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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research)โดยแบ่ งขั้ น ตอนการวิ จั ย ออกเป็ น 2 ขั้ น ตอนคื อ ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาความ
คาดหวั ง และแนวทางการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ดําเนินการวิจัยคือบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 387คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถาม และ2) วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจํ านวน 12 คน ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้าง
กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ โดยการสั งเคราะห์ จากขั้ น ตอนที่ 1 และการสนทนากลุ่มโดยผู้ เชี่ยวชาญทางด้านประกั น
คุณภาพการศึกษา จํานวน 9 คน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ พบว่า กลยุ ท ธ์ที่ สร้างขึ้นประกอบด้วย วิสัยทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์
เป้าประสงค์ ยุทธวิธี และแนวปฏิบัติตามยุทธวิธี ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลยุทธ์คือ 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรด้านการริเริ่มงานประกันคุณภาพภายใน 2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการ
วางแผน 3) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการดําเนินการ 4) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรด้านการประเมินผล และ 5) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการรับผลที่เกิดจากงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยกลยุทธ์นี้จะดําเนินการในทุกองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน3
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ทหารลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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องค์ประกอบ คือ 1. การควบคุมคุณ ภาพ (Quality Control) 2. การตรวจสอบคุณ ภาพ (Quality
Audit) และ 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
คําสําคัญ : กลยุทธ์, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพภายใน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
These research objectives were to develop the strategies for participatory
management in Internal Quality Assurance (IQA) of Rajabhat university staff. This
research was divided into 2 steps. In the first step, the researchstudy the
expectationand participatory management approaches for Internal Quality Assurance
(IQA) of Rajabhat university staff. The sample of this study comprised of 387Rajabhat
university academic staffs. The research instruments were 1 ) questionnaire and 2 )
data analysis from interviews with 12 quality assurance experts. In the next phase,
developing the strategies was done by synthesis from step 1 and focus group
discussions by 9 experts in quality assurance.
The findings were as follows:
The development of the strategies for participatory management in Internal
Quality Assurance (IQA) of Rajabhat university staff found that the strategies were
composed of vision, mission, strategy, tactical, tactical and tactical approach. There
are 5 strategies: 1 ) Strategic of participatory personnel in initiating internal quality
assurance. 2 ) Strategic of participatory personnel in planning. 3) Strategic of
participatory personnel inaction. 4) Strategic of participatory personnel in evaluation
internal quality assurance and 5) Strategic of participatory personnel in resulting from
internal quality assurance. This strategy is implemented under three components of
Quality Assurance: 1. Quality Control 2. Quality Audit 3. Quality Assurance
Keywords: Strategic, Participatory management, Internal Quality Assurance (IQA),
Rajabhat university
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บทนํา
โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี แ ละมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิ จ ภายใต้ ก รอบการค้ า เสรี ข องอาเซี ย น การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกที่ ส่ งผลต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555) ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน โดยให้
สถาบันศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามระดั บ การพั ฒ นาของ
สถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
การระบบการประกันคุณ การประกันคุณ ภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเข้ า สู่ ร อบที่ 4 (2558 - 2562)(คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บอุ ดมศึก ษา ฉบับ ปี การศึก ษา 2557 สํ านั กงานมาตรฐานและคุณ ภาพอุดมศึก ษา สํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีโดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดและเป็นที่คาดหวัง
ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นกําลังสําคัญเพื่อแก้ปัญหาและการสร้างคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและประเทศชาติดังความสําคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547
มาตรา 7 ได้กําหนดว่า “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” (ราชกิจจานุเบกษา, 2547)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ําเสมอด้วยเหตุนี้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์ (Output/Outcome) ซึ่ ง ต่ า งจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ เน้ น การ
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ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 สํานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2557)
ในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง
2 ส่วนนั้น จําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนในทุกระดับ และทุกหน่วยงาน
เพื่อให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้สามารถบรรลุเป้าหมาย และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย และเงื่อนไขต่างๆ ได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ครบวงจรคุณภาพของบุคลากรในงานประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ
ทั้งนี้ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ควรมีองค์ประกอบ
ที่สําคัญ คือ ระบบและกลไกลที่เอื้อให้บุคลากรสายวิชาการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรอบเก่า (พ.ศ. 2552-2556) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบ
ใหม่ (พ.ศ. 2557-2561) มีความแตกต่างกันในกรอบของการประเมิน ซึ่งเป็นกรอบใหม่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้องมีการกําหนดระบบและกลไกลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับให้พร้อมทั้ง
ในด้านการควบคุมคุณ ภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณ ภาพ (Quality Audit) และการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assurance)(คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 สํ า นั ก งานมาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) จึงจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพเพื่อให้องค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ ดังนั้น ควรมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ ระบบและกลไกล ที่เอื้อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพ
จากความสําคัญข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณ ภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษาความคาดหวัง และแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาความคาดหวังการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 39 แห่ง แบ่งออกเป็น กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ 5 แห่ง กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง กลุ่มภาคกลาง 9
แห่ง และกลุ่มภาคใต้ 5 แห่งจํานวน 13,999 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 390 คน โดย
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของยามาเน (Yamane: 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
%และใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของประชากร หลังจากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับและเปรียบเทียบคาดหวังการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณ ภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน ค่าที และค่าเอฟ
ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ม ผู้ให้ ข้ อมู ล คือ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้านการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาประกอบไปด้ วย
ผู้บ ริห าร และบุ ค ลากรสายวิชาการ ที่ เกี่ยวข้ องกับ การดําเนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพการศึกษา
จํานวน 12 คน จําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากร
สายวิชาการ โดยเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ผู้ให้สัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการถอดเทปแล้ววิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปสาระสําคัญ จําแนกประเด็นและจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อที่ปรากฏตามกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการ
วิจัย
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนําผลการศึกษาที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์
เป็นร่างกลยุททธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการตรวจสอบกลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์โดยการสนทนากลุ่ม
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 9 คน
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียดของกลยุทธดังนี้
วิสั ยทั ศน์ :มุ่ งสร้าง "วัฒ นธรรมการปฏิ บั ติงานแบบมีส่ วนร่วม" ในการพั ฒ นางานประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พันธกิจ: พัฒนางานประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผล และด้านการรับผลที่
เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน ส่วนประกอบของกลยุทธ์ฯ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่มงานประกันคุณภาพภายใน”
มี 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักกับงานประกันคุณภาพ
ภายใน 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหางานประกันคุณภาพภายใน และ3. มีเครือข่าย
และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบไปด้วย 5 ยุทธวิธี
ดังนี้ 1. ยกระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักกับงานประกันคุณภาพภายแก่บุคลากร 2.
สร้างจิตสํานึกในการรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กรให้กับบุคลากร และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพัน
ระหว่างองค์กรและบุคลากร 3. อบรม/ชี้แจง เรื่องงานประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรได้มีความ
เข้าใจและเห็นความสําคัญ 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานที่ต่อเนื่อง 5. พัฒ นาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยใช้เชื่อมโยงการกับทํางาน
ประกันคุณภาพภายในได้
กลยุทธ์ที่ 2 “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการวางแผน” มี 4 เป้าประสงค์ ได้แก่
1. บุคลากรมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายแผนงานโครงการในงานประกันคุณภาพภายใน 2. บุคลากรมี
การวางแผนการทํางานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
งานประกันคุณภาพภายใน 4. มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทํางานประกันคุณภาพภายใน
ประกอบได้ด้วย 5 ยุทธวิธีดังนี้ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาการกําหนดนโยบาย
แผนงานโครงการในงานประกันคุณภาพภายใน 2. ส่งเสริมการวางแผนการทํางานประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ด้านงานประกันคุณ ภาพ
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ภายใน ให้เกิดขึ้นในองค์กร 4. ส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อการทํางานประกัน
คุณภาพภายใน 5. สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
กลยุท ธ์ที่ 3 “กลยุ ท ธ์การมีส่วนร่วมของบุ คลากรด้านการดํ าเนิน การ” มี 4 เป้ าประสงค์
ได้ แ ก่ 1. การทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งเป็ น ระบบ 2. มี ก ารจั ด เตรี ย มเอกสาร หลั ก ฐานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน 3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการในงานประกั น คุ ณ ภาพภายในตามแผนที่ ได้วางไว้ และ 4. มีเครือข่ ายการ
ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 7 ยุทธวิธีดังนี้
1. ส่งเสริมการทํางานอย่างเป็นระบบในการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับองค์กร ในงานประกันคุณภาพ
ภายใน 2. สร้างและส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม 3. พั ฒ นาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน 4. การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ า งชั ด เจน
5. พัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การมี ส่วนร่วมในการสร้างความสัม พั น ธ์แ ละการประสานงานระหว่างองค์ กรกับ หน่ วยงานต่ างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และ 7. พัฒนาระบบการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
กลยุท ธ์ที่ 4 “กลยุท ธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประเมินผล” มี 4 เป้าประสงค์
ได้แก่ 1. มีงานวิจัยและการประเมินผลงานประกันคุณภาพภายใน 2. มีระบบการนิเทศงานประกัน
คุณภาพภายในในองค์กร 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําผลการประเมินดําเนินงานประกัน
คุณ ภาพภายในเพื่ อนํามาปรับปรุงในการทํางาน 4. มีหน่วยงานและบุ คลากรรับผิดชอบด้ านการ
ประเมินผลงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ยุทธวิธีดังนี้ 1. สนับสนุนงานวิจัยและการประเมินผล
งานประกันคุณภาพภายใน 2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําผลการประเมินงานประกัน
คุณภาพภายในเพื่อนํามาปรับปรุงในการทํางานต่อไป 3. ส่งเสริมระบบการนิเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในในองค์กรให้เข้มแข็ง 4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงใน
การทํางานต่อไป 5. สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันในการกํากับติดตามและประเมินผลงานประกัน
คุณ ภาพภายใน 6. พัฒนาและอบรมในด้านการนําผลประเมินประกันคุณภาพภายใน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 7.สร้างเครือข่ายการดูแลรับผิดชอบด้านการวิจัยและประเมินผลงานประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพ
ภายใน” มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้และกระจายผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ความสําเร็จของงาน
ประกันคุณภาพภายใน ประกอบไปด้วย 5 ยุทธวิธี ดังนี้ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
รับรู้และกระจายผลที่เกิดจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.2 May – August 2017

57.

