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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา1.ระดับการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในจำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตำแหน่งงาน อายุงาน ประสบการณ์การทำงาน
2. ระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรของบุคลากร 3. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของบุคคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม 1 4. ความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) กลุ่ม1 จำนวน187 คนกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ Cluster random sampling คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ได้จำนวน
กลุ่มตัวอย่าง 127 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ มีค่าระดับ            
1=น้อยที่สุด ถึง ระดับ 5=มากที่สุด และคำถามเปิดกว้างประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนท่ี 3 ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนท่ี 4 การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของบุคลากร ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
บุคลากร  ส่วนที่ 6 คำถามเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม1 แบบสอบถามชุด
นี้มีค่าความเช่ือมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ANOVA, Multiple Regression และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกลุ่ม 1มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโดยรวมระดับ
ปานกลาง (x=̅3.46, SD=0.92) จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ช่วงอายุ 41-60ปี ระดับปริญญาเอก 
รายได้มากกว่า 30,000บาท อายุงาน 11-40 ปี ตำแหน่งงาน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนัก 
หัวหน้าแผนก ผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมาก การรับรู้การประกันคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x=̅4.00, 
SD=0.76)  ทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร ระดับดี (x=̅ 3.91, SD =0.56)  
ระดับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรต่อบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x=̅3.54, SD=0.66) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร การสนับสนุนขององค์กรต่อบุคลากร และมี
ทิศทางบวก ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 อันดับแรก ได้แก่ การให้
ความรู้ ความเข้าใจในการงานประกันคุณภาพไม่ทั่วถึง ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ ในการ
เข้าใจ อธิบาย เช่ือมโยง ออกแบบพันธกิจ ถ่ายทอดความรู้ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในองค์กร การแบ่งปัน
ข้อมูล และการรับรู้ผิดพลาดจากเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตัวบ่งช้ี การประเมิน การตีความของ
ผู้ตรวจประเมินแต่ละท่านในบางประเด็นมีความแตกต่างกันผลการวิจัยนี้นำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของเครือข่ายสสอท.กลุ่ม1ต่อไป 
 

คำสำคัญ :  ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนจากองค์กร   การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 
Abstract 

The purposes of this descriptive research were to study 1.level of participation 
among staff in internal Quality Assurance of the Association of Private Higher Education group 
one which divided by sex, age, education, salary, position, workingage, working experience. 2. 
Level of perception, attitude, and organization support. 3. Factors affecting participation among 
staff in internal Quality Assurance of the Association of Private Higher Education group one. 4. 
Opinion about problem affecting participation among staff in internal Quality Assurance of the 
Association of Private Higher Education group one. Affecting participation among staff in 
internal Quality Assurance of the Association of Private Higher Education group one.  The 
sample were127 Administration Instruction and Staff of Nursing faculty of the Association of 
Private Higher Education group one. The research instruments consisted of Personal 
characteristics, Perception, Attitude, Organization support Questionnaires and Opinion 
Questionnaires. This Questionnaires has the reliability of 0.982. Data were analyzed using 
Percentage, Mean, ANOVA, Multiple regression, Content analysis. The result showed that staff 
of nursing faculty participated in internal Quality Assurance at median level. The Age 41-60 
years old, Doctor degree, The salary was more than 30,000 Baht, Position was administration, 
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and committee or persons was assigned about Quality assurance participated in internal 
Quality Assurance at maximum level. The level of perception, attitude were good. The level of 
Organization support at median level. The working experience, perception and Organization 
support affective participation among staff in internal Quality Assurance in positive direction. 
The top three problems affective participation among staff in internal Quality Assurance were 
Information did not reach everyone, not enough staff for clarifying composition of internal 
Quality Assurance, the staff didn’t share information, the relationship of staff, Misinterpretation. 
The result should be apply in development Internal Quality Assurance of each institute the 
Association of Private Higher Education group one in the next time. 

