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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ

ส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ  
2) ค้นหาตัวแปรพยากรณ์และสร้างสมการพยากรณ์ที่ดีของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริม 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน จำานวน 389 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตูรการประมาณสดัสว่น เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถามสภาพ การรบัรูค้วามเขา้ใจ 
การปฏบิตังิานและเจตคติ ต่อการมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในคณะ
ครศุาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนอื มคีา่ความเชือ่มัน่ เทา่กบั 0.94 การวเิคราะหข์อ้มลู ใชก้าร
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเดินหน้า 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ และความรู้และความ
เขา้ใจงานประกันคณุภาพ สง่ผลตอ่การมสีว่นร่วมของบคุลากรในการสง่เสรมิระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลำาดับ 2. ทักษะการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ (x

2
) จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ (x

3
) และความรู้และความเข้าใจงานประกัน

คุณภาพ (x
1
) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ภายในคณะครศุาสตรอ์ยา่งมนียัสำาคญัทางสถิต ิทีร่ะดบั .05 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสัมพนัธพ์หคุณู (R) 
กับ 0.419 มีค่าอำานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 17.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เทา่กบั 0.6776 ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณใ์นรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานตามลำาดบั ดงันี ้
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study factors affecting personnel  

participation in promoting internal quality assurance system and mechanism for faculty of 
education of Northern Rajabhat University,2) to find predictor variables and create the good 
prediction equation of personnel participation in promoting internal quality assurance system 
and mechanism. The sample of the study was 389 people ; including administrators and 
supporting personnel. The Simple random sampling was used for stratified random sampling. 
The simple size of the sample was determined by using the estimation formula. Condition 
of Perception, understanding of internal quality assurance, quality assurance working skill, 
and affective domain questionnaires toward internal quality assurance system for faculty of 
education of Northern Rajabhat University that had reliability at 0.94 were used as research 
instrument. The data analysis was used by Mean, Standard Deviation and Forward Multiple 
Regression Analysis.

The findings of the study were as follows:

1. The quality assurance working skills, the affective domain to the quality assurance, 
and the knowledge and understanding of the quality assurance affected personnel participa-
tion in promoting internal quality assurance system and mechanism for faculty of education 
of Northern Rajabhat University with statistically significantly at.05 respectively.

2. Quality assurance working skills (x2), affective domain to the quality assurance 
(x3), and Knowledge and understanding of the quality assurance (x1) affect personnel 
participation to promote internal quality assurance system and mechanism for faculty of 
education with statistically significantly at.05. The multiple correlation coefficient (R) was at 
0.419, the prediction power was at 17.50 percent, and the standard error of forecast was 
at 0.6776 which can be written equation for forecasting in raw score and standard score 
in the following order:
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วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 288 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

บทนำา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก

สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ผู้สำาเร็จ การศึกษามีความรู้ความสามารถมี
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรกำาหนดและ
สังคมต้องการ และสืบเน่ืองจากการที่กระทรวง
ศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษา
ให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่เช่ือมั่นและ
พอใจของผูเ้รยีนผู้ปกครองชุมชนและสงัคม ดังนัน้  
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีส่วน
รว่มในการจดัการศกึษา ตัง้แตก่ารวางแผนดำาเนนิ
งานและตรวจสอบผลการดำาเนนิงานตามภาระรับ
ผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ 
สำาหรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องกรค์มหาชน), 2549) ได้กำาหนด
มาตรฐานคณุภาพระดับอดุมศกึษาไว้ ดังน้ัน ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ เป็นปัจจัยสำาคัญที่
แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนำาเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน ซึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษาตามทีก่ำาหนดไวใ้นพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง

