 มาก 

2. ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

25.7 46.2 20.2 4.0 1.6 2.4 3.93 มาก 

3. ผูบริหารสถาบันมีการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

19.4 40.7 26.1 6.3 5.1 2.4 3.64 มาก 

4. ผูบริหารสถาบันมีการบริหารจัดการให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

19.4 46.2 22.9 6.7 2.4 2.4 3.75 มาก 

5. ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

27.7 43.9 20.2 2.4 3.6 2.4 3.92 มาก 

รวม 3.83 มาก 

หมายเหตุ: *รอยละในชองระดบัความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%  
                      (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเหน็” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 
                     ** คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเหน็ต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” 
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4.13 การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  
 

จากตารางท่ี 4.13 การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ผลการ
วิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.69) เม่ือพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอยตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
มาก ไดแก ขอ 5. ทานเห็นวาการแตงต้ังคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.87) ขอ 3. คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา(คาเฉล่ีย = 3.75) และขอ 4. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.67) ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 

 
ตารางท่ี 4.13 รอยละ และคาเฉล่ียบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 

รอยละของระดับความคิดเห็น * 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไมเห็น
ดวย 

ไมมี
ความเห็น 

คาเฉล่ีย 
** 

แปลผล 

1. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานแสดง
ความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานที่
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

19.0 40.3 25.3 9.1 4.3 2.0 3.62 มาก 

2. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวม
ในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

19.4 37.2 24.9 11.1 5.5 2.0 3.55 มาก 

3. คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

19.0 48.6 20.9 6.3 3.2 2.0 3.75 มาก 

4. คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวม
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

20.2 43.1 20.9 8.7 4.7 2.4 3.67 มาก 

5. ทานเห็นวาการแตงต้ังคณะทํางานฯ จะเปน
สวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

27.3 41.5 21.3 4.7 3.2 2.0 3.87 มาก 

รวม 3.69 มาก 
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หมายเหตุ:  *  รอยละในชองระดบัความคิดเห็นต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” ของแตละขอรวมกันได 100%    
                      (Valid percent) สวนรอยละในชอง “ไมมีความเหน็” คํานวณจากฐานผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (253 คน) 
                     **  คาเฉล่ียคํานวณจากคะแนนระดับความคิดเหน็ต้ังแต “มากท่ีสุด” จนถึง “ไมเหน็ดวย” 
 
4.14  การทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรปจจัยสวนบุคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ กับตัวแปร
ตาม คือการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดสมมติฐานดังนี้ 
 

4.14.1 สมมติฐานท่ี 1 “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวน
รวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” 
 

ตารางท่ี 4.14  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       

1.  เพศ 1.00  
2.  อาย ุ 0.01 1.00 
3.  ระดับการศึกษา 0.13* 0.19** 1.00 
4.  ระยะเวลาทํางานในสถาบัน -.10 0.67** 0.04 1.00 
5.  ประเภทบุคลากร       0.18* 0.25**   0.72**   0.09      1.00 
6.  เปนเจาหนาท่ีประกัน -.08 0.57** -.01 0.11 -.07 1.00 
7.  เปนคณะทํางานพัฒนาระบบ 0.01 0.02 0.09 0.08 0.00  0.44** 1.00 
8.  ความรูความเขาใจ -.10 0.13* 0.15 0.03 0.04 0.18** 0.17* 1.00 
9.  ทัศนคติเก่ียวกับการประกัน 0.00 0.00 -.02 -.09 -.08 0.11 0.06 0.29** 1.00 
10. บทบาทของผูบริหารสถาบัน -.00 0.08 0.02 -.01 -.01 0.20** 0.11 0.27** 0.62** 1.00 
11. บทบาทของคณะทํางาน 0.02 0.09 0.09 0.03 0.05 0.23** 0.22** 0.33** 0.46** 0.73** 1.00 
12. การมีสวนรวมในการประกัน -.02 0.07 0.09 0.04 0.03 0.39** 0.30** 0.44** 0.55** 0.66** 0.69**  1.00 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (2-tailed) 
 

จากตารางท่ี 4.14  การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient analysis) แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแสดงใหเห็นวา ปจจัยของบุคลากรไดแก 1. เพศ  
2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาทํางานในสถาบัน 5. ประเภทบุคลากร 6. เปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพ
การศึกษา 7. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 10. บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกัน 
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คุณภาพการศึกษา  และ 11. บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตางก็มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ 0.01 กับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โดยมีความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 – 0.692) ดังนั้นจึงสนับสนุน 
สมมติฐานท่ี 1 