 

Keywords:  The personal characteristics, Perception, Attitude, Perceived Organization support, 
Internal Quality Assurance  

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่4) พ.ศ.2562 มาตรา47 ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณ ภาพภายนอก(ราชกิ จจานุ เบกษา, 2562) 
หลั กการของการดำเนิ นการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาคือต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินการ
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยให้การสนับสนุน
และร่วมรับผิดชอบกรอปด้วยความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วม
ใจในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้บรรลุ  
ผลสำเร็จ (เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี, 2557) สอดคล้องกับ 
(รำไพ หมั่นสระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ และ
จงกลนี ตุ้ยเจริญ, 2557) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร เป็นหั วใจสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาบุคลากรทุกกลุ่มงานต้องให้ความ
ร่วมมือ ในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงงานทุกพันธกิจ และวิทยาลัยสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบรรลุผลสำเร็จ”(รำไพ 
หมั่นสระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ และจงกลนี 
ตุ้ยเจริญ, 2557) คณะผู้วิจัย ได้พิจารณาร่วมกันว่า
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาร่วมกันที่สังเกตเห็นได้
จากท้ัง 4 สถาบัน จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาลอร์เลอร์ (Lawler, 1986) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 4 
อย่าง คือ 1. การใช้อำนาจที่ เหมาะสม  หมายถึง 
รูปแบบของการใช้อำนาจสื่อสารหรือการตัดสินใจ ซึ่ง
จะใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรหรือ
ลักษณะงานท่ีทำเป็นสำคัญ 2. การให้ข้อมูลข่าวสารที่
ทั่วถึง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญในองค์กร
ที่จะประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจะเกิด
จากการร่วมมือ และประสานกันทำงานสิ่งเหล่านี้ 
เป็นผลจากการที่บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ข่าวสารที่
ตรงกัน สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้ 3.การ
ให้ รางวัลจะเป็นแรงจูงใจที่ กระตุ้ น ให้บุคลากร
ปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 4. การที่
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในสิ่งที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วม เพราะหากบุคลากรขาดความรู้และทักษะ
แล้ว โอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจะน้อยลง จาก
งานวิจัยของวรรณภา ตันทิวากร (2560) ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาสู่
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ 
พบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPex) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในภาพรวม คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติการขององค์กร 
ได้แก่การจูงใจ บรรยากาศขององค์กร  และการ
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ร่วมมือกันปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน โดยสามารถ
ร่วมกันทำนาย การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ร้อยละ 59.2  จากงานวิจัยของชัยรัตน์ ต.เจริญ, 
จินตนา จันทร์เจริญ, เฌณิศา สุวรรณจินดา, วีรพันธุ์ 
ศิริฤทธ์ิ (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
เชียงรายพบว่าด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะ
วัฒนธรรมขององค์กร และด้านลักษณะทรัพยากร 
ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของวิทยาลัยเชียงรายโดยภาพรวม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณในการทำนายเท่ากับ  0.873 มี
สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ก ารท ำน าย  ร้ อ ยละ  76 .3  แล ะ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการทำนาย 0.36 จาก
งานวิจัยของงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนัก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีเพียง 1 
ปัจจัยคือ ปั จจัยของลักษณ ะผู้บริหาร อย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของของลอร์เลอร์ (Lawler) และงานวิจัย ปัจจัย
ที่อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล ตำแหน่งงาน การให้และรับข้อมูลข่าวสาร 
การบริหารจัดการขององค์กร  ผู้วิจัยจึงกำหนดตัว
แปรอิสระปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง คือคุณลักษณะส่วน
บุคคล ทัศนคติของบุคลากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน การสนับสนุนขององค์กร ตลอดจนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา ผลจากการวิจัยนี้ สถาบันในเครือข่ายสสอท.
กลุ่ม1 จะนำไปปรับปรุงพัฒนาสถาบันตนเองต่อไป 

 
 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจำแนกตามเพศอายุ
ก า ร ศึ ก ษ า  ร า ย ได้  ต ำ แ ห น่ ง ง า น  อ า ยุ ง า น 
ประสบการณ์การทำงานของบุคลากร 

2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของ
บุคลากร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
การรับรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรของบุคคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม 1 

4. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม1 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น 

เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ มีค่าระดับ 1=น้อยที่สุด 
ถึง ระดับ 5=มากที่สุด ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล มี 10 ข้อ  ส่วนที่ 2 
การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มี  14 ข้อ                         
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรของบุคลากร จำนวน 12 ข้อ ส่วนที่ 5 การมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน    
20 ข้อ ส่วนที่  6 เป็นคำถามเปิด ให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแบบสอบถามนี้มีค่าความเช่ือมั่น       
เท่ากับ 0.982 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย โดย

