
การมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

นางอรัญญา สิงชมภู และคณะ

บทคัดยอ
 การศึกษาการมีส วนร วมของบุคลากรใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความ
คดิเหน็ของบคุลากรเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการประกนั
คณุภาพการศกึษาของคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมี
สวนรวมของบุคลากรในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษาเปนบคุลากรท่ีมสีวนเก่ียวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 200 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมลูใชโปรแกรมสาํเร็จรปู คาํนวณคาสถติ ิไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 การมีสวนรวมของบุคลากรสายผูสอนดาน
การประกันคณุภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทัง้ 
4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ( X =2.94)  เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา 1) ดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง 
( X =2.95) 2) ดานการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
( X =3.03) 3) ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =2.93) และ 4) ดานการปรับปรุงระบบ
การประกันคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ( X =2.83) แต
การมีสวนรวมของบุคลากรสายสนับสนุนดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 

อยูในระดบัปานกลาง ( X =3.01) เม่ือพจิารณาเปนรายดาน
พบวา 1) ดานการวางแผนอยูในระดบัปานกลาง ( X =3.02) 

2) ดานการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ( X =3.06) 

3) ดานการตรวจสอบผลการดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง 
( X =3.02) และ 4) ดานการปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง ( X =2.90) และการมี
สวนรวมของบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมท้ังหมดและรายดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง ( X =2.98) แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
1) ดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง ( X =3.00) 
2) ดานการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ( X =3.05) 
3) ดานการตรวจสอบผลการดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง

( X =2.99) และ 4) ดานการปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง ( X =2.88)

ABSTRCT
 The objectives of this study in the edu-
cational quality assurance participation of staffs 
in the faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen 
university were to study the staff opinions in 
educational quality assurance development in 

the faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen
university and to study level of the staff participa-
tion in educational quality assurance of the faculty 
of Veterinary Medicine, Khon Kaen university. Two 

hundred of the faculty staffs were included in the 
study. Questionnaires were used and data was 
analyzed by statistical program for percentage, 

mean, and standard deviation.



การมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 21

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555)

Results
 The level of participation in the educa-
tional quality assurance of teaching staffs were 
totally in an average level (mean=2.94) which 
divided into: planning participation (mean=2.95), 
operated participation (mean=3.03), participation 
in output assessment (mean=2.93) and participa-
tion in improvement of quality assurance system 
(mean=2.83). For the supporting staffs, total 
participation level was also  in an average level 
(mean=3.01). Mean value of participation in the 
planning, operation, output assessment and quality 
assurance system improvement were 3.02, 3.06, 
3.02, and 2.90, respectively. The mean value of 
the participation level for all faculty staffs were in 
2.98 for all aspects and 3.00, 3.05, 2.99 and 2.88 for 
the planning, operation, output assessment and 
quality assurance system improvement aspects.        

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปนระบบที่สราง
ความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษาเปนผล
มาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดกาํหนดจดุมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกําหนดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไดแก  คณุลกัษณะของบุคลากรดานความตระหนักถงึความ
สําคัญและการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน
การทาํงานเปนทมี การฝกอบรมพฒันาบคุลากร ความพรอม

ดานทรัพยากรทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม
คุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหารและขนาดขององคกร  
สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 สวน
คือ ประสิทธิผลระหวางทาง (Intermediate outcome)  
ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจาการจัด
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงาน
แบบวงจรคุณภาพและความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (end outcome or ultimate 
outcome) ไดแก การบรรลุพันธกิจของสถาบัน   

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยสรางระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดตาม
แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดกําหนด
การประกันคุณภาพการศึกษาไวในแผนกลยุทธของคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการ
พฒันาขีดความสามารถระบบการประกันคุณภาพของคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการดําเนิน
การอยางตอเนื่องโดยใหทุกหนวยงานภายในคณะฯ การ
ดําเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและปจจัย
ผลักดนัใหการดาํเนนิการของมหาวทิยาลยัไดกาวสูคณุภาพ
และมาตรฐานตามนโยบายและสอดรับกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติไดก็โดยการมี
สวนรวมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของบคุลากรของ

คณะสัตวแพทยศาสตร ในสถานการณปจจุบันบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาตามแนวทางและคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยและคณะไดจัดทําขึ้นบุคลากรยังขาดความ

เขาใจและเขาถึงการประกันคุณภาพการศึกษาตางเห็นวา
เปนภาระหนาที่ที่จะตองทําใหแลวเสร็จเปนครั้งคราวไป
เทานัน้  ขาดความตอเน่ืองและย่ังยนืในการดําเนินการตาม
แนวคิดการดําเนินการของ Deming  (PDCA) นอกจากน้ี
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตวัชีว้ดัหลายตัว