สร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ประเมินและพัฒนาการดำาเนินงานของสถาบัน
ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดโดยสถาบันและ
หนว่ยงานตน้สงักดั ตลอดจนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
มีการวัดผลสำาเร็จของการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ 
สาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องกรค์มหาชน), 2549) 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไก
การประกนัคณุภาพภายในและตวัแปรทีค่าดวา่จะ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำานวน 20 เรื่อง 
ซึ่งเป็นงานวิจัยของพรเลิศ ยี่โถขาว (2547)  
ทิพย์สุดา ศิลปะ (2550) มุกดา จิตพรมมา 
(2552) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) เนตรรุ้ง 
อยู่เจริญ (2553) จินตนา สระทองขาว (2554) 
ปฏิมา พุฒตาลดง (2554) พีรญา เชตุพงษ์  
(2554) วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (2554)  
ประภาศ ปานเจี้ยง (2555) พัชมณ ใจสะอาด 
(2555) ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง (2556) พนิดา 
วัชระรงัสี (2556) มฮัด ีแวดราแม (2556) สขุมุาล 
หวังวณิชพันธุ์ (2556) แสงสุรีย์ คำาตุ้ย (2556) 
งานประกนัคณุภาพการศึกษาสำานกังานอธกิารบด ี
(2557) เปีย่มสขุ ทุง่กาว ี(2557) สภุทัรา เอือ้วงศ ์
(2557) อรวรรณ แสงสุวรรณ์ (2557) ภิญโญ  
จูสี (2558) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่ง
สามารถสงัเคราะหต์วัแปรทีจ่ะนำามากำาหนดเปน็ก
รอบในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาตัวแปรที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกนัคณุภาพภายในจำานวน 6 ตวัแปร 
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คือ 1) ลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) กระบวนการรับรู้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
3) ความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ  
4) ทกัษะการปฏบิตังิานประกนัคณุภาพ 5) จติพสิยั 
ต่อการประกันคุณภาพ 6) สภาพปัจจุบันของ
บุคลากรในการมีส่วนร่วม การวิจัยในครั้งนี้
จะทำาให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร และค้นหาตัวแปรพยากรณ์และ
สร้างสมการพยากรณ์ที่ดีของการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในการสง่เสรมิระบบและกลไกการประกนั
คณุภาพภายใน ซ่ึงเปน็สารสนเทศทีม่ปีระโยชนใ์น
การนำาไปใช้ประกอบการวางแผนกำาหนดนโยบาย
และกลไกในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับดำาเนินการและระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อให้การดำาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยก
ระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร ในการส่งเสริมระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

2. เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์และ
สร้างสมการพยากรณ์ที่ดีของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการสง่เสรมิระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายใน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนนุคณะครศุาสตร ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงรายและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558 
จำานวน ทั้งสิ้น 668 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่   
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร 
สายสนับสนุน ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัภาคเหนอื จำานวน 389 คน ซึง่กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการใช้สูตรการ
ประมาณสัดส่วน โดยกำาหนดระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% และได้ทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) แบบเปน็สดัส่วน 
โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 8 กลุ่ม ตามสดัสว่น
ของประชากรคณะครุศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัย 
จาก 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะต่างกัน จากน้ันคำานวณหาขนาด
ตัวอย่างจาก 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามสัดส่วน
ของประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ 
ที่กำาหนด ดังตาราง 1
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ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก ่1) ลกัษณะบคุคลของผู้
ตอบแบบสอบถาม 2) กระบวนการรับรู้ รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 3) ความรู้และความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพ 4) ทักษะการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ 5) จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ  
6) สภาพปัจจุบันของบุคลากรในการมีส่วนร่วม

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
สง่เสรมิระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน
คณะครศุาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคเหนอื

เครื่องมือมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย ผู้ วิจัยไ ด้
ใช้เครื่องมือในการวิจัย จำานวน 1 ชุด ได้แก่
แบบสอบถามสภาพการรับรู้ ความเข้าใจ การ
ปฏิบัติงานและเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการ 
สง่เสรมิระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน
คณะครศุาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคเหนอื 

ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
มีรายละเอียด ดังนี้

1 .  คัด เลือกตั วแปรที่ เกี่ ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไก 
การประกนัคณุภาพภายในและตวัแปรทีค่าดวา่จะ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

1.1 ศึกษาข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

1.2 นำาผลการศกึษามาสงัเคราะหต์วัแปร
ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในและตัวแปร
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการส่ง
เสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ตาราง 1 จำานวนกลุ่มตัวอย่างคณะครุศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 80 47

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 87 51

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 95 55

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 74 43

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 105 61

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 64 37

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 93 54

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 70 41

รวม 668 389
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โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งสามารถ
สังเคราะห์ตัวแปรที่จะนำามากำาหนดเป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในได้ จำานวน 6 ตัวแปร คือ 
1) ลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) 
กระบวนการรับรู้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน 3) ความ
รู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ 4) ทักษะ
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 5) จิตพิสัยต่อการ
ประกันคุณภาพ 6) สภาพปัจจุบันของบุคลากรใน
การมีส่วนร่วม 

1.3 สร้างแบบสอบถามสภาพ การรับรู้ 
ความเข้าใจ การปฏิบัติงานและเจตคติต่อการมี
ส่วนร่วมในการสง่เสริมระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ โดยมาจากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ดังนี้ 

