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บทคัดยอ
 การศึกษาความคิดเห็นการมีสวนรวมของ
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีตอการดําเนิน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2554
มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาความคดิเหน็ของการมสีวนรวม
ของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 2) ศึกษาระบบ
การทํางาน ความพรอมรวมถึงปญหาและอุปสรรคตอการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบ
คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาที่ 3 ปงบประมาณ 
2554 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนคณะทํางาน

ประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบดวย ประธานคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการคณะทํางานประกัน

คุณภาพการศึกษา และคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 5 มาตรฐาน ไดแก  1)มาตรฐานดานการบริหาร 
2) มาตรฐานดานการศึกษา 3)มาตรฐานดานการวิจัย 4)
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ และ5)มาตรฐาน

ดานทํานบุาํรงุศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เคร่ืองมือทีใ่ช
ในการเกบ็ขอมลู ม ี2 วธิ ีคอื 1)แบบสอบถาม วเิคราะหขอมลู
โดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS คาํนวนคาสถติ ิเปนรอยละ
จากกลุมตัวอยาง 40 คน  และ2)การจัดสนทนากลุม โดย
มีผูเขารวมสนทนา จํานวน 49 คน วิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเนื้อหา

Abstract 
 The study on the participation of the 
quality assurance working groups  in self-assess-
ment report in Phase 3, 2011 Fiscal Year, has two 
objectives:  1) To explore opinions about the 
participation of the Quality Assurance Working 
Group and; 2) To explore working process, readiness, 
problems and obstacles of making of self-assess-
ment report based on Mahidol University’s Phase 
3 Quality Assurance, 2011 Fiscal Year. The sample 
group in this survey included the Working Group’s 
chair, secretary and fi ve sub-working groups on 
administration, education, research, academic 

services and restoration of  arts and culture, and 
environment. This study employed two research 
techniques, namely, questionnaire and group 
discussion. The questionnaire was responded 

by 40 sampled people, with support of SPSS to 
obtain statistics and percentages. As for the group 
discussion, 49 people got involved and the

content analysis was utilized.  

* เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

** เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ผลการวิจัย
 ความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตอการดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมนิตนเองตามระบบคณุภาพมหาวทิยาลยั
มหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2554 ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมและ
รายดานท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก (x= 3.67, S.D. = 0.89) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1)ดานการมีสวนรวม
ของคณะทาํงานประกนัคณุภาพการศกึษาสถาบนัฯ ตอการ
จดัทาํรายงานการประเมนิตนเองตามระบบคณุภาพฯ อยูใน
ระดบัมาก (x= 3.88,  S.D. = 0.93)  กลุมตวัอยางสวนใหญ
มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทกุขอ โดยมคีวามคดิเหน็
ในระดับการรับฟงความคิดเห็น (Consult) เฉลี่ยคะแนน
รอยละมากที่สุด คือ  60  รองลงมาคือ การใหความรวม
มือ (Collaboration) รอยละ 48 2) ดานขอมูลแผนงาน/
กิจกรรม แนวทางการดําเนินงานในอนาคต เพื่อสราง
และพัฒนาการมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคุณภาพ

การศกึษาสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล
ตอการจัดทํารายงานฯ พบวาสวนใหญมีสวนรวมเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  (x= 3.64, S.D. = 0.90) เม่ือจําแนก
เปนประเด็น พบวาการมีสวนรวมทุกรายขอมีความคิดเห็น
อยูในระดบัมากทัง้หมด แตดานการกาํหนดเปาหมายรวมกนั

และความคดิรเิริม่สรางสรรค มรีะดบัเทากันในระดบัปานกลาง
และระดับมาก  คือ  รอยละ  38 และรอยละ  35
ดานมีสวนรวมในการปฏิบตัติามนโยบายและกิจกรรมใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกลุมมาตรฐานตองการ อยูในระดับมาก 
เปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 70 รองลงมา คือ การทํางานเสร็จ
ในเวลาทีก่าํหนด คดิเปนรอยละ 57 และความกระตอืรอืรน
ในการทํางานรอยละ 50 ตามลําดบั นอกจากน้ันทกุขอมีระดับ

เปอรเซน็ตเฉลีย่ต่ํากวา 50 3) ปญหา/อปุสรรคในการดาํเนนิ
งานดานการมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคุณภาพ

การศกึษาสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล
พบวามคีวามคดิเหน็ในภาพรวม อยูในระดบัปานกลางถงึมาก 
(x= 3.44,  S.D. = 0.83) เมื่อจําแนกเปนประเด็นพบวา
การศกึษาและเสนอปญหารวมเสนอความคดิเหน็ ตลอดจน
การพัฒนาตัดสินเลือกแนวทางและกิจกรรมที่เหมาะสม 

เพื่อการวางแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
อยูในระดบัปานกลาง  รอยละ 40   สวนการคนหาปญหาและ
สาเหตุทีเ่กดิขึน้ในการจัดทาํรายงานประเมินตนเองฯ ตลอด
จนความตองการของกลุมมาตรฐานอยูในระดบัมาก รอยละ 
38  อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหา/อุปสรรคในการดําเนิน
งานพบวาในแตละระดับการมีสวนรวม (มากท่ีสุด, มาก 
และปานกลาง) มเีปอรเซ็นตเฉลีย่ต่ํากวา 50 และ 4) ระบบ
การทํางานและความพรอมของคณะทํางานประกันคณุภาพ
การศึกษาสถาบันฯ พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดมีความ
คิดเห็นในภาพรวม ระดับมาก (x= 3.75, S.D. = 0.92) 
เม่ือจําแนกเปนประเด็น พบวาการมีสวนรวมในการเตรียม
ความพรอมโดยการกําหนดหนาที่ของบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ตอลักษณะงานชัดเจน มีคาเฉล่ียรอยละ 57 รองลงมา
คือ การเตรียมความพรอมกอนทํางาน เชน การประชุม
ของกลุมมาตรฐานทําใหรายงานฯ มีประสิทธิภาพ และ
การจัดระบบการทํางานโดยการเริ่มจัดทํารายงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในเวลาท่ีเร็วขึ้นทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิใน
การทํางาน เฉล่ียรอยละ 53  ทั้ง 2 ดาน  มีเพียงดานการ
จัดทําแบบฟอรมเพ่ือชวยใหกรอกขอมูลของการจัดทํา
รายงานประกนัคณุภาพการศกึษางายและรวดเรว็ขึน้เทานัน้ 
ที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวา 50

Results
 The overall fi ndings were divided into 
fi ve parts. First, it is the characteristics of 40 ques-
tionnaire respondents (out of 50). Most of them 
were females or 75 percent aged between 21 and 

