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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	1)	ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรด้านการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	2)	ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	และ	3)	สร้างแนวทาง
การพฒันาแนวปฏิบตัเิพือ่ให้เกิดผลสมัฤทธิใ์นงานประกนัคณุภาพการศกึษา	ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	กลุ่ม
ประชากรคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	5	คณะ	จ�านวน	208	คน	ผลการวิจัยพบว่า	
1)	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร	คือบุคลากรมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองน้อย	และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาผู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาน้อย	2)	การปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	คือ	(1)	ด้านการวางแผน	คือ	หน่วยงานมีการก�าหนด
องค์ประกอบคุณภาพและเกณฑ์การประเมนิอย่างชดัเจน	(2)	ด้านการด�าเนนิงาน	คอืหน่วยงานมีการ
ด�าเนนิงานตามองค์ประกอบคุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง	(3)	ด้านการตรวจ
สอบประเมินผล	คือหน่วยงานมีการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพ	
และ	(4)	ด้านการน�าผลการประเมินมาปรับปรุง	คือได้น�ารายงานการประเมินตนเองมาปรับปรุงและ
พฒันางานทีไ่ด้รบัผิดชอบ	3)	แนวทางการพฒันาแนวปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา	คือ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา	

ค�ำส�ำคัญ	:	การประกันคุณภาพการศึกษา	แนวปฏิบัติ	ผลสัมฤทธิ์

*			บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งการวิจัยเพื่อพัฒนางาน	เรื่อง	“การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	
	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”
**	 นักวิชาการสายสนับสนุน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กำรพัฒนำแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร*
งามพิศ		อ้อยแดง**
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Abstract

	 This	research	aims		for	1)	studying	problems	and	obstacles	of	staff	who	work	on	
quality	assurance	in	education	at	Phranakhon	Rajabhat	University,	2)	studying	achievement	
in	working	for	quality	assurance	in	education	at	Phranakhon	Rajabhat	University,	and	3)	create	
the	guideline	for	quality	assurance	in	education	achievement	at	Phranakhon	Rajabhat	University.	
This	was	qualitative	and	quantitative	Research.	Head	of	the	Quality	Assurance	Committee	and	
operational	staff	and	the	quality	assurance	of	education.	The	population	were	208	Personnel	
from	5	in	the	faculty	at	Phranakhon	Rajabhat	University.	
	 The	results	showed	that:	1)	The	problems	and	obstacles	of	staff	who	work	is	knowledge	
and	understanding.	This	point	showed	that	staffs	lack	of	understanding	in	doing	self-evaluation	
report.	And	that	staffs	Lack	of	participation	in	quality	assurance	in	education’s	committee	
consideration.	2)	That	make	an	achievement	in	working	for	quality	assurance	in	education.	
The	first	is	planning.	This	point	means	the	agency	define	the	quality	factors	and	make	a	clear	
criterion	for	evaluation.	The	second	is	operating	the	plan.	This	point	means	agency	has	working	
process	in	quality	assurance	in	education	as	quality	factors	and	evaluation	criteria	that	showed	
in	the	plan	and	quality	assurance	in	education’s	guide	book.	The	third	is	checking	an	evaluation.	
This	point	means	the	agency	make	a	self-evaluation	report	to	request	for	the	quality	assessment.	
The	last	is	improving	the	result	of	evaluation.	This	point	means	improve	and	develop	the	
result	from	self-evaluation	to	adapt	in	their	duties.	3)	To	create	the	guideline	for	quality	
assurance	in	education	achievement	in	programs	is	continuously	training	on	quality	assurance	
in	education	to	staffs.	It	is	the	way	to	support	all	staffs	to	be	aware	and	understand	the	
important	point	in	quality	assurance	in	education.	