ตองมีการใชขอมูลจากแหลงตางๆ ซึ่งตองอาศัยการมีสวน
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รวมของบคุลากรทีร่บัผดิชอบในแตละฐานขอมลู เพือ่นาํมา
ประมวลผลเปนตวัชีว้ดัคณุภาพการศึกษา  เพือ่ใหดาํเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรเกิด
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามจุดมุงหมายของคุณภาพการ
ศึกษา จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวคิดและการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้นการมีสวนรวมของบุคลากรภายในจึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางย่ิงในการดําเนินงานตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที่คณะสัตวแพทยศาสตรไดกําหนดไว

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1) เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของบคุลากรเกีย่วกบั
แนวทางการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ
สัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการมี
สวนรวมของบุคลากรในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนบุคลากรของ
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดแก บุคลากรสายผูสอนจํานวน 
71 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 129 คน 
รวมทัง้สิน้จาํนวน 200 คน กลุมตวัอยางใชประชากรทัง้หมด
เปนกลุมตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามไดสรางข้ึน โดยแบงแบบสอบถามเปน 

3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 สถานภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษามีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของคณะสัตว

แพทยศาสตร ครอบคลุม 4 ดานคือ  1) การมีสวนรวมในการ
วางแผน  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมสีวน
รวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 4) การมีสวนรวมใน
การปรับปรุงระบบ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด 
เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา การสรางเครื่องมือโดยศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยพิจารณาเนื้อหาใหครอบคลุม
กับความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการศึกษาแลว
นาํเสนอท่ีปรกึษาเพ่ือพจิารณาความครบถวนความถูกตอง
และครอบคลุมเน้ือหาของการศึกษาและไดนําไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะท่ีคลายกัน คือบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จาํนวน 30 คน 
เพื่อหาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ไดคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง (Reliability) 
เทากับ 0.91 แลวจัดทําเครื่องมือที่สมบูรณเพื่อนําไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแกบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด 200 ชุด ไดรับกลับคืน จํานวน  
175 ชุด คิดเปนรอยละ 87.50 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมด
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
 1)  สถานภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 54.85  มีอายุระหวาง 
30- 49 ป คดิเปนรอยละ 32.57 สวนใหญมวีฒุกิารศกึษาอยู
ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเปนรอยละ 34.85 และมสีถานภาพ
การปฏิบัติงานเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 
62.85
 2) การมีสวนรวมของบุคลากรสายผูสอนใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ ปานกลาง ( X =2.94) โดยเรียงตาม
ลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย คือ การมีสวน
รวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการวางแผน การมี
สวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานและการมีสวน

รวมในการปรบัปรงุระบบตามลาํดบั และพจิารณารายดาน 
ดงันี ้ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ระดับการมีสวนรวม
ของบุคลากรสายผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง 
ทุกขอ ซึ่งเรียงตามลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหาคา
เฉล่ียนอย 3 อันดับแรก คือ การรวมประชุมเพื่อวิเคราะห
จุดออน จุดแข็งของหนวยงานในการจัดทําแผนประกัน
คุณภาพการศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก

มาตรฐานและตัวบ ง ช้ีการประกันคุณภาพภายใน
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ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน และการมีสวนรวม
กําหนดรายละเอียดตัวบงช้ีประกอบในมาตรฐานดาน
ภารกิจหลักของหนวยงานตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ดานการมีสวน
รวมในการดําเนนิงานระดบัการมสีวนรวมของบคุลากรสาย
ผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเม่ือพิจารณา
ในรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน
เรื่องมีสวนรวมดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เชน การจัด
ทําจุลสารแผนพับและเว็บไซต มีระดับการมีสวนรวมอยู
ในระดับนอย  ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบผล

การดาํเนนิงานระดบัการมสีวนรวมของบคุลากรสายผูสอนโดย
ภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณาเปนรายขอ
พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เกือบทุกขอยกเวน
เร่ืองการมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานการ
เผยแพรประชาสมัพนัธขอมลูการประกันคณุภาพการศกึษา
ของหนวยงานมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
ดานการมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพ ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรสายผูสอนโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางทุกขอ ซึ่งขอท่ีมี
คาเฉลีย่มากไปหาคาเฉลีย่นอย 3 อนัดบัแรก คอื การปฏิบตัิ
งานและดําเนินการแกไขปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพ โดยยึดแนวทางและขั้นตอนตามนโยบายประกัน
คุณภาพของหนวยงาน การมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
แกไขขอผดิพลาดเมือ่ทราบผลการตรวจสอบคณุภาพภายใน