51 and the rest were males with the same age. 
87 percent represented supporting staff while 
13 percent belonged to faculties and research-

ers. Most respondents, 33 percent, came from 
the working group on administration, followed 
by the group on education and arts and culture 
and environment that contributed 20 percent 
equally. The working group on academic services 

and on research contributed 18 and 10 percent 
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respectively.  Second, this presents the opinions 
concerning the participation of working groups 
in the quality assurance. The majority rated high 
participation (x= 3.88, S.D. = 0.93). After categorizing 
by issues, most respondents also rated high in all 
questions. The consultation received the higher 
score than the collaboration or 60 and 48 percent 
respectively. Third, it concerns the participation 
in planning for activities and guideline for the 
future in order to enhance the working groups’ 
participation in report making. On average, people 
had high participation in this (x= 3.64, S.D. = 0.90). 
The participation in all items was high. Thus, the
involvement in collective goal setting and creativity 
obtained was moderate and high or 38 and 35 
percent respectively. However, most respondent 
or 70 percent wanted to participate in implemen-
tation according the policy to achieve the working 
groups’ goals.  57 percent showed their interest 
to complete their tasks by the deadline while 50 
percent showed enthusiasm for the job. Other 
question items contributed less than 50 percent.  
Fourth, the fi nding reveals problems and obstacles
of the participation. Generally, respondents rated 
moderate to high (x= 3.44,  S.D. = 0.83). 40 per-

cent gave a moderate level for the problem in 
presenting opinions and considering appropriate 
alternatives and activities to deal with the qual-

ity assurance job. 38 percent rated high for the 
problems and related reasons in report making 
and working groups’ need. However, looking into 
each level of participation, less than 50 percent 
of respondents found problems and obstacles. 

Fifth, this is the working system and preparation 
of working groups. All sample rated high (x= 3.75, 
S.D. = 0.92).  Over half of them, or 57 percent, saw 

the participation in preparation in which working 
groups’ members were assigned certain tasks 
and responsibilities. Following this, 53 percent 
witnessed the preparation before report making 
such as meetings and work systematization for a 
faster process and effectiveness. Less respondents 
felt satisfi ed with the form constructed to ease 
data collection.  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เปนสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจดานการเรียน
การสอน การดําเนนิการวิจยั และการใหบรกิารวิชาการแก
สงัคมในรปูแบบตางๆ ฯลฯ มกีารดาํเนนิการภายใตวสิยัทศัน
ของสถาบันฯ ที่กลาววา “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เปนสถาบันชั้นนําในระดับนานาชาติ ที่สรรสรางวิทยาการ
ดานประชากรและสงัคมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื” ภายใต
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร คือ 1) นําความรูสูการปฎิบัติ
2) การเสริมสรางความรูและปญญาสูสังคม 3) การใช
ประโยชนสงูสุดจากทรัพยากรท่ีมอียู 4) ผลกัดันใหเกิดสังคม

ทีม่คีวามรบัผดิชอบ และ5) สรางความเปนสากล  สถาบนัฯ 
ดําเนินงานภายใตภารกิจ และยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และในแตละป
สถาบันฯ ตองดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาที่ 3

โดยมีระยะการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 

กันยายนของทุกป เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่กําหนดไวเพื่อเปนการประเมินตนเอง ผลท่ีไดทําให
ทราบถึงจุดที่ควรไดรับการแกไขและสงเสริม ซึ่งจะเปน
แนวทางนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหมีประสิทธิภาพ
และศักยภาพย่ิงขึ้น และปงบประมาณ 2554 ที่ผานมา 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดมีการพัฒนาระบบ
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 เพือ่ชวยใหการจัดทาํรายงานฯ
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงระบบ
การทาํงาน ความพรอม ปญหา และอปุสรรคในการดาํเนนิ
การที่มีตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบนัฯ ในปงบประมาณ 2554 ทีผ่านมา ดงันัน้ จงึทาํการ
ศกึษาติดตามความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตอการจัดทาํราย งานการประเมิน
ตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหดิลเพือ่นาํผลของขอมลูทีไ่ด ไปเปนขอเสนอ
แนะแนวทางใหการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 ศึกษาความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาตอการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาที่ 3 ปงบประมาณ 2554  
และ2)ศกึษาระบบการทํางาน ความพรอม รวมถงึปญหาและ
อุปสรรคตอการดําเนินงานการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามระบบคณุภาพ มหาวทิยาลยัมหดิล ระยะเวลาที ่

3 ปงบประมาณ 2554

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ประธานคณะ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการคณะทํางาน
ประกันคณุภาพการศึกษา และคณะทํางานประกันคณุภาพ

การศึกษา จาก 5 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานดานการ
บริหาร 2) มาตรฐานดานการศึกษา 3) มาตรฐานดานการ
วจิยั 4) มาตรฐานดานการบริการวิชาการ และ 5) มาตรฐาน

ดานทํานบุาํรงุศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ปะกอบดวย
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา เลขาและผูชวย
เลขาคณะทํางานประกันคณุภาพการศึกษา จาํนวน 55 คน 
กลุมตัวอยางใชประชากรทั้ งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 5 ตอน 
ดงันีต้อนที ่1 ขอมลูสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพ รวมถึงความรับผิดชอบในมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 2 ขอมูลดาน
การมีสวนรวมของบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ดานการใหขอมูล
(Inform),  การรับฟงความคิดเห็น (Consult), การเขามา
เกีย่วของ (Involve),  การใหความรวมมอื (Collaboration) 
และการลงมือปฏิบัติ (Take action) )  ตอนที่ 3 แผนงาน/
กิจกรรม แนวทางการดําเนินงานในอนาคต เพื่อสราง

และพัฒนาการมสีวนรวมของบคุลากรสถาบันวจิยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลตอการจัดทํารายงานฯ 
ในดานการกําหนดเปาหมายรวมกัน, การแบงหนาที่และ
การมสีวนรวม, ความคิดรเิริม่สรางสรรค, ความกระตือรอืรน
ในการทํางาน, การบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ
ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําประกัน
คุณภาพการศึกษา, การตัดสินใจรวมกันดําเนินการจัดทํา
รายงานฯ, การมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตอง
ของรายงานฯ,  การชกัชวนใหบคุลากรรวมมอืชวยกันทาํงาน
ไดสาํเรจ็, การทาํงานเสรจ็ในเวลาทีก่าํหนด และการปฏบิตัิ
ตามนโยบายและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกลุม

มาตรฐานตองการ ตอนที่ 4 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนิน
งานดานการมีสวนรวมของบุคลากรสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานการศึกษาและเสนอ
ปญหารวมเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการพัฒนาตัดสิน
เลือกแนวทางและกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือการวางแผน

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา, การคนหาปญหา
และสาเหตุที่เกิดขึ้นในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
การศกึษา ตลอดจนความตองการของกลุมมาตรฐาน ตอนที ่5
ระบบการทํางานและความพรอมของบุคลากรสถาบันฯ 
โดยมีการเตรียมความพรอมโดยการกําหนดหนาที่ของบุคคล
ทีร่บัผิดชอบตอลกัษณะงานชดัเจน, การเตรยีมความพรอม
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กอนทํางานเชน การประชุมของกลุมมาตรฐานอันจะทําให
รายงานฯ มีประสิทธิภาพ, การจัดระบบการทํางาน

โดยการเร่ิมจัดทาํรายงานประกันคณุภาพการศึกษาในเวลาท่ี
เร็วข้ึนทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน, การจัดทํา
แบบฟอรมเพือ่ชวยใหกรอกขอมลูของการจัดทาํรายงานประกัน