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน 
สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม1 ใน
ปีการศึกษา 2559 โดยเก็บข้อมูล ใน ช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560  
 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประช ากรที่ ใ ช้ ใน การวิ จั ยค รั้ งนี้ เป็ น

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ม1 
ประกอบด้วย 1)มหาวิทยาลัยสยาม 2) มหาวิทยาลัย
ก รุ ง เท พ ธน บุ รี  3 ) วิท ย าลั ย เซ น ต์ ห ลุ ย ส์   4 )  
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ในปีการศึกษา 
2559 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 
2560) รวมทั้ งหมดจำนวน 172 คน เจ้าที่ สาย
สนับสนุน 15 คนรวม 187 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบ บ  Cluster random sampling โด ยการแบ่ ง
ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยแต่ละมหาวิทยาลัย สุ่ม
เลือกแบบง่ายตามสัดส่วนของคณาจารยแ์ละบคุลากร

แต่ละสถาบัน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  
ยามาเน ่(Yamane, 1973) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 127 คน  
 

การพิทักษ์สิทธิ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก าร วิ จั ย ค รั้ งนี้ ผ่ า น ก า ร รั บ รอ งจ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ เลขที่ E.002/2559 และขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลโดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีวิจัย รวมทั้งประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาการวิจัย
อย่างละเอียดแก่กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการตอบ
คำถาม กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย และ
สามารถออกจากโครงการวิจัยได้ตามต้องการเมื่อไม่
สมัครใจ โดยไม่มีข้อผูกมัด ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นความลับและจะเปิดเผยเฉพาะในรูปที่เป็นการ
สรุปการวิจัยในภาพรวมโดยไม่ระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โป รแกรม
สำเร็จรูปในการหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ANOVA, Multiple regression และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง        
ร้อยละ 92.91 อายุระหว่าง 41-60ปี (ร้อยละ 53.54) 
การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 66.93) รายได้
อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท (ร้อยละ 48.03) 
อายุงานระหว่าง 1-10 ปี (ร้อยละ 50.39) ตำแหน่ง
งานระดับอาจารย์ประจำ(ร้อยละ 70.08) ไม่มี

ประสบการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 
58.26) 

2. เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในระดับปานกลาง ช่วงอายุ      
41-60ปี มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมาก ช่วงอายุน้อยกว่า 40ปี และมากกว่า 60ปี 
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  

1.ลักษณะส่วนบุคคล 
 เพศอายุการศึกษารายได้ตำแหน่งงาน อายุงาน 
 ประสบการณ์การทำงาน 
2.การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร 
3.ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร 
4.การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ของบุคลากร 
5.ปัญหาและอุปสรรค 

 
 

การมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ปานกลาง ระดับปริญญาเอกมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมาก ปริญญาโทระดับ          
ปานกลาง บุคลากรที่มีรายได้มากกว่า 30,000บาท       
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาก 
น้อยกว่า30,000 บาทมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับน้อย อายุงานช่วง11-40ปี        
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาก 
น้อยกว่า 11ปี และมากกว่า 40ปี มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง ตำแหน่ง

งานระดับผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าสำนัก หัวหน้าแผนก มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพระดับมาก ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ปานกลาง บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการประกัน
คุณภาพ จะมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
มาก ส่วนคนที่ไม่มีประสบการณ์ จะมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพระดับปานกลาง ดังแสดงในตาราง    
ที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในจำแนกตามเพศ ช่วงอายุ การศึกษา รายได้ อายุงาน ตำแหน่ง

งาน และประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( n =127) 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วม 