Keywords	:	quality	assurance	in	education,	guidelines,	achievement
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บทน�ำ
	 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	

การที่จะก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนั้น	ปัจจัยที่ส�าคัญ	คือ	“คุณภาพของ
คน”	ซึง่สิง่ส�าคัญในการพฒันาคุณภาพของคนจึงเกีย่วข้องโดยตรงกบัระบบการศกึษา	ผูมี้หน้าทีรั่บผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการศึกษาคือสถานศึกษา	ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงควรเริ่มจากสถาน
การศกึษา	ดงันัน้สถานการศกึษาจึงต้องมรีะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าจดัการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ	เพื่อท�าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีท�าให้เป็นคนท่ีรู้จักคิด
วิเคราะห์	รู้จักแก้ปัญหา	มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง	สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	อย่างมีจริยธรรมคุณธรรม	รู้จักพ่ึงตนเอง	และสามารถด�ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	(จารุพร	สิทธินันท์เจริญ.	2551	:	8)

ดงันัน้	ประเทศไทยจงึมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องพฒันาคณุภาพทางการศกึษาโดยจะต้องเริม่จากสถาน
ศึกษาทุกแห่ง	ให้ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง	โดยในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น	จะ
ต้องมกีารประกนัคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนตามปกติ
ของสถานศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพของผู้เรยีนอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา	อนัจะเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	เพ่ือท�าให้้เด็กไทยเป็นคนดี	มีความสามารถ
และมีความสุข	จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติ	สิ่งแวดล้อมอมยั่งยืน	เศรษฐกิจมั่นคง	ซึ่งคณะ
กรรมการส�านักงานอุดมศึกษาได้ก�าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่	(พ.ศ.	2557–
2561)	และได้ก�าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา	
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551-
2565)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	มาตรฐานการอุดมศึกษา	
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	2548	รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	ทั้งนี้	โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ	4	ด้านของสถาบันอุดมศึกษา	ซึ่งได้ก�าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะไว	้
ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต	องค์ประกอบที่	2	การวิจัย	
องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการ	องค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	องค์ประกอบ
ที่	5	การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีการด�าเนินงานตามภารกิจหลัก	4	ประการ	คือการผลิตบัณฑิต	
การวิจัย	การให้บริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	ซึ่งพบว่าลักษณะการ
ด�าเนนิงานในลกัษณะดงักล่าวขาดการพฒันาในกระบวนการท�างานของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	ดงันัน้หน่วย
งานจึงมกีารมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมของบคุลากรระดบัหน่วยงาน	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนั้นจากการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบปัญหาว่า	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินยังไม่ชัดเจน	จึง
ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานและการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	เพื่อให้
รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษามีความทันสมัย
และปรับปรุงให้ครอบคลุมตามเนื้อหาค�าอธิบายตามเกณฑ์ของ	สกอ.	และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ�าได้	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด�าเนิน
การวิจัยเพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานและการจดัท�ารายงานการประเมนิตนเอง	รวมทัง้
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เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	จากหัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�าไป
พฒันาการด�าเนนิงาน	และน�าไปเป็นแนวปฏบิตังิานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.	ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัย	

ราชภัฏพระนคร
3.	สร้างแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกนัคณุภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยแบบผสม	คือ	การวิจัยเชิงคุณภาพ	และการวิจัยเชิงปริมาณ	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
 1.	รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
	 	 1.1	ประชากร	คือ	บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	5	คณะ	จ�านวน	343	คน
	 	 1.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้	1)	แบบสอบถาม
เกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล	2)	ปัญหาและอปุสรรคของบุคลากรด้านการปฏิบัตงิานประกนัคณุภาพการศึกษา	
3)	การปฏบัิตงิานเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธิใ์นงานประกนัคณุภาพการศกึษา	4)	การพัฒนาแนวปฏิบัตงิานประกนั
คุณภาพการศึกษา
   1.3	การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
(ลัดดาวัลย์	เพชรโรจน์และอัจฉรา	ช�านิประศาสน์.	2547	: 149) หลังจากน้ันน�าข้อมูลมาสรุปผล	อภิปราย
ผล	และให้ข้อเสนอแนะต่อไป
 1.	รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	ท�าการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
	 	 2.1	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	คือ	หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
	 		 2.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยประเด็นค�าถาม	4	ตอน	ดังนี้	1)	เป็นค�าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคล	2)	เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่องาน
ประกันคณุภาพการศกึษา	3)	เป็นค�าถามเก่ียวกับการปฏบิตังิานเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นงานประกันคณุภาพ
การศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	4)	เป็นค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	 	2.3	การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการ
ขอความอนเุคราะห์เข้าสมัภาษณ์ด้วยการจดบนัทึกและการบันทกึเสียงด้วยตัวเอง	แล้วน�าข้อมลูมาวเิคราะห์
สรุปความสอดคล้องของเน้ือหา	โดยวิธีการทดสอบแบบสามเส้า	แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาบรรยายสรุปในเชิง
พรรณนา	ดังต่อไปนี้
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ผลกำรวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไป
 ผลการส�ารวจข้อมูลบุคลากร	จ�านวน	5	คณะ	รวมทั้งหมด	434	คน	บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด	208	คน	โดยจ�าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่	เพศ	วุฒิการศึกษา	อายุการท�างาน	
หน่วยงานที่สังกัด	พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	113	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.30	ส่วนใหญ่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	125	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.10	ส่วนใหญ่มีอายุการท�างานต้ังแต	่
7-10	ปี	จ�านวน	108	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.90	และส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์
จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.29
 2. ปัญหำและอปุสรรคของบุคลำกรด้ำนกำรปฏบิตังิำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ของมหำวทิยำลยั
รำชภัฏพระนคร 
	 ผลการศกึษาปัญหาและอปุสรรคของบคุลากรด้านการปฏบัิติงานประกนัคณุภาพการศกึษา โดยภาพ
รวมพบว่าอยู่ในระดับมาก	( =4.08)	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า	ด้านความรู้ความ
เข้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( =4.18)	และด้านการมีส่วนร่วม	อยู่ในระดับมาก	( =3.97)	ตามล�าดับ	แต่ละด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
  2.1	ด้านความรู้ความเข้าใจ	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	( =4.18)	เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง
น้อย	อยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.41)	รองลงมาคือบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรวบรวมข้อมูล
เอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย	อยู่ในระดับปานกลาง	( =4.34)	และบุคลากรไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ	CHE	QA	Online	น้อย	อยู่ในระดับน้อย	( =3.88)	ตามล�าดับ
	 	 2.2	ด้านการมีส่วนร่วม	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	( =3.97)	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
จากมากไปหาน้อย	พบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการประเมินประกัน
คณุภาพการศกึษาน้อย	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	( =4.41)	รองลงมาคอืบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้ารบัฟังข้อ
เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาน้อย	อยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.25)	และบุคลากร
มีส่วนร่วมในการน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาน้อย	อยู่ในระดับมาก	( =3.53)	ตามล�าดับ
 3. กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนคร 
	 ผลการศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมพบ
ว่าอยู่ในระดับมาก	( =3.95)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า	ด้านการน�าผลการประเมนิมา
ปรับปรงุ	อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	( =4.22)	รองลงมาด้านการวางแผนปฏบิตังิานและด้านการด�าเนนิงานตาม
แผน	อยู่ในระดับมาก	( =3.90)	และด้านการตรวจสอบประเมินผล	อยู่ในระดับมาก	( =3.76)	ตามล�าดับ 