คุณภาพการศึกษางายและรวดเร็วขึ้น  ไดรับแบบสอบถาม
คืน จํานวน 40 ชุด จากนั้นดําเนินการจัดสนทนากลุม
คณะทาํงานประกันคณุภาพการศกึษา โดยมผีูเขารวมจาํนวน 
49 คน จาก 68 คน คิดเปนรอยละ 72 เพื่อสอบถามปญหา 
อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมท้ังระบบความ
พรอมท่ีสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดขึ้นเพื่อรองรับการจัดทํารายงานฯ ทั้ง 5 มาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
 1)  ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม พบวา
กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 40 คน จาก 55 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง คดิเปนรอยละ 75 มอีายุระหวาง 21 -51 ปขึน้ไป  
เพศชาย คดิเปนรอยละ 25 มอีายุระหวาง 21 -51  ปขึน้ไป  
อยูในสายสนับสนุน คดิเปนรอยละ 87 สายวิชาการ คดิเปน
รอยละ 13 และเปนคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ในมาตรฐานที ่1 ดานการบรหิาร มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 33  
รองลงมา คอื มาตรฐานที ่2 ดานการศกึษา และมาตรฐานที ่5
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม รอยละ 20
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการ รอยละ 18
สวนมาตรฐานท่ี 3 ดานการวิจัย รอยละ 10    

 2)  ระดับการมีสวนรวมของคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีตอการดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2554  แบงระดับการมีสวนรวม
เปน 5 ระดบั คอื ระดับมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็น
ตอระดบัการมสีวนรวม แยกไดดงันี ้ 1)ระดบัการมสีวนรวม
ตอการจัดทํารายงานฯ  เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.88,  
S.D. = 0.93) ดานการรับฟงความคิดเห็น (Consult) เฉลี่ย
คะแนนรอยละมากท่ีสดุ คอื  60  รองลงมาคอื การใหความ

รวมมือ (Collaboration) รอยละ 48 2) ขอมูลแผนงาน/

กิจกรรม แนวทางการดําเนินงานในอนาคต เพื่อสราง
และพัฒนาการมีสวนรวมของคณะทํางนประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดลตอการจัดทํารายงานฯ สวนใหญมีสวนรวมเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (x= 3.64, S.D. = 0.90) โดยประเด็นการ
มสีวนรวมทกุรายขอมีความคดิเหน็อยูในระดบัมากทัง้หมด 
มเีพยีงดานการกาํหนดเปาหมายรวมกนั และความคดิรเิริม่
สรางสรรค ที่มีระดับปานกลางและระดับมากเทากัน 
คอื รอยละ 38 และรอยละ 35 ดานการมสีวนรวมในการปฏบิตัิ
ตามนโยบายและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกลุม
มาตรฐานตองการ  อยูในระดบัมาก เปนอนัดบั 1  ถงึรอยละ 
70  รองลงมา คอื การทํางานเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด คดิเปน
รอยละ 57 ดานความกระตือรอืรนในการทํางานรอยละ 50
ตามลําดับ นอกจากนั้น ทุกขอมีระดับเปอรเซ็นตเฉลี่ย
ตํ่ ากวา  50 3) ระบบการทํางานและความพรอม
ของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ พบวา
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นในภาพรวม ระดับมาก 
(x= 3.75, S.D. = 0.92) พบประเด็นการมีสวนรวมใน
การเตรียมความพรอมโดยการกําหนดหนาที่ของบุคคลที่

รบัผดิชอบตอลกัษณะงานชัดเจน มคีาเฉล่ียรอยละ 57 รองลงมา
คือ การเตรียมความพรอมกอนทํางาน เชน การประชุม
ของกลุมมาตรฐานทําใหรายงานฯ มีประสิทธิภาพ และ
การจัดระบบการทํางานโดยการเริ่มจัดทํารายงานประกัน
คณุภาพฯ ในเวลาท่ีเร็วข้ึนทาํใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 
เฉลี่ยรอยละ 53  ทั้ง 2 ดาน  มีเพียงดานการจัดทําแบบ

ฟอรมเพือ่ชวยใหกรอกขอมลูของการจัดทาํรายงานประกัน

คุณภาพงายและรวดเร็วขึ้นเทาน้ัน ที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวา 50  
 3) สภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัย มหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2554 ของ

คณะทาํงานประกนัคณุภาพการศกึษาสถาบนัวจิยัประชากร
และสังคม มหาวทิยาลัย มหดิล พบวาความคิดเหน็ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลางถึงมาก (x= 3.44,  S.D. = 0.83)
ประเด็นการศึกษาและเสนอปญหารวมเสนอความคิดเห็น
ตลอดจนการพัฒนาตัดสินเลือกแนวทางและกิจกรรม

ที่เหมาะสม เพื่อการวางแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
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การศึกษา อยูในระดบัปานกลาง รอยละ 40 การคนหาปญหา
และสาเหตุที่เกิดขึ้นในการจัดทํารายงานประเมินตนเองฯ 
ตลอดจนความตองการของกลุมมาตรฐานอยูในระดับมาก
รอยละ 38 อยางไรก็ตามประเด็นปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงานพบวาในแตละระดับการมีสวนรวม (มากที่สุด, 
มาก และปานกลาง) มีเปอรเซ็นตเฉลี่ยตํ่ากวา 50   
 4)  ความคิดเห็นของคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีตอการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 
ปงบประมาณ 2554 มีดังตอไปนี้ 1) คณะทํางานประกัน
คณุภาพการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญดานระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี และดําเนินการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ ทําใหการจัดทํารายงานฯ เปนไปอยาง
มปีระสิทธิภาพ ซึง่เปนการบอกถึงศกัยภาพและการจัดการ
ความรูเปนอยางดี 2)การดําเนินการทดสอบแบบฟอรม
กอนใชงานจรงิ ทาํใหคนพบสวนทีต่องแกไขและเพิม่เตมิใน
การจดัเกบ็ขอมลูกอนใชงานจรงิ 3) วธิกีารจดัการขอมลูเพือ่
ใหเห็นภาพรวมของขอมูลทั้งหมด โดยจัดทําแบบฟอรมข้ึน
ใชควบคูกับแบบฟอรมของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ทําใหไดขอมูลที่ครบถวนและรวดเร็วมากกวาทุกมาตรฐาน 
4) การสรางระบบขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลงานที่ทํา เปนการ
ชวยใหดําเนินการดานตางๆ ครอบคลุมยิ่งข้ึน 5) การจัด
ทาํรายงานฯ โดยใชรปูภาพประกอบการบรรยาย และแยก
เปนขอ ทาํใหเหน็ภาพชดัเจน รายงานฯ นาสนใจ ไมเกดิความ
เบื่อระหวางการประเมินฯ นอกจากนี้ พบปญหาการจัด
ทาํรายงานฯ ซึง่ถือเปนผลงานและสามารถสะทอนภาพรวม

ของทั้งสถาบันฯ ไดเปนอยางดีนั้น เกิดจากความรวมมือ
ของบางกลุมบุคคลเทานั้น สวนใหญยังไมเห็นความสําคัญ
ของงานประกนัคณุภาพการศกึษา มบีางสวนเหน็งานสวนตัว
สําคัญมากกวางานสวนรวม รวมถึงตองมีการนําความคิด