หนวยงาน  และการมีสวนรวมในการปรับปรุงและเพิ่มเติม
ตวับงชีใ้นมาตรฐานดานภารกจิหลกัของหนวยงาน  และขอ
ทีม่คีาเฉล่ียนอยท่ีสดุ คอื สวนรวมในการปรับปรุงและแกไข

คูมือการปฏิบัติงานท่ีทานรับผิดชอบจากขอเสนอแนะหลัง
การประเมินคุณภาพภายใน 
 การมีสวนรวมของบุคลากรสายสนับสนุนใน
การประกันคณุภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทัง้ 
4 ดาน อยูในระดับปานกลาง (X=3.01) โดยเรียงตามลําดบั
จากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย คือ การมีสวนรวมใน

การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวน
รวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานและการมีสวนรวม
ในการปรับปรุงระบบตามลําดบั และพิจารณารายดาน ดงันี ้
ดานการมสีวนรวมในการวางแผน ระดบัการมสีวนรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง
เกอืบทกุขอ ยกเวน การเขารวมประชมุเพือ่วเิคราะหจดุออน
จุดแข็งของหนวยงานในการจัดทําแผนประกันคุณภาพ
การศกึษามรีะดบัการมสีวนรวมอยูในระดบัมาก ดานการมี
สวนรวมในการดําเนนิงาน ระดับการมีสวนรวมของบุคลากร
สายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พจิารณาในรายขอพบวา อยูในระดบั ปานกลาง เกอืบทกุขอ 
ยกเวนเรื่องการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
เกีย่วกบังานทีท่านรับผิดชอบทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและ
ตวับงชีข้องหนวยงานมรีะดบัการมสีวนรวมอยูในระดบัมาก 
และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมดําเนินการ
เผยแพรประชาสมัพนัธขอมูลการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของหนวยงาน เชน การจัดทําจุลสาร แผนพับ และเว็บไซต 
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ นอย ดานการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบผลการดําเนนิงาน ระดบัการมสีวนรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง เกอืบทกุขอ ยกเวน การมสีวนรวมในการใหความ
รวมมือทกุคร้ังเม่ือมกีารตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน  
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวม

ในการปรบัปรุงระบบการประกันคุณภาพ ระดับการมีสวน

รวมของบุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
คาเฉลีย่นอย 3 อนัดบัแรก คอื การปฏิบตังิานและดาํเนนิการ

แกไขปรบัปรงุขอกาํหนดมาตรฐานคณุภาพ โดยยึดแนวทาง
และข้ันตอนตามนโยบายประกันคุณภาพของหนวยงาน 
มีสวนรวมในการปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดเม่ือทราบ
ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน และมีสวนรวม
ในการปรับปรุงและแกไขรูปแบบการจัดเก็บขอมูล

การประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
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และตัวบงชีข้องหนวยงาน และการมีสวนรวมในการปรับปรุง
และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ในมาตรฐานดานภารกิจหลักของ
หนวยงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวม

ในการปรับปรุงและแกไขคูมอืการปฏิบตังิานท่ีทานรับผดิชอบ
จากขอเสนอแนะหลังการประเมินคุณภาพภายใน 
 การมสีวนรวมของบคุลากรโดยรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
อยูในระดบัปานกลาง โดยเรยีงตามลาํดบัจากคาเฉลีย่มากไป
หาคาเฉล่ียนอย คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

การมสีวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมในการปรับปรุง
ระบบ และพิจารณารายดาน ดังนี้ ดานการมีสวนรวมใน
การวางแผนระดับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการมีสวน
รวมในการวางแผนโดยภาพรวม อยูในระดบั ปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ 
ซึง่เรยีงตามลําดับจากขอท่ีมคีาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย 
3 อันดับ คือ  1) การรวมประชุมเพื่อวิเคราะหจุดออน
จดุแขง็ ของหนวยงานในการจดัทาํแผนประกนัคณุภาพการ
ศกึษา 2) การมสีวนรวมในการตดัสนิใจเลอืกมาตรฐานและ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน และ 3) การมีสวนรวมกําหนดรายละเอียด
ตวับงชีป้ระกอบในมาตรฐานดานภารกจิหลกัของหนวยงาน 
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ระดับการมีสวนรวม
ของบุคลากรดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดย

ภาพรวม อยูในระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาในรายขอพบวา
อยูในระดบัปานกลาง เกือบทุกขอ ยกเวนเรือ่งการมสีวนรวม