 
4.14.2 สมมติฐานท่ี 2 “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สามารถอธิบายความผันแปรของการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50 (R2 = 0.50)” 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหแุบบข้ันตอน ระหวางปจจัยดานตางๆ กับการมีสวน
รวม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ตัวแปร  แบบจําลอง 
B .318 บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบ

คุณภาพ (X11) T (4.098)** 
B .283 ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา (X9) T (3.328)** 
B .494 เปนคณะทํางานพัฒนาระบบ

คุณภาพ (X7) T (4.027)** 
B .210 ระดับการศึกษา (X3) 
T (3.301)** 
B .286 บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา (X10) T (2.814)** 
B .999 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (X8) T (2.568)* 
ตัวคงท่ี -1.456 

T (-3.903)** 
R2 0.632 
See .600 
F 40.878 

Sig. F 0.000** 
B = คาสัมประสิทธ์ิถดถอย 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.15 ผลจากการทดสอบทางสถิติโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) โดยวิธีแบบข้ันตอน (Stepwise) ระหวางตัวแปรตาม (Y) คือการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับตัวแปรอิสระ (X) ท่ีมี 11 ปจจัย คือ 
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาทํางานในสถาบัน 5. ประเภทบุคลากร 6. เปนเจาหนาท่ีประกัน
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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 ข้ึนมาพิจารณาผลการวิเคราะหถดถอยพหุ
แบบข้ันตอน ปรากฏวาตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระท่ี
มีอํานาจการอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญดังนี้ 1. บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ (X11)  2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา (X9) 3. เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา (X7)  4. ระดับการศึกษา (X3) 5. 
บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X10) และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา (X8) ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมติฐานท่ี 2 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ปการศึกษา 2553  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติ และการมีสวนรวมเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จากการพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผล
การศึกษาดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของบุคคลากร 
 

ผลการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง รอยละ 62.5 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 37.8 
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 40.2 ทํางานในสถาบันมากกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 53.0 ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน รอยละ 74.2 เปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รอยละ 26.2  
และเปนคณะทํางานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน รอยละ 27.9  
 
5.2  สรุปผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความรูความเขาใจในดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ สัดสวนของผูท่ีตอบคําถามในแตละขอไดถูกตองอยูในชวงระหวาง 
รอยละ 20.6 ถึงรอยละ 96.8 ของผูตอบท้ังหมด โดยภาพรวมตอบถูกรอยละ 77.1  
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะหทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.62) และเม่ือพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูล ระดับความคิดเห็น
ดานทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ขอท่ี 2 ทานคิดวาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจนเปนท่ียอมรับในสังคมภายนอก (คาเฉล่ีย 
= 3.94) ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  ขอ 7. ทานไมเคยรูสึกเบ่ือหนายกับการ 
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ทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 3.16) สําหรับความคิดเห็นท่ีอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด เห็นดวยนอย และระดับไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
  
5.4 สรุปผลการวิเคราะหการมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การวิเคราะหการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน ผลการวิเคราะห

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) และเม่ือพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและ
แปลผลขอมูล ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ขอ 1. ทานเขารวมประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน (คาเฉล่ีย 3.40) ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ขอ 4. ทาน
มีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ  เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนและสอดคลองกับมาตรฐานตัว
บงช้ี (คาเฉล่ีย = 3.38)  สําหรับความคิดเห็นท่ีอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยนอย และระดับไมเห็น
ดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
 
5.5  สรุปผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวม มีความ
คิดเห็นระดับมาก(คาเฉล่ีย = 3.79) เม่ือพิจารณาแตละดานสามารถสรุปผลดังนี้ 1. ดานการสงเสริม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.78) 2. ดานการอํานวยความสะดวก มีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.72) 3. ดานการใหคําปรึกษา มีความคิดเห็น อยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉล่ีย = 
3.70) 4. ดานการกํากับดูแล มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.92) และ 5. ดานภาวะผูนํา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.83) 
 
5.6  สรุปผลการวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ  
 

การวิเคราะหบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย = 3.69) และเม่ือพิจารณาตามเกณฑการวิเคราะหและแปลผลขอมูลระดับ
ความคิดเห็นการมีบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมาก ขอ 5. ทาน
เห็นวาการแตงต้ังคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา (คาเฉล่ีย = 
3.87) สําหรับความคิดเห็นท่ีอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยปานกลาง ระดับเห็นดวยนอย  และระดับ
ไมเห็นดวย ผลการวิจัยไมพบขอใดท่ีอยูในเกณฑคาเฉล่ียในระดับนี้ 
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5.7  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 1 กลาววา “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวก กับการมีสวน
รวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” การวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient analysis) แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแสดงใหเห็นวา ปจจัยตางๆ ของบุคคลากรตางก็มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 0.01 
กับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี
ความสัมพันธระดับปานกลาง (สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.309 – 0.692) ดังนั้นจึงสนับสนุน 
สมมติฐานท่ี 1 