อยางเปนระบบเขามาจัดการ ซึง่ปญหาดังกลาวสงผลใหการ
ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ผลท่ีออกมาทําใหสถาบันฯ ได
คะแนนจากการเย่ียมสํารวจฯ ไมมากเทาที่ควร อีกทั้ง
บุคลากรสายวิชาการควรมีสวนรวมมากกวานี้ เนื่องจาก
พบปญหาการเก็บขอมูลใชเวลามากและไมครบถวน ทําให

ไดขอมูลลาชาสงผลใหการจัดทํารายงานฯ ไมเสร็จตาม

เวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ ปญหาการจัดเก็บขอมูลที่มีการ
เปล่ียน แปลงไป-มา ทําใหคณะทํางานประกันคุณภาพการ
ศึกษาดําเนินการไดไมตอเนื่อง
 จากการจดัสนทนากลุมตวัอยาง ซึง่เปนบคุลากร
สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่ปน
คณะทาํงานประกนัคณุภาพการศกึษา จากทัง้ 5 มาตรฐาน
คณุภาพ จาํนวน 49 คน จาก 68 คน คดิเปนรอยละ 72  พบ
ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้งระบบ
ความพรอมทีส่ถาบันวิจยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั
มหิดลจัดขึ้นเพ่ือรองรับการจัดทํารายงานฯ ในภาพรวม 
ดังนี้ 

1)  มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร   
  1.1) กําหนดระยะเวลาและรายละเอียด
การจัดเก็บขอมูลเชิงลึกเรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
ปริ๊นเตอร รวมทั้งงบประมาณจัดซื้อ แกไขโดยหนวยพัสดุ
ใชระบบ ERP รองรับ 1.2) การนับขอมูลจํานวนบุคลากร
สถาบนัฯ แกไขโดยใชขอมลูภาพรวมทีอ่งิกบังานทรพัยากร 
บคุคลมหาวทิยาลยัมหิดล โดยแยกประเภทจาํนวนอาจารย 
เจาหนาที่ และลูกจางโครงการ 1.3) ความคลาดเคล่ือน
ของขอมูลการเขารวมกิจกรรม เชน การอบรม หรือ
ประชุมของคณาจารย รวมทั้งการนําขอมูลดานการอบรม
ไปใชรวมกับการเรียนการสอน และขยายผลไปสูรายวิชา
การตอยอดไปถึงตาํราและหรอืสรางความเขมแขง็ตอชมุชน 
แกไขโดยผูบริหารสถาบันฯ จะดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหคณาจารยทราบถึงความสําคัญของขอมูลดังกลาว 
1.4) การกรอกขอมูลทีเ่ปนรปูแบบและการนาํเรือ่งวิชาการ
ไปตอยอด การแลกเปล่ียนความรูหรือการทํากิจกรรมชวย

ใหชุมชนเขมแขง็ แกไขโดยใชการใชเอกสารอางอิงเทาน้ัน 
 2)  มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
  2.1) เวลาและจาํนวนการจดัทาํขอมลูนกัศกึษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) แกไขโดย หลักสูตรฯ ดําเนินการจัด
เก็บขอมูลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมทั้งนําขอมูล
เขารายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจาํหลักสตูรฯ
ทุกเดือน 2.2) การนับจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาและ
สละสิทธิ์ การนับจํานวนทุนโครงการปริญญาเอก (คปก.)  
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เนื่องจากรับนักศึกษาเขาปละ 2 ครั้ง ทําใหเวลาคาบเก่ียว
กันระหวางปงบประมาณและปการศึกษา รวมทั้งจํานวน
การสําเร็จการศึกษาไมตรงกับบัณฑิตวิทยาลัยที่นับวัน
นักศึกษาวันสอบผาน แตสถาบันฯ นับวันท่ีไดรับแจงตอบ
รับใหตีพิมพบทความ รวมทั้งระยะเวลาที่สําเร็จการศึกษา 
ใหนับตามหลักสูตรทั่วไปหรือขอมูลจริง แกไขโดยให
เจาหนาทีห่ลกัสตูรฯ เปนผูตดิตามสอบถามขอมลูดวยตนเอง
เพื่อใหขอมูลตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัยมหิดล
มากที่สุด 2.3) จํานวนเปอรเซ็นตของงานวิจัยระหวาง
อาจารยกับนักศึกษา หรือผูรวมทํางานวิจัย รวมทั้งการ

แบงสดัสวนผลงาน เนือ่งจากมีผลตอการทํางานดานอืน่ๆ เชน

อาจารยที่เปนประธานสอบวิทยานิพนธ นักวิจัยผูชวย 
แกไขโดยคณะผูดําเนินการทําการปรึกษากันกอนใหขอมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ 2.4) เอกสาร
อางอิงดานการใชประโยชนจากงานวิจัยของคณาจารย  
แกไขโดยสถาบันฯ จัดทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัยกลับไป 

เนื่องจากไมใชประเด็นท่ีตองเก็บขอมูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี 
อาจารยประจําทุกหลักสูตรฯ ดําเนินการเก็บขอมูลโดย
ใหนักศึกษาสงงานรูปแบบอิเลคทรอนิค (fi le) หรือวิธี 
scan เพ่ือเก็บเปนหลักฐานอางอิง รวมทั้งดานการวิจัย
คณาจารยไดเก็บขอมูลเอกสารจากแหลงผูใหทุน 2.5) 

การติดตามสอบถามขอมูลการไดรบัรางวัลของนักศึกษาท่ีสาํเร็จ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประชากรและสังคม แกไขโดยหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาเฉพาะเรื่อง เพื่อทําความเขาใจและใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 2.6) การนับจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม
อบรมแบบ Attach Program รวมกับการอบรมแบบ 

non degree ของหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
รวมท้ังชวงเวลาเปดรับนักศึกษาท่ีแตกตางจากหลัก

สูตรฯ อื่น คือเดือนกันยายน ทําใหเวลาคาบเกี่ยวระหวาง
ปการศกึษาและปงบประมาณ แกไขโดยกรอกขอมลูในชวงเวลา
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฯ มากท่ีสุด 2.7) การตีความ
หมายการเรียนเต็มหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายของหลัก
สูตรฯ หรือเปาหมายสถาบันฯ รวมถึงเกณฑที่ใช เนื่องจาก

มีผลตอการรายงานมหาวิทยาลัย และขอมูลสถาบันฯอาจ

ผดิพลาด เพราะหากใชขอมลูตามหลกัสูตรทีส่ามารถศกึษา
ได จะไดจํานวนมากกวาเปาหมายของสถาบันฯ  แกไขโดย
เจาหนาท่ีหลักสูตรดําเนินการสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย
มหิดลเพื่อใหการจัดทําขอมูลเปนแนวทางเดียวกันและ
ไมเกิดขอผิดพลาด และหากมหาวิทยาลัยมหิดลมีคําถาม
เพิม่เตมิเจาหนาทีป่ระจาํหลกัสูตรฯ หรอืประธานหลกัสูตรฯ 
จะตอบคําถามได โดยในเบื้องตนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบนัฯ จะกรอกขอมลูทีต่อบไดใหในแบบฟอรม   
2.8) รายละเอียดขอมูลดานวิทยานิพนธนักศึกษาสถาบันฯ 
ไมครบถวนตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ 
ตองการ เนื่องจากหัวขอในแบบฟอรมการยื่นขอสอบ