แต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
	 	 3.1	ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	( =3.90)	เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่าหลักสูตรมีการก�าหนดองค์ประกอบคุณภาพและเกณฑ์การประเมินอย่าง
ชดัเจน	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	( =4.34)	รองลงมาหลกัสตูรมกีารจดัท�าเอกสารและคูม่อืการประกนัคุณภาพ
การศึกษา	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ	( =4.28)	และหน่วยงานมกีารก�าหนดหลกัการแนวปฏิบัติและวัตถปุระสงค์ของการประเมนิ
คุณภาพภายในอย่างชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง	( =3.19)	ตามล�าดับ
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	 	 3.2	ด้านการด�าเนินงานตามแผน	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	( =3.90)	เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่าหน่วยงานมีการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
คณุภาพและเกณฑ์การประเมนิท่ีก�าหนดในแผนและคูม่อืการประกนัคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด	( =4.22)	รองลงมาหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์หลักการและแนวปฏิบัติการตรวจประเมินให้
บคุลากรทกุระดับรบัทราบ	อยู่ในระดบัมาก	( =4.00)	และแผนการด�าเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาซึง่
หน่วยงานได้มีการน�าไปปฏิบัติได้ตามแผน	อยู่ในระดับมาก	( =3.55)	ตามล�าดับ
	 	 3.3	ด้านตรวจสอบประเมินผล	โดยภาพรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	( =3.76)	เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่าหน่วยงานมีการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิน
คณุภาพ	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	( =3.30)	รองลงมาในระหว่างทีมี่การตรวจประเมนิคณุภาพบคุลากรในหน่วย
งานได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ทางคณะผู้ตรวจประเมิน	อยู่ในระดับมาก	( =3.99)	
และหน่วยงานมกีารควบคมุ	ก�ากบั	และดแูลการด�าเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นระยะๆ	อย่างต่อ
เนื่องอยู่ในระดับปานกลาง	( =3.13)	ตามล�าดับ
	 	 3.4	ด้านการน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ	โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	( =4.22)	เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่าการได้น�ารายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	ในการปรับปรุง
และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ	อยู่ในระดับมากท่ีสุด	( =4.43)	รองลงมาหน่วยงานของท่านมีการแจ้งผล
การตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับ	ทราบจุดอ่อน–จุดแข็งอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด						
( =4.26)	และได้น�าข้อมูลสารสนเทศในระบบ	CHE	QA	Online	อยู่ในระดับมาก	( =3.98)	ตามล�าดับ

อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาวัตถุประสงค์ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	พบว่า	1)	ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา	ผลการศึกษาพบว่า	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ารายงาน
การประเมินตนเอง	และขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้อง	เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาแก่บุคลากรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร	2)	ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดจัดท�ารายงานการ
ประเมินตนเองและมีส่วนร่วมในการรวบรวมรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพการ
ศึกษาน้อย	เนื่องมาจากบุคลากรไม่ให้ความส�าคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและคนส่วนใหญ่คิดว่า
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระงานจากที่มีอยู่	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ	ยิ่ง
เจรญิ	(2553	:	13)	ศกึษาเก่ียวกับสภาพและปัญหาในการด�าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฎัราชนครนิทร์พบว่า	การประกนัคณุภาพการศกึษานัน้เป็นกระบวนการทีม่รีะบบโดยต้องมกีารวางแผน
ทีช่ดัเจนเพ่ือน�าไปสูก่ารปฏบิตัโิดยต้องมกีระบวนการวางแผนท�าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพฒันา
ปรับปรุงอยู่เสมอ	ท้ังนี้การด�าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้
บริหารเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ซึ่งมีผลต่อทัศนคติการปฏิบัติงานหากการประกัน
คุณภาพการศึกษามีผลกระทบต่อการท�างานประจ�าเป็นเหตุให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้จงึจ�าเป็นต้องศกึษาความเข้าใจการมส่ีวนร่วมของบุคลากรเพ่ือหาสาเหตปัุญหาและเป็นแนวทาง
ในการหาวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพที่เหมาะสม
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จากวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา	ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร	พบว่า	1)	ด้านการวางแผน	การปฏิบัตงิานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา
จากผลการศึกษาพบว่า	หน่วยงานมีการก�าหนดองค์ประกอบคุณภาพและเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน	
ซึ่งการวางแผนเป็นข้ันตอนท่ีมีความส�าคัญของกระบวนการในการด�าเนินงานจนถึงเป้าหมายที่ก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพดงันัน้การก�าหนดแผนงานทีช่ดัเจนการวางแผนงานให้สอดคล้องกบัการปฏิบัตงิานอย่างเป็น
ระบบ	ท�าให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมายเกิดความรู้
ความเข้าใจตรงกนัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของมุกดา	จติพรมมา	(2552	:	30)	
กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา	2)	ด้านการด�าเนินงาน	ตามแผนปฏิบัติ
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	จากผลการศึกษาพบว่า	หลักสูตรมีการด�าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพและเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนดในแผนและคู่มือการประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง	ปัญหาในการปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้เกิดกับกระบวนการการด�าเนินงานแต่เกิดกับตัวของ
บคุลากรทีไ่ม่ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของทบวงมหาวิทยาลยั	(2545	:	4)	ว่ากจิกรรม
หรอืแนวปฏบัิตทิีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิงานเพือ่ประกันว่าคณุภาพของการศึกษาได้รบัการรกัษาไว้และส่งเสรมิ
เพ่ิมพูนและการประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด	ๆ	ท่ีหากได้ด�าเนินการตาม
ระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะท�าให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์วิธีการเรียนรู้เกิดการค้นคว้าหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและน�าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)	ด้านการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	จากผลการศึกษาพบว่า	หน่วยงานมีการจัดท�ารายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา	เพ่ือให้รองรับคุณภาพการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นต้องรายงานผลการด�าเนินงานให้ครบตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนิติธร	ปิลวาสน์	(2556	:	89)	กล่าวว่าการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา	หมายถงึ	การท�ากจิกรรมหรอืการปฏิบตัภิารกจิหลกัอย่างเป็นระบบตามแบบแผน
ที่ก�าหนดไว้โดยมีการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพจนท�าให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี	ชี้วัดระบบและกระบวนการผลิตผลผลิต	และผลลัพธ์ของการ
จดัการศกึษา 4)	ด้านการน�าผลการประเมินมาปรบัปรงุ	จากผลการศกึษาพบว่า	บคุลากรได้น�ารายงานการ
ประเมนิตนเอง	(SAR)	ในการปรบัปรงุและพัฒนางานทีไ่ด้รบัผดิชอบ	ได้มนี�าความรู้ด้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานในหน่วยงานได้บุคลากรมีได้น�าผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุง
แก้ไขข้อผดิพลาดของหน่วยงานและการปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบองตนเองด้วยความรูค้วามเข้าใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอมพงศ์	พัฒนพงศา	(2556	:	228)	กล่าวว่า	การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับการด�าเนินกิจการ	และการตัดสินใจ	ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กร	ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความคิดเห็น
ถกูรบัฟัง	และน�าไปสูก่ารปฏบิติัเพือ่การพฒันา	และทีส่�าคญัผูท้ีม่ส่ีวนร่วม	จะมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าขององค์กร	
ซึ่งความรู้สึกนี้จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานได้ดีที่สุด

	จากการศกึษาวตัถุประสงค์สร้างแนวทางการพฒันาแนวปฏบิติัเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธ์ิในงานประกัน
คณุภาพการศกึษา	ของมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร	จากการศกึษาพบว่า 1)	ปัญหาและอปุสรรคของบคุลากร
ด้านการปฏบัิตงิานประกันคณุภาพการศกึษา	ประกอบด้วยปัญหา	2	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านความรู้ความเข้าใจ	
หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรโดย
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เฉพาะในเรือ่งของการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ในการท�างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมพัฒนาบุคลากร	ปรบัปรงุระบบสารทนเทศให้เหมาะ
กบัการจดัเกบ็เอกสารในระบบ	CHE	QA	Onlineบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์	ตีความ	และ
แปลความของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาบุคลากรโดยให้
ความรู้ความเข้าใจ	สร้างความตระหนัก	เกิดการเรียนรู้เพื่อให้งานเกิดคุณภาพ	(2)	ด้านการมีส่วนร่วม
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการด�าเนินงานที่ระบบและชัดเจน	บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	ตามกระบวนการ	PDCA	บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ	ข้อคิดเห็น	