x ̅ SD ระดับ 
1.เพศ      
ชาย 9 7.09 3.39 1.21 ปานกลาง 
หญิง 118 92.91 3.43 0.97 ปานกลาง 
2.ช่วงอายุ      
<40 43 33.86 3.27 0.94 ปานกลาง 
40-60 68 53.54 3.57 1.00 มาก 
>60 16 12.60 3.41 0.69 ปานกลาง 
3.การศึกษา       
ปริญญาโท 85 66.93 3.47 0.95 ปานกลาง 
ปริญญาเอก 18 14.52 3.79 1.13 มาก 
ปริญญาตร ี 14 11.02 3.10 0.83 ปานกลาง 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 10 7.87 2.26 0.91 ปานกลาง 
4.รายได้      
<10,000 2 1.57 2.55 1.20 ปานกลาง 
10,000-20,000 19 14.92 2.91 1.04 ปานกลาง 
20,001-30,000 61 48.03 3.40 0.93 ปานกลาง 
30,001-40,000 35 27.60 3.87 0.90 มาก 
40,001-50,000 5 3.94 3.70 1.11 มาก 
>50,000 5 3.94 3.56 0.71 มาก 
5.อายุงาน       
< 1ปี 9 7.09 2.81 1.11 ปานกลาง 
1-10 ปี  64 50.39 3.33 0.93 ปานกลาง 
11-20ปี 29 22.83 3.65 0.99 มาก 
21-30ปี 17 13.39 3.63 0.91 มาก 
31-40ปี  6 4.72 4.49 0.56 มาก 
41-50ปี 2 1.57 2.78 0.25 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในจำแนกตามเพศ ช่วงอายุ การศึกษา รายได้ อายุงาน 
ตำแหน่งงาน และประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( n =127) 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วม 

x ̅ SD ระดับ 
6.ตำแหน่งงาน      
-คณบดี 4 3.15 4.39 0.40 มาก 
-ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี 10 7.87 4.02 0.57 มาก 
-ผู้อำนวยการสำนัก/ หัวหน้างาน 9 7.09 3.81 1.15 มาก 
-อาจารย์ 89 70.08 3.38 0.96 ปานกลาง 
-เลขานุการ 3 2.36 3.14 1.76 ปานกลาง 
-เจ้าหน้าท่ี 12 9.45 2.70 0.73 ปานกลาง 
7.ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.1ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 74 58.26 2.98 0.85 ปานกลาง 
7.2มปีระสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 53 41.74 4.05 0.80 มาก 
 

3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ส
สอท.กลุ่ม 1โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (x=̅3.46, 
SD=0.92) มีการรับรู้การประกันคุณภาพภายในของ
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x=̅4.00, 

SD =0.76) มีทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากร ระดับดี (x=̅ 3.91 SD 
=0.56) ระดับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรต่อ
บุคลากรภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (x=̅3.54, 
SD=0.66) ดังแสดงผลในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการรับรู้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การรับรู้การสนับสนุน
ขององค์กรของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม 1  ( n =127) 

 

ลำดับ ความคิดเหน็ x̅ SD ระดับ 
1. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3.46 0.92 ปานกลาง 
2. การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 0.76 ดี 
3. ทัศนคติท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3.91 0.56 ดี 
4. การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร 3.54 0.66 ปานกลาง 

 
4. ผลการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่วงอายุ การศึกษา รายได้ อายุ
งาน ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการศึกษา และ

อายุงาน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ p<.05 ดงัแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  แสดงผลความสัมพันธ์ของช่วงอายุ การศึกษา รายได้ อายุงาน ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ช่วงอายุ ระหว่างกลุ่ม 2.25 2 1.12 1.23 0.30 
 ภายในกลุ่ม 1.1.95 112 0.91   
 รวม 104.19 114    
การศึกษา ระหว่างกลุ่ม 9.650 3 3.22 3.49 0.02* 
 ภายในกลุ่ม 109.820 119 0.92   
 รวม 119.470 112    
รายได้ ระหว่างกลุ่ม 62.273 55 1.13 1.43 0.09 
 ภายในกลุ่ม 49.083 62 0.79   
 รวม 111.356 117    
อายุงาน ระหว่างกลุ่ม 8697.036 56 155.304 2.10 0.002* 
 ภายในกลุ่ม 4650.893 63 73.824   
 รวม 133347.930 119    
ตำแหน่งงาน ระหว่างกลุ่ม 66.574 56 1.189 1.22 0.22 
 ภายในกลุ่ม 65.450 67 0.977   
 รวม 132.024 123    
ประสบการณ์ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 187.680 56 3.35 1.26 0.19 
ภายในกลุ่ม 178.772 67 2.67   

 รวม  366.452 123   
*p<.05 
 

 5. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความ
แตกต่ างการมีส่ วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาจำแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่พบว่า กลุ่ม

ต่ำกว่าปริญญาตรี และกลุ่มปริญญาเอกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ดัง
แสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาจำแนกตาม
การศึกษาเป็นรายคู่ 

 

การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2.26 - - - 
ปริญญาตรี 3.10 0.83 - - 
ปริญญาโท 3.47 1.21 0.37 - 
ปริญญาเอก 3.79 1.52* 0.68 0.31 
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 6. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความ
แตกต่ างการมีส่ วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาจำแนกตามอายุงานเป็นรายคู่พบว่า อายุ

งานต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาจำแนกตาม
อายุงานเป็นรายคู่ 

 
อายุงาน <1ปี 1-10ปี 11-20ปี 21-30ปี 31-40ปี 41-50ปี 
<1ปี 2.81 - - - - - 
1-10ปี 3.33 0.48 - - - - 
11-20ปี 3.65 0.87 0.86 - - - 
21-30ปี 3.63 1.09 0.93 1.00 - - 
31-40ปี 4.49 1.67 0.23 0.67 0.67 - 
41-50ปี 2.78 0.12 0.98 0.89 0.91 0.45 
 

 7.การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบ
ขั้นตอน ในการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล การรับรู้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การสนับสนุนขององค์กรต่อบุคลากร ต่อการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จากการสร้าง
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression : MRA) ด้วยวิธี Stepwise ปัจจัยสำคัญ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และความสามารถในการพยากรณ์ ในระดับดี  
(Sig=0.000) ทั้งนี้สมการมีความสามารถอธิบายได้ 
ร้อยละ 58.2 (R2 = 0.582) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านการรับรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร การสนับสนุน
ขององค์กรต่อบุคลากรมีอิทธิพลต่อการทำนายการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษากว่าตัวแปร
อื่น และมีความสัมพันธ์ในทางบวก กล่าวคือ การรับรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร 
อ งค์ ก ร ส นั บ ส นุ น บุ ค ล าก ร  แ ล ะ บุ ค ล าก รมี
ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ Y=  

-1.586+0.114 (x7) 0.472(x8)+0.472(x10) แสดงใน
ตารางที ่6 
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ตารางที่ 6 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (y) 
 

ปัจจัย b S.E b β t p-value 
เพศ(x1) -0.199 0.275 -0.05 -0.72 0.471 
อายุ(x2) 0.019 0.017 0.21 1.13 0.260 
รายได(้x3) 0.105 0.085 0.11 0.12 0.220 
การศึกษา(x4) 0.033 0.143 0.02 0.23 0.821 
ตำแหน่งงาน(x5) -0.012 0.074 -0.01 -0.17 0.869 
อายุงาน(x6) 0.10 0.01 0.11 1.22 0.22 
ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ(x7) 0.114 0.045 0.21 2.51 0.014* 
การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร(x8) 0.472 0.145 0.34 3.27 0.002* 
ทัศนคติท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร(x9) 0.098 0.158 0.057 0.619 0.537 
การสนับสนุนขององค์กรต่อบุคลากร(x10) 0.472 0.145 0.341 3.266 0.002* 
ค่าคงที่ (Constant) -1.586 0.923  -1.715 0.089 
R Square (R2) = 0.582 Adjust R Square (AR2) = 0.517 Std. Error of the Estimate (S.E)=0.66794 F=8.998 Sig.=000 
Y=-1.586+0.114(x7)+0.472(x8)+0.472(x10) 
  

8. บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหา 
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3อันดับแรกได้แก่การให้ความรู้ 
ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพไม่ทั่วถึง ร้อยละ 
15 .75  ขาด บุ ค ล าก รที่ มี ค วาม ชำน าญ  แ ล ะ
ประสบการณ์ในการเข้าใจ อธิบายเช่ือมโยงออกแบบ

งาน พั น ธกิ จถ่ ายทอดความรู้  ร้ อ ยละ  12 .60
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมของคนในองค์กร การ
แบ่งปันข้อมูล มีน้อย ร้อยละ 6.30 เกณฑ์ สกอ.     
ตัวบ่งช้ี การประเมินผล การตีความของผู้ตรวจ
ประเมินไม่นิ่ง ทำให้การรับรู้ผิดพลาด ร้อยละ 6.30
ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลำดับ ปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน ร้อยละ 
1. การให้ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพไม่ท่ัวถึง 20 15.75 
2. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการเข้าใจ อธิบายเชื่อมโยง 

ออกแบบงานพันธกิจถ่ายทอดความรู้ 
16 12.60 

3. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมของคนในองค์กร การแบ่งปันข้อมูล มีน้อย 8 6.30 
4. เกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชี้ การประเมินผล การตีความของผู้ตรวจประเมินไม่น่ิง ทำให้การ