กบับณัฑติวทิยาลยัมหีวัขอไมครอบคลุม แกไขโดยใหนกัศกึษา
กรอกขอมูลในแบบฟอรมกลางของงานประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และงานประกันคุณภาพ

การศกึษาสถาบนัฯ จะดาํเนนิการแนะนาํมหาวทิยาลยัมหดิลให
ปรับเปล่ียนหากมีหัวขอไมตรงกับสถาบันฯ และหากขอมูล
สามารถตอบไดมากกวาหนึง่ขอควรทาํหมายเหตบุอกไวดวย
นอกจากนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ 

ไดขอผลงานวชิาการทีน่กัศกึษานาํเสนอในรปูแบบอเิลคทรอนคิส

หรือดําเนินการ scan ขอมูลเพื่อใชเปนเอกสารอางอิง
ในเบื้องตน สําหรับหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของดาน
วัฒนธรรม สังคม ยุทธศาสตรสถาบันฯ จะขอเพิ่มเติม
จากอาจารยและนักศึกษาท่ีดาํเนนิการ และทาํความเขาใจ
โดยแจงใหทราบทาง e-mail กอน รวมท้ังแจงในการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ  ดวย และการย่ืนเรื่อง
ขอสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองเพ่ิมเอกสารวิทยานิพนธ
ทีแ่สดงถึงความเก่ียวของในดานดงักลาวใหเจาหนาทีป่ระจํา

หลกัสูตรฯ เพือ่นาํมากรอกขอมลูลงในแบบฟอรม ทัง้นีไ้ดทาํ
คูมือการกรอกขอมูลไวแลว

3) มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย  

  3.1) ขั้นตอนการเก็บขอมูลดานงานวิจัย 
แกไขโดยงานวิเคราะหนโยบายและแผนปรับเปลี่ยนรูป
แบบการเก็บขอมูลเพ่ือใหงายตอการรวบรวม และเสร็จ

ทันตามกําหนด โดยเปล่ียนจากโปรแกรม PDF File เปน
โปรแกรม Microsoft excel  เพื่อใหสามารถเลือกสวนที่
ตองการเพิ่มเติมขอมูลและพิมพได โดยดําเนินการกรอก
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ขอมลูสวนทีส่ามารถกรอกไดกอนสง e-mail ใหอาจารยเปน

รายบคุคลเพือ่ขอขอมลูท่ีถกูตองเพิม่เตมิ แตเนือ่งจากอาจารย
ตอบกลบันอย จงึขอใหนกัวจิยัผูชวยโครงการชวยตอบดวย  
เพิ่มชองทางการเก็บขอมูลโดยทาง e-mail  ดวยขอความ
นุมนวลและชวนเชิญใหผูรับขอความตองการตอบกลับ
และเขามามีสวนรวม 3.2) การเก็บขอมูลดานงานวิจัยเปน

การเกบ็แบบสะสม ระยะเวลาของขัน้ตอนการทาํสญัญาแตละ
โครงการ รวมทั้งขอมูลคอนขางเปนความลับ และการนํา
ผลงานวิจัยที่เสร็จแลวไปใชประโยชน การแบงสัดสวน 
(เปอรเซ็นต) ของบทความทางวิชาการ และปญหาการ
นับปปฏิทินหรือปงบประมาณ แกไขโดยการขอขอมูล

จากอาจารยผูเขียนบทความ ใชผลงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
และเก็บขอมูลเปนรายเดือน เพื่อใหสามารถแยกออกได 
2 แบบ ทําใหไมยุงยากในการเก็บขอมูล อยางไรก็ตาม 

งานวเิคราะหนโยบายและแผนมกีารเกบ็ขอมลูสวนกลางอยูแลว 
จึงขาดเพียงขอมูลบางสวน นอกจากนี้ ไดเสนอใหนํา
ระบบ intranet มาประยุกตใชเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน 

3.3) ขอมลูบทความทางวิชาการไมตรงและเปนทศิทางเดียวกนั
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ เนื่องจาก
โครงการวิจัยบางสวนไมผานสถาบันฯ  คณาจารยที่ทํางาน
กบัหนวยงานภายนอกไดรบัการตีพมิพบทความแตไมไดแจง
สถาบันฯ ทําใหขอมูลแตกตาง คลาดเคลื่อน แกไข

โดยปรับรปูแบบการทํางานเปนเชิงรกุ โดยดําเนินการสอบถาม
ใหถี่และปรับรูปแบบใหทันสมัย รวดเร็วและงายข้ึน 

3.4) ความแตกตางในการเกบ็ขอมูลของแตละมาตรฐาน ทาํให
การนับขอมูลเกิดปญหาบางสวน รวมท้ังขอมูลที่ไมตรงกัน

ของเวบ็ไซดสถาบนัฯ ระหวางหนาภาษาองักฤษและภาษาไทย
เนื่องจากผูจัดทําหนาภาษาอังกฤษรับขอมูลโดยตรงจาก
อาจารยผูเปนเจาของบทความและดําเนินการกอนผูจัดทํา
หนาภาษาไทย  แกไขโดยทําทั้ง 2 ภาษาแลว Link  ไปท่ี

หนาเดยีวกนั 3.5) ปญหาการใสชือ่อาจารยผูเขียนบทความ
ชื่อแรกชื่อเดียว แกไขโดย ทําการตรวจสอบเว็บไซดถี่ขึ้น 
โดยเนนการทํางานในระบบ online หรือระบบ Cloud 
โดยปรกึษากบันกัวเิคราะหระบบคอมพิวเตอรเพือ่วางแผน
การใช server ใหประสบผลสําเร็จ 

4)  มาตรฐานคณุภาพดานการบรกิารวชิาการ
  4 .1)  ขอมูลดานมูลคา  คานํ้ า  คาไฟ 
คาเสียเวลา คาเส่ือม และคาวัสดุตางๆ  เปนตน แกไข
โดยคํานวณเฉพาะขอมูลที่มีเทานั้น หากขอมูลไมชัดเจน
ใหแสดงแตรายการ การใสขอมูลตองมีตัวเลขชัดเจน เชน 
หองสมุดสถาบันฯ  มีคาหนังสือ คางบประมาณบุคลากร 
ฯลฯ  ในการพิจารณาคาเสื่อม ตนทุน และมาตรฐาน
ควบคุม ผูบริหารสถาบันฯ จะเปนผูดําเนินการเอง 
4.2) ขอมูลดานความพึงพอใจของผูรบับริการในงานฝกอบรม 
แกไขโดยใชขอมูลที่สรุปภาพรวม โดยเนนเรื่องการมีสวน
รวมระดับมหาวิทยาลัยไมใชเฉพาะงาน และการประเมิน
ความพึงพอใจใหรวมจํานวนการฝกอบรมทั้งระดับชาติ
และนานาชาติเขาดวยกันแลวจึงนํามาคิดคาเฉล่ียรวม 
และเพ่ือใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันควรใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ที่จัดทําไวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตหากงานฝก
อบรมมีแบบสอบถามแลว ขอใหเพ่ิมคําถามเร่ืองความ
พึงพอใจตอการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม (โดยรวม) 

และความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดกจิกรรม และสรปุระดบั

ที่ไดพรอมเอกสารอางอิง เนื่องจากงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันฯ ตองการเพียงภาพรวมเทาน้ัน สําหรับ
กรณีที่มีทั้งงานอบรมและการดูงาน ขอใสเพียงราย
ละเอียด กําหนดการ รายชื่อผูอบรม และเวลามาใหงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ เปนผูกรอกขอมูลก็ได 
4.3) ขอมูลหัวขอผลการดําเนินงานสวนที่อาจารยไปใช

นําเสนองานวิจัย งานเรียนงานสอน การอบรม หรือการ
บรกิารวชิาการตางๆ แกไขโดยวชิาท่ีใชในการเรยีนการสอน
และนําขอมูลไปจัดอบรมดําเนินการทํา Course outline 

โดยบอกวตัถปุระสงคและอางองิหลกัสตูรดวย ทัง้นีผู้บรหิาร
สถาบันฯ รวมถึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) จะทํา
ความเขาใจกับคณาจารยและนักวจิยัเพือ่ใหทราบถึงรายละเอียด
การสอบถาม และงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ 
อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแบบฟอรมโดยเพิ่มเติม
หัวขอจํานวนและชื่อคณาจารยที่ดําเนินการ เพื่อชวยให
คณะทาํงานประกนัคณุภาพการศกึษากรอกขอมลูไดครอบคลมุ
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และงายขึ้น 4.4)ขอมูลหัวขอการสงเสริมความเขมแข็ง
สูชุมชน เชน การบริจาคเงินใหโรงเรียนหรือชุมชน เปนตน  
แกไขโดยใสรายละเอียดใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
สถาบันฯ โดยคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ตองศึกษาเร่ืองวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันฯ ดวย 
4.5) คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา หนวยเผยแพร
ขอมลูและขาวสาร ไมทราบแหลงขอมลูการจดัประชมุภาย
ในสถาบนัฯ  แกไขโดยใหสอบถามจากงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาและหนวยฝกอบรมของสถาบันฯ ที่ดําเนินการ
เก็บขอมูลในระยะเวลาตามปฎิทินประจําปของสถาบันฯ
4.6)  การแยกประเภทผูเขารวมงานประชุม เชน ผูเขารวม
ที่เปนนักศึกษา ศิษยเกา เปนตน แกไขโดยจัดใหมีผูดําเนิน
การเก็บขอมลูเปนสวนกลาง ซึง่จะทําใหคณะทํางานประกัน
คณุภาพการศึกษามาตรฐานตางๆ สามารถใชขอมลูสวนนีไ้ด 
โดยอาจนําระบบ intranet เขามาจัดการ

5) มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  
 5.1) การเกบ็ขอมูลดานการประชมุของสถาบนัฯ  
เชน การบริการวิชาการ เปนตน ไมครบถวน เนื่องจาก
คณะทํางานประกันคุณภาพการศกึษาในมาตรฐานน้ีไมไดมี
สวนรวมในการจัดประชุม แกไขโดยใหมกีารเก็บฐานขอมลู
ในสวนกลาง 5.2) แหลงขอมูลการคนหากจิกรรมทีส่อดคลอง
กับยุทธศาสตรสถาบันฯ  แกไขโดยปรึกษากับงานประกัน
คณุภาพการศึกษาสถาบันฯ   5.3) การจัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจดําเนินการไมครบทุกกิจกรรม เนื่องจาก
ผูดําเนินการมีเพียงคนเดียว แกไขโดยใหผูจัดกิจกรรมเปน
ผูดําเนินการประเมินความพึงพอใจ ทําใหทุกคนมีสวนรวม 

และนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแกไข พรอมท้ังใชเปน
หลักฐานอางอิง 

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยพบประเด็นสําคัญ
ที่สมควรนํามาอภิปรายผลไว ดังนี้ 
 ความคิดเห็นการมีสวนรวมของคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตอการดําเนินการจัดทํา

รายงานการประเมนิตนเองตามระบบคณุภาพมหาวทิยาลยั

มหิดล ระยะท่ี 3 ปงบประมาณ 2554 ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวม
และรายดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้  
1) ดานการมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันฯตอการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง
ตามระบบคุณภาพฯ  2) ดานการมีสวนรวมของขอมูล

แผนงาน/กิจกรรม แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 
เพือ่สรางและพัฒนาการมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคณุภาพ
การศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดลตอการจัดทํารายงานฯ จากการพิจารณาผล

การวิเคราะหขอมลู  ทาํใหพบวากลุมตวัอยางสวนใหญ มคีวาม

คดิเห็นตอระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากท้ังส้ิน ผลการ
วเิคราะหรายขอ แสดงใหเหน็วากลุมตวัอยาง มสีวนรวมใน
การกําหนดเปาหมายรวมกัน และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ในระดับปานกลางและมาก คือรอยละ35 และ 38
ตามลําดับ สําหรับการมีสวนรวมระดับมาก ไดแก 
การปฏิบตัติามนโยบายและกิจกรรมใหบรรลเุปาหมายตาม
ทีก่ลุมมาตรฐานตองการ คดิเปนเปอรเซน็ต ถงึ 70 นอกจากนี ้
การรวมกันทํางานเสร็จในเวลาที่กําหนด รอยละ 57 
ความกระตือรือรนในการทํางานรอยละ 50 การมีสวนรวม
ในการตรวจสอบความถูกตองของรายงานฯ รอยละ 48 
การตัดสินใจรวมกันดําเนินการจัดทํารายงานฯ รอยละ 43
ซึ่งสอดรับกับที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen and
Uphoop 1977: 7-9) ไดกลาววาการมสีวนรวมโดยทัว่ไปแลว

หมายถงึ การมีสวนรวมในการตดัสนิใจ แตไมไดหมายความ

วาจะเปนการตัดสินใจแตเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสิน

ใจควบคูไปกับการดําเนินการดวย และการตัดสินใจยังมี
ความเก่ียวของในเร่ืองผลประโยชน และการประเมินผล
ในกิจกรรมพัฒนาดวย จึงเห็นวาการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของ
โดยตรงกับการดําเนินงาน ทั้งยังเกี่ยวของกับผลประโยชน

และการประเมินผลดวยเหมือนกัน กลาวคือ ผลประโยชน
นั้นเปนผลมาจากการดําเนินงาน และผลประโยชน
กจ็ะมาเปนตวักาํหนดใหมกีารประเมนิผล ซึง่ตางกไ็ดรบัผล
มาจากขั้นตอนการตัดสินใจแลวทั้งส้ินนั่นเอง นอกจากนี้
ยงัมผีลสะทอนกลับจากการประเมินผล และการดําเนินงาน