 
สมมติฐานท่ี 2 กลาววา “ปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สามารถอธิบายความผันแปรของการมีสวนรวม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 50 (R2 = 0.50)” 
ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ ข้ึนมาพิจารณาผลการวิเคราะหถดถอยพหุแบบข้ันตอน 
ปรากฏวาตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร รวมกันอธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรอยละ 63.2 (R2 = 0.632) ตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจการ
อธิบายการผันแปรการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 1. 
บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ (X11)  2. ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X9) 3. 
เปนคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา (X7)  4. ระดับการศึกษา (X3) 5. บทบาทของผูบริหารสถาบัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (X10) และ 6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(X8) ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมติฐานท่ี 2 
 
5.8  ปญหาอุปสรรค 
 

ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในสถาบัน 
กลุมตัวอยางไดสะทอนปญหาตางๆ ดังนี้ 

5.8.1 ตัวช้ีวัดมากเกินไป ตัวช้ีวัดเกือบท้ังหมด ไมสะทอนความมีคุณภาพของการศึกษา แตจะเพิ่ม
ภาระใหสถาบันการศึกษาตองมานั่งทํางานเอกสาร จนงานท่ีเปนสาระท่ีแทจริงถูกละเลย 
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5.8.2 กอใหเกิดการแขงขันในส่ิงท่ีไรสาระ เกี่ยวกับคะแนนท่ีตองไดสูงๆ ซ่ึงสงผลใหทําลาย
จริยธรรมการรวมกันทํางาน สรางความอึดอัด บอนทําลายขวัญและกําลังใจ ทําใหคนเห็นแกตัว มุงแตจะ
ทํางานของตนเองเอาคะแนนเปนหลักโดยไมคํานึงถึงส่ิงอ่ืน 

5.8.3 อบรมมาแตไมคอยมีโอกาสไดใชความรูท่ีไดจากการอบรม 
5.8.4 บางหนวยงานผูบริหารไมใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพเทาท่ีควร มองวาเปนการ

เพิ่มภาระใหมากกวา 
5.8.5 การประกันคุณภาพเปนผลงานจากความรวมมือของบุคลากรภายในองคกร แตปญหาคือการ

จํากัดการทํางานแตเพียงกลุมคณะทํางานดานการประกันคุณภาพเทานั้น 
 5.8.6 สถาบันไมไดมีการนําผลลัพธท่ีแทจริงมาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส มา
วางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความเปนจริง 

5.8.7 ตัวช้ีวดัท่ีเปล่ียนไป ทําใหไมสามารถเก็บสถิติไดและหาหลักฐานยาก 

5.8.8 ระบบการจัดเก็บขอมูลของสํานักตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ 

ความไมชัดเจนของตัวบงช้ี เกณฑตาง ๆ ท่ีปรับตลอดทําใหทํางานลําบาก 
 
5.9 ขอเสนอแนะ 
  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในสถาบัน จาก
กลุมตัวอยางท่ีไดเสนอแนะประเด็นตางๆ ดังนี้ 

5.9.1 ควรมีการวิเคราะหปญหาของหนวยงาน และรับฟงขอคิดเห็น เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
บรรลุตัวช้ีวัด 

5.9.2 ผูบริหารหนวยงานตองคอยกระตุนบุคลากรใหเกิดความกระตือรือรนตลอดเวลา 
5.9.3 ควรบูรณาการตัวช้ีวดัจากการประเมินตาง ๆ ใหเหลือนอยลง 

5.9.4 การศึกษาท่ีแทจริง ควรเปนการศึกษาภายใตบรรยากาศท่ีมีเสรีภาพทางความคิด ใหนักศึกษา
ไดเรียนรูและคิดเปนระบบอยางสรางสรรค มีจิตใจสุนทรียภาพท่ีนาช่ืนชมความหมายของธรรมชาติ และ
ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย แตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนอยู เปนบอนทําลายส่ิงเหลานี้ ดวย
เหตุท่ีสรางความตึงเครียดแกอาจารยและเม่ืออาจารยมีความเครียดและกําลังใจตกตํ่า ยอมสงผลตอการเรียน
การสอนอยางเล่ียงไมได ดังนั้น เสนอใหสถาบันยกเลิกการประกันคุณภาพเหลานี้เสีย แลว ลองสรางใหมเปน
ของตัวเองโดยใหประชาคมมีสวนรวมกันทุกฝาย 