ในการดาํเนนิการจดัเกบ็ขอมูลเกีย่วกบังานทีท่านรบัผดิชอบ
ทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตวับงชีข้องหนวยงาน มคีาเฉลีย่
อยูในระดับมาก และขอทีม่คีาเฉล่ียนอยทีส่ดุ คอื การมสีวนรวม
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เชน การจัดทําจุลสาร  
แผนพับ และเว็บไซต  ซึ่งอยูในระดับ นอย
 ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ระดับการ

มีสวนรวมของบุคลากรดานการมีสวนรวมในการตรวจ
สอบผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับ 

ปานกลาง เกอืบทกุขอ ยกเวน การมสีวนรวมในการใหความ
รวมมือทกุคร้ังเม่ือมกีารตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน 
ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนรายขอที่มีคาเฉล่ียนอย
ทีส่ดุ คอื มสีวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานการ
เผยแพรประชาสัมพนัธขอมูลการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของหนวยงาน ดานการมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ
การประกันคณุภาพ ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการมี
สวนรวมในการปรบัปรงุระบบการประกันคณุภาพ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ย
มากไปหาคาเฉล่ียนอย 3 อันดับแรก คือ 1) การปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
โดยยึดแนวทางและข้ันตอนตามนโยบายประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน  2) การมีสวนรวมในการปรับปรุงและแกไข
ขอผิดพลาดเมื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
และ 3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงและเพ่ิมเติมตัวบง
ชี้ในมาตรฐานดานภารกิจหลักของหนวยงาน และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
แกไขคูมอืการปฏิบตังิานทีท่านรบัผดิชอบจากขอเสนอแนะ
หลังการประเมินคุณภาพภายใน 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
การเสริมสรางการมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  1) การมีสวนรวมในการวางแผนบุคลากร
ทุกฝายที่รับผิดชอบการดําเนินงานตองใหความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา การรวมดําเนินงานรวมแสดง

ความคิดเห็นและรวมกันวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับบุคลากรทุกฝายใน
การดําเนินงาน 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ตามภาระ
งานของแตละคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
และสรางทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ ไมคิดวาการ

เก็บขอมูลเปนเรื่องของฝายประกัน รวมท้ังการเปด
โอกาสใหบุคลากรไดรับทราบและเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพ 3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ควรตองมีการประชาสัมพนัธใหทราบอยางท่ัวถงึ เพือ่ชีแ้จง
ตอบุคลากรภายในคณะทุกคนในการตรวจสอบการดําเนิน

งาน นอกจากนีก้ารรายงานขอมลูอยางตอเนือ่งทกุๆ 3 เดอืน 
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ตอผูบริหาร กรรมการคณะฯ ทราบ อยางตอเน่ืองถือ
เปนการติดตามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  การมี
สวนรวมในการปรับปรุงระบบ การจัดทําระบบสารสนเทศ 
หรอืจดัหาเคร่ืองมือท่ีชวยในการเก็บขอมูลหรือสรุปขอมลูที่
มคีวามถกูตอง แมนยาํ และการประชมุรวมกนัของบคุลากร
ทุกคนในการตั้งเปาหมายของงานหรือระบบใหมีความ
ชดัเจน  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
และมกีารสงเสริมใหบคุลากรทุกคนมโีอกาสแสดงความคิด
เห็นในรูปแบบตางๆ  เชน การเขียนขอเสนอแนะรวบรวม
ประเด็นสําคัญ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงตอไป

อภิปรายผล
 จากผลการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูวจิยัไดพบประเดน็
สําคัญที่สมควรนํามาอภิปรายผลไว ดังนี้

การมสีวนรวมของบุคลากรในการประกนัคณุภาพ
การศึกษาจากผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมและรายดาน
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับดังนี้ 1) การมี
สวนรวมในการดาํเนินงาน 2) การมีสวนรวมในการวางแผน  
3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ
4) การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบทําใหสรางความ
เขาใจไดวาบุคลากรไดมีโอกาสมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกดาน ซึ่งโดยภารกิจหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ก็คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริหารวิชาการแกสงัคม และการทํานุบาํรงุศลิปวัฒนธรรม
สอดคลองผลการศึกษาของ มุกดา จิตพรมมา (2552) 

ไดศกึษา การสรางแรงจงูใจใหบคุลากรมีสวนรวมในการดาํเนนิ

การประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร  พบวา  
บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามข้ันตอนการวางแผน การดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงและพัฒนา 

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งขอเสนอแนะจากการศึกษาคือ 
ควรมีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลใหบุคลากรทุกฝาย
ในหนวยงานมีสวนรวมในการรับรูขอมูล เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน และเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสิ้นศึก มุงคุณ (2546) 

ไดศึกษาความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จของสถาบันราชภัฎ 

พบวา ปจจัยที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร ความตระหนักรู
ของบุคลากรในองคการ การมีสวนรวมมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบมีหนวยงานรับรองมีความเปนกัลยาณมิตรและ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและดังที่ศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2550 : 2-3) ไดกลาวถึง
รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
จะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  
ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 1) เปนการประเมิน
เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไมไดมุงเนนเรื่อง
การตัดสิน การจับผิดหรือการใหคุณ-ใหโทษ 2) ยึดหลัก
ความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตาม
สภาพความเปนจริง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะ
กัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 4) สงเสริมการมี
สวนรวมในการประเมนิคณุภาพและการพฒันา การจดัการ
ศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของและ 5) มุงสรางความสมดุล
ระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจดุมุงหมายและหลักการ
ศกึษาของชาติตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบัญญตักิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคง
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถกําหนด
เปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของผูเรียนและสถาบัน  
 จากผลการวิจัยยังพบวาบุคลากรมีสวนรวมใน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีสวนรวมมากท่ีสุด
จากทั้ง 4 ดาน คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพราะ
บุคลากรทุกคนมีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรและเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะ 1) การมีสวนรวมในการดาํเนนิการจดัเก็บขอมลู

เกี่ยวกับงานท่ีทานรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวบงชี้ของหนวยงาน 2) การมีสวนรวมในการเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกคร้ังท่ีหนวยงานจัด และ 3) การมีสวนรวม
ในการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับผิดชอบที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของหนวยงาน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานและการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ใหตรงตาม
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ตวัช้ีวดั จะตองใหความเขาใจในเร่ืองของตัวบงช้ีแกบคุลากร
ใหเขาใจตรงกันกอน เพื่อใหการดําเนินงานและการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะไดถูกตองตรงกัน โดยเฉพาะการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อรายงานตัวบงชี้และควรมีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง คือ มีการจัดประชุม อบรม และสัมมนาให
ความรูอยูเสมอ การสรางทัศนคติที่ดีในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพใหบุคลากรมีความตระหนักถึงการมีสวน
รวม และใหเขาใจตรงกันวาการประกันคุณภาพไมใช
การเพ่ิมภาระงาน แตเปนการสรางระบบคุณภาพใน
งานของตนเอง แตอยางไรก็ตามการจะดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพใหประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตอง
เขาใจถึงกระบวนการของคุณภาพ ไดแก การวางแผน 
(Plan) การดําเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุง (Act) หรือวงจร P-D-C-A นั่นเอง
หากขาดกระบวนการใดแลวจะไมทําใหเกิดคุณภาพได 
ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะตองทํากิจกรรมตางๆ ตามภาระ
งานของตนตามกระบวนการ P-D-C-A เพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของตน จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก
ตนเองและองคกร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. ควรมกีารประชาสมัพนัธขอมลูผลการดาํเนนิงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคนให

รับทราบอยางทั่วถึง และสามารถตรวจสอบขอมูลได
ตลอดเวลา
 2. ควรใหบคุลากรมีสวนรวมจดัทาํคูมอืประกัน
คณุภาพการศึกษาของหนวยงานในสวนงานท่ีทานรับผดิชอบ
และตรวจสอบความถูกตอง

 3. ควรเปดโอกาสใหบคุลากรทุกคน ไดเขารวม
กจิกรรม/โครงการตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาที่คณะและสํานักประเมินกําหนดขึ้น

 4. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวน
รวมทั้ง 4 ดาน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินการ 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรงุ (Act)  อยาง
ทั่วถึง

        ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในระดับภายวิชาของ
คณะสัตวแพทยศาสตรที่ดําเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาทั้งกระบวนการคือ การวางแผน (Plan) การดําเนิน
การ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) 
ควรศกึษาปจจยัจงูใจทีส่งผลตอการมสีวนรวมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร  
 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลลกระทบตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร 

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สวนสําคัญที่ชวย
ใหงานวิจัยสําเร็จลงได คือไดรับคําแนะนําจาก ผูชวย
ศาสตราจารยเอกชยั ภทัรพนัธวเิชียร รองคณบดฝีายวางแผน
และพัฒนา ที่ทานไดสละเวลามาเปนที่ปรึกษางานวิจัย
ชวยใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบ และแกไขรายงานการวิจัย
ทําใหการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ประสบความสําเร็จออกมา
เปนรูปเลมและสามารถทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
การมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยไว ณ โอกาสนี้
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ปรญิญาสงัคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

2.  สิ้นศึก มุงคุณ. 2546. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประสบ
ผลสําเร็จของสถาบันราชภัฎ. วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.