กลับไปสูการตัดสนิใจอีกดวย  สาํหรับการมีสวนรวมในการ
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ประชาสมัพนัธใหเหน็ความสาํคญัและประโยชนของการจดั
ทํารายงานฯ  คิดเปนเปอรเซ็นตไดเพียงรอยละ 40  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาทฤษฎีการกระทําทางสังคม (Theory of Social 
Action) ไดอธิบายถึงการกระทําของมนุษย (Action of 
Human) แลว พบวาขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของแตละบุคคล 
(Personality) วัฒนธรรม (Culture) สิ่งเหลานี้เปนตัว
กําหนดความคิด ความสนใจ จึงเปนไปไดเชนกันในการ
ที่จะเกิดการมีสวนรวมตอการประชาสัมพันธใหเห็นถึง
ความสําคญัและประโยชนเปนไปพอประมาณ เน่ืองจากพบ
กลุมตัวอยางบางสวนยังมีความเห็นตอประโยชนสวนตน
มากกวาสวนรวมและเหน็งานประจาํสาํคญักวางานสวนรวม  
3)ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานดานการมีสวนรวม
ของคณะทาํงานประกนัคณุภาพการศกึษาสถาบนัวจิยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตอการจัดทํารายงานการ

ประเมนิตนเองตามระบบคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล ระยะที ่3 
ปงบประมาณ 2554  ผลการศึกษาไดวิเคราะหระดับ
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของ
กลุมตัวอยางในภาพรวม โดยพิจารณาผลการวิเคราะห
ขอมูล  ทําใหพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็น
ตอระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก
ผลการวิเคราะหรายขอ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง

มสีวนรวมในการศึกษาและเสนอปญหารวมเสนอความคิดเหน็ 
ตลอดจนการพัฒนาตัดสินเลือกแนวทางและกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพ่ือการวางแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  อยูระดับปานกลาง รอยละ 40  ซึ่งสอดรับกับ 
Erwin (อางองิใน ยพุาพร รปูงาม 2545, 6) ไดใหความหมาย
เกีย่วกบัการมสีวนรวมไววา คอืกระบวนการใหบคุคลเขามา

มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ
แกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยาง
แข็งขันของบุคคลแกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการ

ทีเ่หมาะสมและสนับสนนุ ตดิตามการปฏิบตังิานขององคการ
และบุคคลที่เกี่ยวของ ในสวนการคนหาปญหาและสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนความตองการของกลุมมาตรฐาน อยูในระดบัมาก 
รอยละ 38  อยางไรก็ตามประเด็นปญหา/อุปสรรคในการ

ดาํเนินงานพบวาในแตละระดับการมีสวนรวม (มากท่ีสดุ, มาก

และปานกลาง) มีเปอรเซ็นตเฉลี่ยอยูในเกณฑตํ่ากวา 50 
4) ระบบการทํางานและความพรอมของคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลตอการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2554 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีความ
คิดเห็นในภาพรวม โดยพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล  
ทําใหพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็นตอระดับ
การมีสวนรวมในระบบการทํางานและความพรอม อยูใน
ระดับมาก  ผลการวิเคราะหรายขอ แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยาง มีระบบการทํางานและความพรอม มากกวา
รอยละ 50 ไดแก การเตรียมความพรอมโดยการกําหนด
หนาทีข่องบคุคลทีร่บัผิดชอบตอลักษณะงานชดัเจน รอยละ 
57 และการเตรียมความพรอมกอนทํางาน เชน การประชุม

ของกลุมมาตรฐานทําใหรายงานฯ มปีระสิทธภิาพ และการจัด
ระบบการทํางานโดยการเร่ิมจดัทาํรายงานประกันคณุภาพ
การศึกษาในเวลาท่ีเรว็ขึน้ทาํใหเกดิผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 
รอยละ 53 มีเพียงการจัดทําแบบฟอรมเพื่อชวยใหกรอก
ขอมลูของการจัดทาํรายงานประกันคณุภาพงายและรวดเร็ว
ขึน้เทานัน้ทีไ่ดเปอรเซน็ตเฉล่ียตํา่กวา 50 จากผลการศกึษา
ดังกลาวไดทําการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมตอการ
จดัทาํรายงานฯ  โดยวิธวีดัความคิดเห็นของกลุมตวัอยางใน
ภาพรวมที่ตองมีสิ่งประกอบ 3 อยางคือ บุคลากรสถาบันฯ  
ความรับผิดชอบ และมีการตอบสนองออกมาในระดับ
สูง ตํ่า มาก นอย โดยใชการตอบแบบสอบถาม และโดย

การสัมภาษณ ซึ่งสอดรับกับจอนห โทมัส (Zadrozny, 

John Thomas, 1959 อางถึงใน ศรัณยา เทียนเสรี, 2541 
: 17) และเบสท (Best, 1977 :11) ที่ไดเสนอแนะวาวิธีที่
งายทีส่ดุในการท่ีจะบงบอกถึงความคิดเห็นคอื การแสดงถึง
ความคิดเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบ 

 นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมความพรอมดาน
อื่นๆ อีก ไดแก 1) การจัดทําแบบฟอรมเพ่ือใชใน
การเก็บขอมลูขึน้ใหมเพ่ือชวยใหคณะทํางานประกันคณุภาพ
แตละมาตรฐานดําเนินการจัดเก็บขอมูลไดสะดวก สบาย 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการปองกันไมใหเกิดการทํา

งานซํ้าซอนหากจัดทําขอมูลหลายแบบฟอรม 2) การจัด
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ประชุมรวมกันระหวางคณะผูบริหารสถาบันฯ ประธาน
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการประชุมระหวางกลุม
มาตรฐานเปนประจาํ เปนระบบทีม่คีวามจาํเปนและสําคัญ
อยางยิง่ เนือ่งจากเปนชองทางในการตดิตอสือ่สารเพือ่ชวย
เหลือ ติดตามขอมูล การเตรียมความพรอมและความรวม
มือของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ทําใหทราบถึงปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไข ทําให
การจัดทํารายงานฯ มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ 
จนประสบความสําเร็จและเสร็จตามกําหนดเวลา 3)

การปรับชวงเวลาการเร่ิมจัดทํารายงานฯ จากเดิมที่เริ่ม
เดือนสิงหาคม เปนเดือนมีนาคม ทําใหเพิ่มระยะเวลาการ
จดัทาํรายงานฯ มากขึน้ 5 เดอืน ชวยใหการปรบัแก รวมทัง้
การคนหาเอกสารอางอิงมีเวลามากขึ้น ทําใหรายงานฯ 
มีความสมบูรณ ถูกตอง และสามารถนํารูปแบบท่ีไดนี้ไป
จดัทาํรายงานฯในปตอไป 4) การจดัใหมคีณะกรรมการเยีย่ม
สาํรวจภายในสถาบันฯ ครัง้แรก เพือ่เตรียมความพรอมกอน
การเยีย่มสาํรวจจากมหาวทิยาลยัมหดิล ทาํใหไดขอคนพบ
และขอเสนอแนะท่ีมคีณุคาจากคณะกรรมการเย่ียมสาํรวจ
ภายในสถาบันฯ สูผูบริหารสถาบันฯ และคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ขอคนพบของการศึกษา
 1)  การศึกษาวิจัยนี้ พบระดับการมีสวนรวม
ของคณะทํางานประกันคุณภาพตอการจัดทํารายงานฯ 
อยูในระดับมาก ซึง่สงูท่ีสดุอยูทีร่ะดับการรับฟงความคิดเห็น 
(Consult)  ดานปญหา/อุปสรรคการดําเนินงานการมีสวน