5.9.5 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหเกิดกับผูบริหารทุกระดับ และการทําประกันคุณภาพ
การศึกษาควรเปนไปโดยธรรมชาติ  มิใชไมไดทําแลวบอกวาทําเพื่อใหมีคะแนน 

5.9.6 ผูท่ีไดรับการแตงต้ัง ใหเปนคณะทํางานมีความรูและความเขาใจในตัวบงชี้ท่ีทานรับผิดชอบ
อยางแทจริง และเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
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5.9.7 ควรเปดโอกาสใหทุกสวนไมวาจะเปนสายอาจารย สายเจาหนาท่ี และนักศึกษา ไดเขาใจ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกคนเขาใจและยอมรับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจะได
มีสวนรวมในการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน 

5.9.8 เนื่องจากสถาบันอยูภายใต สกอ. ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเร่ืองท่ีจําเปนตอง
ทําตอไป แตการทํารายงาน ก.พ.ร. ควรยกเลิก เพราะไมไดมีสวนชวยใหสถาบันมีการพัฒนากระบวนการ
ทํางานใหเปนระบบ และไมไดทําใหสถาบันสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีหวังไว มีแตจะทําใหบุคลากรสาย
สนับสนุนมีภาระงานมากข้ึน มากกวาท่ีจะพัฒนาองคการใหเปนระบบและองคความรูเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.9.9 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรในสํานักตระหนักถึง ความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.9.10 ควรมีการหมุนเวียนใหบุคลากรทุกคนไดเขารวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.9.11 คณะทํางาน/ควรมีบทบาทเทาเทียมกันในการจัดทํา SAR ไมควรมอบหมายใหเปนเฉพาะ
บุคคล เพราะตัวบงช้ีบางตัวตองระดมความคิดในการจัดทํา 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามฉบับน้ีตองการสอบถามบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เก่ียวกับการมีสวนรวมใน

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยสถาบันไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด
แนวทางและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของตัวบงช้ีที่รับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพ่ือการศึกษาวิจัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง โดยผูวิจัยจะเก็บขอมูลการประเมิน
ของทานไวเปนความลับและจะสรุปผลการวิจัยออกมาในภาพรวม ซึ่งไมสงผลกระทบตอการปฏิบติังานของทานแตอยางใด 

2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 6 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตอนที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตอนที่ 4 การมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตอนที่ 5 บทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตอนที่ 6 บทบาทของคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ 
ตอนที่ 7  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

3. คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม 

• แบบสอบถามตอนที่ 1 ใหทานเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับ ตัวทานมากที่สุด 

• แบบสอบถามตอนที่ 2 ใหทานทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

• แบบสอบถามตอนท่ี 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 และตอนท่ี 6 ใหทานทําเคร่ืองหมาย   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 

เลขท่ีแบบสอบถาม…........ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากที่สุด 
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. ตํ่ากวาปริญญาตรี  ( ) 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 

 
ตอนท่ี 2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ความรู ความเขาใจ ใช ไมใช 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ   

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีท้ังหมด 9 องคประกอบ   

3. ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 

  

4. SAR ยอมาจาก Self-Assessment Report   

5. กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิงปริมาณ   

6. ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5   กรณีท่ี
ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 
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ความรู ความเขาใจ ใช ไมใช 

7. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน 

  

8. คณะ/สํานกั/สถาบัน จะตองกรอกผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในระบบ CHE QA Online 

  

9. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร อยูใน กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจยัข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

  

10. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินและจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในระดบักอง/คณะ/สํานัก/สถาบัน 

  

 
ตอนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี รายการ 

5 4 3 2 1 

1 ระบบการทํางานของทานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทานไดประยุกตใชระบบการ
พัฒนาคุณภาพ PDCA      

2 ทานคิดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถสรางมาตรฐานใหกับสถาบันจน
เปนที่ยอมรับในสังคมภายนอก       

3 ทานมองวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบท่ีเขามาจับผิด   การทํางานของ
ทานมากกวาการควบคุมคุณภาพในเน้ืองาน       

4 ทานคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่นาสนใจและมีประโยชนมาก       

5 ทานมีความรูสึกกระตือรือรนและยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางเต็มที่       

6 ทานไมไดใหความสนใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะไมไดสราง
ประโยชนหรือเพ่ิมคุณคาในการทํางานมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน       

7 ทานไมเคยรูสึกเบื่อหนายกับการทํางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา      

8 ทานมองวาตนเองเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา      

9 ทานเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพ่ือใหการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ       

10 ทานพยายามกระตุนใหหนวยงานของทานเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี      
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ตอนท่ี 4 การมีสวนรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี รายการ 

5 4 3 2 1 

การมีสวนรวมในการวางแผน 

1 ทานเขารวมประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน/สถาบัน      

2 ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ตามตัวบงช้ี
การประกันคุณภาพการศึกษา      

3 ทานมีการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน      

4 ทานมีการวางแผนในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ  เอกสารหลักฐานที่จําเปนและ
สอดคลองกับมาตรฐานตัวบงช้ี      

5 ทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน      

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

1 ทานเขารวมการอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน/สถาบันไดจัดขึ้น      

2 ทานปฏิบัติตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน 

     

3 ทานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

     

4 ทานมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารหลักฐานที่สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

     

5 ทานมีการแลกเปล่ียนความรู หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ทานไดจากการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/ภายนอกหนวยงาน 

     

การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

1 ทานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานตามคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

     

2 ทานมีการใชฐานขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบัน 

     

3 ทานมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน SAR หรือ เขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในสวน
ที่ทานรวมรับผิดชอบ 

     

4 ทานเขารวมประชุมหารือเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน 
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5 ทานมีสวนรวมในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน        

การมีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

1 
ทานปรับปรุงการปฏิบัติงานของทานตามผลการประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/สถาบัน 

     

2 
ทานมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน/
สถาบัน 

     

3 
ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน/สถาบัน 

     

4 
หนวยงาน/สถาบันเปดโอกาสอยางเต็มที่ ใหทานเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

     

5 
ทานไดเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน/สถาบัน 

     

 
 
ตอนท่ี 5 บทบาทของผูบริหารสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับการดําเนินงาน 
ขอท่ี รายการ 

5 4 3 2 1 

บทบาทดานการสงเสริม 

1 ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นรวมกันในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2 ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมมือกันในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีการนําความคิดใหมๆ มาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

4 ผูบริหารสถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

5 ผูบริหารสถาบันสามารถสรุปและอธิบายความกาวหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหทานทราบไดอยางชัดเจน 
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บทบาทดานการอํานวยความสะดวก 

1 ผูบริหารสถาบันสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีตอกันในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2 ผูบริหารสถาบันมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถาบันมีการจัดสรรเวลาการทํางาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

4 ผูบริหารสถาบันมีการกําหนดขอบเขต ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

5 ผูบริหารสถาบันสามารถบริหารงาน ใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนิน
ไปดวยดี 

     

บทบาทดานการใหคําปรึกษา 

1 ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรเขาใจบทบาทหนาที่ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

2 ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถาบันรับฟงปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากร      

4 ผูบริหารสถาบันชวยใหบุคลากรกําหนดวิธีการแกปญหาในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

5 ผูบริหารสถาบันเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

บทบาทดานการกํากับดูแล 

1 ผูบริหารสถาบันมีการติดตามเพื่อรับรูขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

     

2 ผูบริหารสถาบันนําขอมูลมาประกอบการติดตามการทํางานของบคุลากร เพ่ือใหทราบผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถาบันติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด เพ่ือใหทราบผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

4 ผูบริหารสถาบันกําหนดเปาหมายและรายละเอียดของการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน 

     

5 ผูบริหารสถาบันกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 
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บทบาทดานภาวะผูนํา 

1 ผูบริหารสถาบันมีพฤติกรรมเปนแบบอยาง ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา      

2 ผูบริหารสถาบันมีความกลาในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ  ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถาบันมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา      

4 ผูบริหารสถาบันมีการบริหารจัดการใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     

5 ผูบริหารสถาบันมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

     

 
ตอนท่ี 6 บทบาทของ คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับการดําเนินงาน 
ขอท่ี รายการ 

5 4 3 2 1 

1 
คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนินงานที่
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2 
คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการจัดทําคูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

3 
คณะทํางานฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

4 
คณะทํางานฯ เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

5 
ทานเห็นวาการแตงต้ังคณะทํางานฯ จะเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตอนท่ี 7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง   ทานมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน/

สถาบันอยางไร 
 
ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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************ ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ************ 
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