รับรู้ผิดพลาด 
8 6.30 

5. ขาดระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 2 1.57 
6. นโยบายด้านประกันคุณภาพไม่ชัดเจน และไม่เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการและ

แผนกลยุทธ ์
2 1.57 

7. ขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านการประกันคุณภาพ 1 0.79 
8. ไม่แสดงความคิดเห็น 70 55.12 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ

ภายในจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลได้ดังนี้ 
  1.1 เพศชายและเพศหญิงมีการมีสว่นร่วม

การประกันคุณภาพภายในระดับปานกลาง 
  1.2 ช่วงอายุ 41-60ปี มีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาก ช่วงอายุ น้อย
กว่า40ปีและมากกว่า 60ปี มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง  

  1.3 ระดับปริญญาเอกมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาก ปริญญาโท 
ปริญญาตรี และต่ำกว่ารับปริญญาตรีระดับปานกลาง  

  1.4 บุคลากรที่มีรายได้มากกว่า 30,000
บาทมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มาก น้อยกว่า30,000 บาทมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับน้อย  

  1.5 อายุงานช่วง11ปี-40ปี มีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมาก น้อยกว่า 11
ปีและมากกว่า 40ปีมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปานกลาง  

  1.6 ระดับผู้บริหาร เช่น คณบดี รอง
คณบดี ผู้ ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้า
แผนก มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพระดับมาก 
ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับปานกลาง  

  1.7 บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
ประกันคุณภาพ จะมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในมาก ส่วนคนท่ีไม่มีประสบการณ์ จะมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพระดับปานกลาง 

2. บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกลุ่ม 1มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโดยรวมระดับ
ปานกลาง (x=̅3.46, SD=0.92) การรับรู้การประกัน
คุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่
ในระดับดี (x=̅4.00, SD=0.76) ทัศนคติที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร ระดับ
ดี (x=̅ 3.91, SD=0.56) ระดับการรับรู้การสนับสนุน

ขององค์กรต่อบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(x=̅3.54, SD=0.66) 

3. ปัจจัยด้านการศึกษา และอายุงาน ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<.05 และเมื่อ
ศึกษาปัจจัยด้านการศึกษา รายคู่พบว่ากลุ่มต่ำกว่า
ปริญญาตรี และกลุ่มปริญญาเอกมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  เมื่อศึกษา
ปัจจัยด้านอายุงานรายคู่พบว่า ช่วงอายุงานต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ การรับรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร และ
ก ารส นั บ ส นุ น ขอ งอ งค์ ก รต่ อ บุ ค ล าก ร แ ล ะ
ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ 
และมีทิศทางบวก  

5. ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 อันดับแรกได้แก่
การให้ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพไม่
ทั่วถึง ร้อยละ 15.75 ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ 
และประสบการณ์ในการเข้าใจ อธิบายเช่ือมโยง
ออกแบบงานพันธกิจถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 12.60
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมของคนในองค์กร การ
แบ่งปันข้อมูล มีน้อย ร้อยละ 6.30 เกณฑ์ สกอ.     
ตัวบ่งช้ีการประเมินผล การตีความของผู้ตรวจ
ประเมินไม่นิ่ง ทำให้การรับรู้ผิดพลาด ร้อยละ 6.30 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ

ภายในจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าบุคลากร
ที่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพในระดับมากได้แก่
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มช่วงอายุ41-60ปี ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก รายได้ มากกว่า 30,000 บาทขึ้น
ไป อายุงานช่วง 11-40 ปี โดยธรรมชาติขององค์กร 
ลักษณะส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นลักษณะที่พบในระดับ
ผู้บริหาร บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ส่วนหน่ึงคืองาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง(ประทวน 
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บุญรักษา, 2555) สอดคล้องกับงานวิจัย ของอรนันท์ 
หาญยุทธ (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณ ภ าพ การศึ กษ าของบุ ค ลากรจำแนกตาม
ประสบการณ์ ตำแหน่งลักษณะการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาที่ทำงานในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัย รำไพ หมั่นสระเกษ,    
วราพร ตัณฑะสุวรรณะ, และจงกลนี  ตุ้ ยเจริญ 
(2557) เรื่องการมีส่วนร่วมและปัญหา อุปสรรคจาก
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มี
ตำแหน่งต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

2. บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่ม1 มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับปานกลาง มีการรับรู้การประกันคุณภาพภายใน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ ในระดับดี    
ทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของบุคลากร ระดับดี  ระดับการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์กรต่อบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจาก บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นระดับอาจารย์
ปฏิบัติการซึ่งมีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน 
และเป็นผู้นำวงจร PDCAและหลักประกันคุณภาพไป
ใช้ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมิน ติดตาม
ผลจึงมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพบางส่วน แต่
เห็นความสำคัญจึงมีการรับรู้และทัศนคติในระดับดี 
นอกจากนี้จึงมีความต้องการให้องค์กรสนับสนุนเวลา 
หรือค่ าตอบแทนเพิ่ ม เนื่ อ งจากเป็ นภาระงาน
นอกเหนื องานประจำ สอดคล้องกับ งานวิจั ย
ของวรรณภา ตันทิวากร (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ 
พบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาสู่เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม 
คือปัจจัยด้านการปฏิบัติการขององค์กร ได้แก่ การจูง
ใจ บรรยากาศขององค์กร และการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน โดยสามารถร่วมกันทำนาย 
การมีส่วนรวมของบุคลากรในการพัฒนาสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เรื่องการดำเนินการที่ เป็นเลิศ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร้อย
ละ 59.2 

3. ปัจจัยด้านการศึกษา และอายุงาน ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส ำคัญ ทางสถิติ  p<.05 
เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและบุคลากรที่มีอายุงานมากเป็นผู้
ที่มีบรรลุวุฒิภาวะในด้านต่างๆ ที่สามารถตัดสินใจเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ประกอบกับเป็น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห น่ ว ย งาน ม า น าน ท ำ ให้ เกิ ด
ความคุ้น เคย ต้องการเห็นการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน จนเกิดความตระหนักและ
ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา
องค์กร (สมบูรณ์  ใจประการ,2558) แต่เมือเมื่อ
พิจารณารายคู่พบว่า กลุ่มต่ำกว่าปริญญาตรี และ
กลุ่มปริญญาเอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านอายุงานรายคู่พบว่า 
ช่วงอายุงานต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

4. ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล 
ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ การ
รับรู้ของบุคลากร และการสนับสนุนขององค์กรมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา หากทั้งสามปัจจัยมีมากจะมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษามากสอดคล้องกับการ
สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลของ
William W. Reeder (1977 ) 1 . บุ คคลจะ เลื อก
ปฏิบัติที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเช่ือพื้นฐาน
ของตัวเอง 2. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลจะมามี
ส่ วน ร่ วม ในรูปแบบการปฏิ บั ติ งานของสั งคม 
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โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจำนวน และชนิด 
โอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคมเอื้ออำนวยให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกระทำเช่นนั้น 3. ความสามารถ 
บุคคล กลุ่มบุคคล มักจะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง
ที่คนเห็นว่าสามารถทำในสิ่งที่ต้องการให้เขาทำใน
สถานการณ์เช่นนั้น 4. การสนับสนุนบุคคลและกลุ่ม
บุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขาได้รับการสนับสนุนท่ีดี 

5. ปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3อันดับแรกได้แก่
การให้ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพไม่
ทั่ ว ถึ ง ข าด บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว าม ช ำ น าญ  แ ล ะ
ประสบการณ์ในการเข้าใจ อธิบายเช่ือมโยงออกแบบ
งานพันธกิจถ่ายทอดความรู้ ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
สนิทสนมของคนในองค์กร การแบ่งปันข้อมูล มีน้อย
เกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งช้ี การประเมินผล การตีความของ
ผู้ ตรวจประเมิน ไม่นิ่ ง ทำให้ การรับรู้ ผิ ดพลาด
สอดคล้องกับที่ลอร์เลอร์ (LawlerE, 1986) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่ง
สำคัญในองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ เพราะ
ความสำเร็จจะเกิดจากการร่วมมือ และประสานกัน
ทำงาน สิ่ งเหล่านี้  เป็นผลจากการที่บุคลากรใน
องค์การได้รับรู้ข่าวสารที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.นำผลการวิจัยนำเสนอในที่ ป ระชุม
เครือข่ายเพื่อแต่ละสถาบันนำไปปรับปรุงพัฒนา
สถาบันตนเองต่อไป  
 2. ในการทำวิจั ยครั้ งต่ อ ไปควรศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือลักษณะของผู้บริหารต่อการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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