รวมของคณะทํางานประกันคุณภาพสถาบันฯในการคนหา
ปญหาและสาเหตทุีเ่กดิขึน้ในการจดัทาํรายงานฯ ตลอดจน
ความตองการของกลุมมาตรฐาน รวมทั้งระบบการทํางาน

และความพรอมของคณะทํางานประกันคุณภาพสถาบันฯ 
โดยมีการเตรียมความพรอมในเร่ืองการกําหนดหนาที่
ของบคุคลทีร่บัผดิชอบตอลกัษณะงานชดัเจน และการจดัระบบ
การทํางานโดยการเริ่มจัดทํารายงานประกันคุณภาพใน
เวลาที่เร็วขึ้นทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางานอยูในระดับ

มากเชนกัน

 2)  การใชวิธีการเก็บขอมูลทางชองทางการ
สื่อสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร (e-mail) โดยใชขอความ
ที่นุมนวลและชวนเชิญใหผูรับขอความเกิดการมีสวนรวม 
เปนวิธกีารทีไ่ดผลดมีาก โดยดาํเนนิการเกบ็ขอมลูควบคูกบั
การขอขอมูลทางตรง
 3) ระบบการเรียนการสอนของดานการศึกษา
เอื้อตองานวิจัยดีมาก แตไมโดดเดนเม่ือเทียบกับดานการ
วิจัย 

ขอเสนอแนะ
 1) การศึกษาวิจยันี ้สามารถนาํไปเปนฐานขอมลู
ของการจัดทํารายงานประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ในปงบประมาณตอไป 
 2)  สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ มาปรับปรุง
แกไขสวนที่เปนปญหา ใชวางแผนและเปนแนวทางใน
การพัฒนางานประกันคุณภาพ เพื่อใหการจัดทํารายงานฯ 
บรรลุผลและไดรูปแบบท่ีมีคุณภาพ
 3) การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไมไดตั้งอยูบนฐาน
ของผลการวิจัยเทานั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการตางๆ อยางตอเนือ่ง เพือ่สรางความรู ความเขาใจ
ความตระหนัก และจิตสํานึกใหเกิดกับบุคลากรสถาบันฯ 
ตอไป
 4) การจดัทาํรายงานประเมินตนเองตามระบบ
คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ในปงบประมาณ
ตอไป ควรมีการเก็บขอมูลเปนสวนกลาง เพื่อใหทุก
มาตรฐานสามารถดึงขอมูลใชได โดยนําระบบ intranet 
มาประยุกตใช

 5)  การนาํความคดิอยางเปนระบบเขามาจดัการ
ในการจัดทํารายงานฯจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสงผลถึงคะแนนที่ไดรับจากคณะกรรมการ

เยี่ยมสํารวจฯ ของมหาวทิยาลัยมหิดลดวย
 6)  การทาํความเขาใจระหวางผูบรหิารสถาบนัฯ 
กับคณาจารยและนักวิจัยเกี่ยวกับการใหขอมูลกับคณะ
ทาํงานประกันคุณภาพการศกึษา ตองกระทาํอยางตอเนือ่ง
และสม่ําเสมอ เน่ืองจากมีความสําคัญและทําใหไดขอมูล

ครบถวนและรวดเร็ว
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 7)  การติดตอ สอบถามประเด็นความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลการจัดทํารายงานฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของแตละมาตรฐาน

ตองเปนผูดาํเนนิการประสานงาน เพ่ือใหทราบถงึรายละเอยีด
ไมเกิดความผิดพลาด และขอมูลเปนไปแนวทางเดียวกัน

สาํหรบัขอมูลทีใ่ชใหดภูาพรวมท่ีองิกับขอมูลของมหาวิทยาลัย
มหิดล
 8) การจัดทํารายงานฯ ควรใสรายละเอียดปลีก
ยอยลงไปพอประมาณ เพื่อไมใหเกิดความสับสน และเกิด
จุดดอยในรายงานฯ
 9)  การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการนํา
เสนอขอมูลดานประชากรเปนรูปพีรามิด บงบอกถึง
ความเปนเอกลักษณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 10) การจดัทาํ SWOT Analysis โครงสรางตางๆ 
ภายในสถาบนัฯ และนาํมาบูรณาการรวมกันอยางเปนวงจร

รวมท้ังสรางกลยุทธวธิกีารผลิตงานวิจยัออกมาอยางตอเน่ือง 
แสดงถึงความเช่ียวชาญดานการวิจัยของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
 11) การดําเนินการวิจัยดานการศึกษา ทําให
สามารถนําผลการวิจยัมาปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียน
การสอนใหดียิ่งขึ้น 
 12) การมี Stake holder ดานการศึกษา ทําให
เกิดการพัฒนา และเพ่ิมปริมาณจํานวนนักศึกษาตามเปา
หมายที่ตั้งไว  
 13) การจั ดทํ าบทสรุปผู บริ หารควบคู ไป

กบัรายงานฯ ฉบบัเตม็ ทาํใหสามารถจบัประเดน็ไดงาย และ
หากเนนบรูณาการวจิยักับการเรยีนการสอนและการอบรม 
จะทําใหไดรายงานฯ ที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยทั่วไป
และสามารถแกไขจุดออนไดโดยการใชแนวทางใน

การพัฒนาแทน
 14) ดานงานวิจัย ควรยกระดับถึงภูมิภาค 
เพ่ือแสดงถึงความเปนสากลและสงผลใหเกิดประเด็น
ความรูใหม
 15) การวเิคราะหจดุออนและนาํขอมลูของหนวย

งานที่ใกลเคียงมาเปรียบเทียบจะนําไปสูการพัฒนาดาน
การจัดฝกอบรมใหดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1) ศึกษาระบบ กลไก รวมทั้งกระบวนการ
ที่สรางความรู ความเขาใจ รวมท้ังเจตคติตอการเขารวม
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2)  ศกึษาปจจยัและแนวทางการประชาสัมพนัธ
ใ ห กั บบุ คลากรสถาบั น วิ จั ยประชากรและสั ง คม 
มหาวทิยาลยัมหดิล เขารวมเปนคณะทาํงานประกนัคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
 การศกึษางานวจิยัในครัง้นีส้วนสาํคัญท่ีใหงานวจิยั
สําเร็จลงได คือ ไดรับคําแนะนําจาก รองศาสตราจารย 
ดร . ศิรินันท กิตติสุขสถิต รองผูอํานวยการสถาบัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ประธานคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันฯ 
และอาจารย ดร.สักกรินทร นิยมศิลป  ที่ทานไดสละเวลา

มาเปนที่ปรึกษางานวิจัย ชวยใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบ 
และแกไขรายงานวิจยั ทาํใหการศึกษาคร้ังนี ้ประสบความสําเร็จ

ออกมาเปนรูปเลมและสามารถทราบความคิดเห็น
การมีสวนรวมของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอการจัดทํารายงานประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่  3  ปงบประมาณ  2554   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ

รองศาสตราจารย ดร.สรุยีพร พนัพึง่ ผูอาํนวยการสถาบนัฯ 
และคุณสุภาณี ปล้ืมเจริญ เลขานุการสถาบันฯ ที่สนับสนุน
การทําวิจัยมาโดยตลอด   ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ
ทั้ง 3 ทาน มา ณ โอกาสนี้
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