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษา	ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย	ของลักขณา	จาตกานนท์	(2554	:	84-86)	ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพคณะเทคโนโลยี-คหกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครพบว่า	การพฒันา
บริหารงานประกันคุณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานที่ท�าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกัน
คณุภาพท่ีมหีลายเกณฑ์มาตรฐานไม่เกดิปัญหาในการปฏบิตังิานลดภาระงานเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ
จัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญพบ
ว่าปัญหาทีส่�าคญัท่ีสดุของการพัฒนาการบริหารงานประกนัคุณภาพคอืต้องสร้างความเข้ารูค้วามเข้าใจแก่
บุคลากรทุกรระดับให้เห็นความส�าคัญเกิดความร่วมมือประสานการท�างานด้วยระบบ PDCA	การจัดการ
ความรูก้ารเสรมิแรงจงูใจและการยกย่องชมเชยจะช่วยเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตังิานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ควรวางแผนในการด�าเนินงานหาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศข้อมูลที่อยู่ในส่วนกลางต้อง
ส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่เปลีย่นแบบเกบ็ข้อมูลบ่อยๆไม่ขอข้อมูลซ�า้ซ้อนกจ็ะท�าให้เกดิการพฒันาการ
บริหารงานประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 2) การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านการวางแผนการปฏิบัติ
งาน	มีการวางแผนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณภาพ	แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เช่น	ประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมเพ่ือก�าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาตาม
ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ	บุคลากรส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับเร่ืองการก�าหนดแผนงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างชัดเจนมกีารมอบหมายและกระจายงานอย่างเหมาะสมและมีระบบติดตาม
งานทีม่ปีระสทิธภิาพและปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้งานประกนัคณุภาพการศกึษาประสบความส�าเรจ็คอืความ
ร่วมมือและความรู้ความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษา	(2) ด้านการด�าเนินงานตามแผน มีการ
ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณภาพและตามพันธกิจของหน่วยงาน	การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลัก
ฐานที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประเมิน	ต้องมีการด�าเนินงานตามระบบ
วงจร	PDCA	ที่ส�าคัญต้องอ�านาจสิทธิขาดแก่บุคลากรที่ท�างานประกันคุณภาพการศึกษาในการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา	(3)	ด้านการตรวจสอบประเมินผล มีการติดตามตรวจสอบความ
สอดคล้องของเอกสารหลกัฐานอ้างองิตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชีต้รวจสอบความถกูต้องเอกสารหลกัฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์และรายงานปัญหาที่พบจาก
การปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	(4)	ด้านการน�าผลการประเมินมาปรับปรุง	ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสามารถเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสร้างระบบการ
จัดท�ารายงานการประเมินตนเองแบบมีส่วนร่วมจัดท�าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	ของวิเชียร	
พันธ์เครือบุตร	(2548	:	86-87)	พบว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประกันคุณภาพภายในควรพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพเกี่ยวกับสายงานบังคับบัญชาผู้รับผิดชอบและอ�านาจหน้าท่ีทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องคุณภาพ
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การศึกษาเป็นเรือ่งใหม่การฝากงานประกนัคณุภาพการศึกษาไว้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะท�าให้งานประสบความ
ส�าเรจ็ยากและการก�าหนดหน่วยงานและบทบาทของผูร้บัผดิชอบให้ชดัเจนนอกจากจะท�าให้งานมีผลดแีล้ว
ยังท�าให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

เสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
	 	 1.1	มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัฝึกอบรม	ชีแ้จง	เรือ่งเกณฑ์มาตรฐานตามตวับ่งชี	้ให้กบับุคลากร
ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานที่ตรงกัน	
	 	 1.2	มหาวทิยาลยัควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา
ครบตามกระบวนการ	PDCA
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป
	 	 2.1	ควรศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาทุก	ๆ	ปัญหา	รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น	โดยมีการก�าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
	 	 2.2	ควรศึกษาการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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