ประชาสัม พั น ธ์ความสําเร็จ และประโยชน์ ที่ ได้ รับจากการดําเนิ น งานประกั น คุณ ภาพภายใน ให้
บุคลากรได้รับทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานการประกันคุณภาพภายใน ในทุกสิ้นปี 4. ส่งเสริมการประขาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการประกันคุณภาพภายใน และผลการประกันคุณภาพภายในขององค์กรให้มีความหลากหลาย
รูปแบบ 5. ส่งเสริมงานการประชาสัมพันธ์/การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ขององค์กรให้เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติตามยุทธวิธีการวิเคราะห์องค์กร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการ
ประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน 2) การกําหนดขอบเขตของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและ
ด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน 3) การวัดและรวบรวมข้อมูลของปัญหาการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการ
รับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน 4) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างสภาพ
ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการ
ประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณ ภาพภายใน และเป้าหมายที่คาดหวังและ
คาดคะเนช่วงห่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการ
วางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพ
ภายใน
การวางแผนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) วางแผนการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
ด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจาก
งานประกันคุณภาพภายใน 2) สร้างตัวบ่งชี้ เพื่อวัดผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้าน
การริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงาน
ประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติการมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้และเริ่มดําเนินการ
สํารวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบัน ปัญหาของการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านด้าน
การริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงาน
ประกันคุณ ภาพภายใน 2) การปฏิบัติงานในการจัดทําแผนการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่
เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน 3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการ
ริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงาน
ประกันคุณภาพภายใน 4) การเตรียมการเพื่อการนําแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
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การประเมิ น มี แ นวปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) การวัดและการตรวจสอบผลการดํ าเนิ น งานเพื่ อแสดง
ความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการ
ดําเนิ น การ ด้ านการประเมิ น ผลและด้ านการรับ ผลที่ เกิดจากงานประกั น คุ ณ ภาพภายใน 2) การ
ควบคุมและกํากับดูแลให้ผลเป็นไปตามแผนของการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการ
วางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพ
ภายในที่วางไว้ 3) การให้รางวัลตอบแทนและกําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงผลงานในการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผล และด้าน
การรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน 4) สร้างนวัตกรรมและระบบการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรด้านการริเริ่ม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการ ด้านการประเมินผลและด้านการรับผลที่
เกิดจากงานประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
โดยกลยุทธ์นี้จะดําเนินการในทุกองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน 3 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และ 3. การ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ประเด็นความคาดหวัง และแนวการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมีนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีระบบและกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการประกันคุณภาพภายในซึ่งทุกคนจะต้องได้รับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รําไพ หมั่นสระเกษ, 2557) ที่ศึกษา
และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่า การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการริเริ่มงานประกันคุณภาพ
ภายใน” มี 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ 2.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักกับงานประกัน
คุณภาพภายใน 2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหางานประกันคุณภาพภายใน 2.3 มี
เครือข่ายและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเมื่อบุคลากรมีการ
รับ รู้ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพดี ย่ อ มส่ งผลต่ อ ดี ต่ อ ระดั บ พฤติ ก รรมการมี ส่ วนร่ วมการประกั น
คุณภาพสอดคล้องกับแนวคิดของคาสต์และโรเซนวิค (Kast and Rosenweig, 1985) ที่กล่าวถึงกลุ่ม
ทางสังคมที่น่าจะทําให้โอกาสของผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่งเป็น
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การกระตุ้นให้มีผู้อยากเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นๆมากขึ้นและตรงกับเชอร์เมอฮอร์น, ฮันท์และออ
สบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991, pp.48-50) ที่กล่าวถึงการรับรู้ว่ามีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลตามกระบวนการรับรู้ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมถือเป็นพฤติกรรม
สํ า คั ญ ของมนุ ษ ย์ ซึ ง สอดคล้ อ งงานวิ จั ย ของตาบทิ พ ย์ ฐิ ติ พ งษ์ พ านิ ช (2539) ที่ พ บว่ า ทั ศ นคติ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานตามแนวทางคุณภาพ และตรงตาม
แนวคิดของ เชอร์เมอฮอร์น, ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991) ที่
กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลว่า ผลของการรับรู้จะสอดคล้องกับการมีทัศนคติที่ดี
และเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบสนองทางสังคมในทางบวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย
และสอดคล้องกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 (2550:45) ได้สรุปว่าการเก็บข้อมูล
และสารสนเทศด้ วยระบบอั ต โนมั ติ โดยใช้ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ดํ า เนิ น งานต้ อ งมี ก ารออกแบบให้
สอดคล้องกับลักษณะงานซึ่งระบบสาระสนเทศมีความสําคัญ ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพ
ภายใน
3. ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ 2 “กลยุ ท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรด้ า นการวางแผน” มี 4
เป้าประสงค์ ได้แก่ 3.1 บุคลากรมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายแผนงานโครงการในงานประกันคุณภาพ
ภายใน 3.2 บุคลากรมีการวางแผนการทํางานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 3.3 เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพภายใน 3.4 มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทํางาน
ประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับแนวคิดของสุพานี สฤษฎ์วานิช (2546) กล่าวถึงการกําหนดแผน
กลยุ ท ธ หรื ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น ขั้ น ตอนของการวางแผนสํ าคั ญ ที่ จ ะเริ่ ม จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรเพื่อกําหนดเป้าหมายระยะยาวจะบอกทิศทางองค์การ
กลยุท ธ์หลัก และกลยุท ธ์ที่จะใช้แข่งขัน สองคล้องกับแนวคิดของคุนซ์ (Koontz, 1980) กล่าวถึ ง
ขั้นตอนกระบวนการบริหารประกอบด้วยการวางแผน
4. ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ 3 “กลยุ ท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรด้ า นการดํ า เนิ น การ”มี 4
เป้ า ประสงค์ ได้ แ ก่ 4 .1 การทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งเป็ น ระบบ 4.2 มี ก ารจั ด เตรี ย มเอกสาร
หลักฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน 4.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในงานประกันคุณภาพภายในตามแผนที่ได้วางไว้ 4.4 มีเครือข่าย
การประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2546) กล่าวถึงการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ไว้ว่า การดําเนินการให้บรรลุผลต้อง
เตรียมความพร้อมของปัจจัยต่างๆ คือปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร ระบบงานต่างๆ ที่จําเป็น
เพื่ออํานวยให้การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล
5. ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ 4 “กลยุ ท ธ์ก ารมี ส่ วนร่วมของบุ ค ลากรด้ านการประเมิ น ผล”มี 4
เป้าประสงค์ ได้แก่ 4.1 มีงานวิจัยและการประเมินผลงานประกันคุณภาพภายใน 4.2 มีระบบการ
นิเทศงานประกันคุณ ภาพภายในในองค์กร 4.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําผลการประเมิน
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ดําเนินงานประกันคุณ ภาพภายในเพื่อนํามาปรับปรุงในการทํางาน 4.4 มีหน่วยงานและบุคลากร
รับผิดชอบด้านการประเมินผลงานประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทุมพร จามรมาน
และคนอื่นๆ (2553) ซึ่งกล่าวถึงมาตรฐานของการประเมินผลภายในว่า มาตรฐานด้านประโยชน์จาก
การปะเมิน ผลการประเมินต้องให้ข้อมูลตรงกับผู้ใช้ผลการประเมินอยากรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงดําเนินงานได้จริง โดยเฉพาะถ้าสามารถให้ข้อมูลช่วยในการปรับปรุงตนเอง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของแพททริเซีย (1994) การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการ
ประเมินถือเป็นสิ่งสําคัญซึ่งต้องดําเนินไปอย่างมีเหตุผลและมีกระบวนการที่ชัดเจน และการศึกษาของ
เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2547) ที่พบว่าปัจจัยภายในที่ส่งเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าของการประเมิน
6. ประเด็น กลยุทธ์ที่ 5 “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการรับผลที่เกิดจากงาน
ประกันคุณภาพภายใน” มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 5.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้และกระจายผลที่
เกิ ด จากการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน 5.2 บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการประชาสั ม พั น ธ์
ความสําเร็จของงานประกันคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการประเมินกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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