2.1 นำาตวัแปรทีส่งัเคราะหไ์ด้ในขัน้ตอนที ่
1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าตัวแปร ที่กำาหนด
มีความสอดคลอ้งกบันยิามหรอืประเด็นทีต่อ้งการ
ศกึษา จากนัน้นำาไปพัฒนาพรอ้มทัง้ปรบัปรงุภาษา 

2.2 สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวม
ข้อมูล

 2.2.1 สร้างแบบสอบถามสภาพการ
รับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานและเจตคติ ต่อ
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไกการ
ประกนัคณุภาพภายใน จากตวัแปรทีไ่ด้สงัเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2 .2 .2 ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยนำาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 
คนไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญด้านประกนัคุณภาพการศกึษา 

มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอกและ 
มีประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ไม่ต่ำากว่า 5 ปีประสบการณ์ในด้าน 
การบริหารการศึกษาไม่ต่ำากว่า 3 ปี จำานวน 6 คน 
เช่ียวชาญด้านวัดและประเมินผล มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำากว่าปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่ำากว่า 5 ปีและ
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา ไม่
ต่ำากว่า 3 ปี จำานวน 3 คน พิจารณาว่า ตัวแปรที่
ได้สังเคราะห์มาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกับนิยาม
หรือประเด็นที่ต้องการศึกษา จากนั้นนำาไปพัฒนา
พร้อมทั้งปรับปรุงภาษา 

 2 .2 .3 นำาผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.78-1.00 
แสดงว่าตัวแปรหรือข้อคำาถามมีความสอดคล้อง
กับนิยามหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาและ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะเพิ่ม
เ ติมของผู้ เ ชี่ ยวชาญ โดยผลการวิ เคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นดังนี้ จำานวน 
ข้อคำาถามของแบบสอบถามจากจำานวน 150 
ข้อ มีข้อคำาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  
3 ขอ้ และมกีารปรับภาษาของขอ้คำาถามจำานวน 5 
ข้อ และมีเพิ่มข้อคำาถามจำานวน 1 ข้อ ดังนั้น จึง
มีข้อคำาถามทั้งหมดในแบบสอบถามเป็นจำานวน 
ข้อ 148 ข้อ 

 2 .2 .4 ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความ เชื่ อมั่ นของแบบสอบถามโดยนำ า ไป
ทดลองใช้กับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำาปาง มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ พิ บู ล ส ง ค ร า ม แ ล ะมห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์รวม 33 คน ได้แก่ 1) ผู้
บริหารที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอก  
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มีประสบการณด์า้นการประกนัคุณภาพการศกึษา
ไม่ต่ำากว่า 5 ปี จำานวน มหาวิทยาลัยละ 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 3 คน 2) บุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาโท มีประสบการณ์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่ำากว่า 5 
ปี จำานวน มหาวิทยาลัยละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 21 
คน 3) บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำากว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่ำากว่า 5 ปี จำานวน
มหาวิทยาลัยละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยใช้
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค่้าความเช่ือ
มั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.94

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

3.1 นำาแบบสอบถามที่ ไ ด้ปรับปรุง
จากผู้เชี่ยวชาญแล้วนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 389 คน 

3.2 นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรและค้นหา
ตวัแปรพยากรณแ์ละสรา้งสมการพยากรณท์ีดี่ของ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามสภาพการ
รับรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานและเจตคติต่อการ 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

1.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคำาถามกับนิยามหรือประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เกณฑ์ที่ใช้ใน
การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective ongruence: IOC) ที่คำานวณได้
ต้องมากกว่า 0.60 (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
จึงจะถือว่าข้อคำาถามน้ันสอดคล้องกับนิยามหรือ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา

1.2 วิ เคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coef-
ficient) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ กำาหนด
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ถ้าค่าความเชื่อมั่นมี
ค่าตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไปแสดงว่า มีความเชื่อมั่นสูง 
(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 

2. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริม
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน ใชก้าร 
วิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบเ ดินหน้า  
(Forward Multiple Regression Analysis)  
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน
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จากตาราง 2 พบว่า ตัวแปรที่มีความ
สมัพนัธกั์นอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 
ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
กับทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ความรู้
และความเขา้ใจงานประกนัคุณภาพกบัจติพิสยัตอ่

การประกันคุณภาพ ทักษะการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทักษะ
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพกับจิตพิสัยต่อการ
ประกันคุณภาพ จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร

ความรู้และความ
เข้าใจงานประกัน

คุณภาพ

ทักษะการปฏิบัติ
งานประกัน
คุณภาพ

จิตพิสัยต่อการ
ประกันคุณภาพ

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 1.00

ความรู้และความเข้าใจงานประกัน
คุณภาพ

-.009 1.00

ทักษะการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ

0.374** 0.214** 1.00

จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ 0.332** 0.215** 0.416** 1.00
** อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
R 

Square
F p-value

ความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ 8.80 3.73 0.175 23.946 0.00*

ทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 4.06 0.54

จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ 3.29 0.47

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 3.33 0.75
* p <.05 

จากตาราง 3 พบว่า ความรู้และความ
เข้าใจงานประกันคุณภาพ ทักษะการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพและจิตพิสัยต่อการประกัน
คุณภาพ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สง่ผลตอ่การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการสง่เสรมิ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ
ครุศาสตร์ ร้อยละ 17.50 
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จากตาราง 4 พบว่า การจัดทำาแผน
พัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินกับการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา
เพ่ือวางแผนกำาหนดเปา้หมาย สง่ผลตอ่ทกัษะการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ ร้อยละ 14.40

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ

ตัวแปรที่ศึกษา R Square F p-value

การมีส่วนร่วมกับทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 0.144 26.922 0.00*
* p <.05 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านจิตพิสัยต่อการประกัน
คุณภาพ 

ตัวแปรที่ศึกษา R Square F p-value

การมีส่วนร่วมกับจิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ 0.176 16.935 0.00*
* p <.05 

จากตาราง 5 พบว่า การจัดสิ่งอำานวย
ความสะดวกในการดำาเนินงานประกนัคณุภาพการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประกันคุณภาพ 
การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
และการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติ

งานตามแผนงานประกนัคณุภาพ สง่ผลตอ่จติพสิยั
ต่อการประกันคุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และส่งผลต่อจิตพิสัยต่อการประกัน
คุณภาพ ร้อยละ 17.60 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านความรู้และความเข้าใจ
งานประกันคุณภาพ 

ตัวแปรที่ศึกษา R Square F p-value

การมีส่วนร่วมกับความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ 0.167 11.910 0.00*
* p <.05 

จากตาราง 6 พบว่า การเตรียมความ
พร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพ การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
เก่ียวกับงานด้านการประกันคุณภาพ การส่ง
เสริมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ

งานประกันคุณภาพ การวิเคราะห์และปัญหา 
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนงานการประกัน
คุณภาพ และการนำาผลการประเมินเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการปฏบิตังิานด้านประกนัคุณภาพ
ในครั้งต่อไป ส่งผลต่อความรู้และความเข้าใจ
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งานประกันคุณภาพ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และส่งผลต่อความรู้และความเข้าใจ
งานประกันคุณภาพ ร้อยละ 16.70 

2. ผลการค้นหาตัวแปรพยากรณ์และ
สร้างสมการพยากรณ์ที่ดีของการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในการสง่เสรมิระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายใน 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณของตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา b Std. error β t p-value

ทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 0.422 0.076 0.304 5.518 0.000*

จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ 0.325 0.087 0.206 3.733 0.000*

ความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพ -0.025 0.010 -0.124 -2.421 0.016*

ค่าคงตัว 0.770 0.320 2.404 0.017*
* p <.05 

จากตาราง 7 พบว่า ทักษะการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ (x

2
) จิตพิสัยต่อการประกัน

คุณภาพ (x
3
) และความรู้และความเข้าใจงาน

ประกันคุณภาพ (x
1
) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (R) เทา่กบั 0.419 
มีค่าอำานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 17.50 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เท่ากบั 0.6776 ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ 
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำาดับ 
ดังนี้

 = 0.770 + 0.422 x
2
 + 0.325 x

3
 

+ (-0.025) x
1

y = 0.304 Z
2
 + 0.026 Z

3
 +  

(-0.124) Z
1

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 

จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ และความรู้และ
ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตามลำาดับ

2 .  ทั กษะกา รปฏิ บั ติ ง านประกั น
คุณภาพ (x

2
) จิตพิสัยต่อการประกันคุณภาพ 

(x
3
) และความรู้และความเข้าใจงานประกัน

คณุภาพ (x
1
) สง่ผลตอ่การมส่ีวนรว่มของบคุลากร 

ในการส่ง เสริมระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.419 มีค่าอำานาจ 
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 17.50 มีความคลาด
เคลือ่นมาตรฐานของการพยากรณเ์ทา่กบั 0.6776 
ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ ์ในรปูคะแนนดบิ
และคะแนนมาตรฐานตามลำาดับ ดังนี้

 = 0.770 + 0.422 x
2
 + 0.325 x

3
 

+ (-0.025) x
1

y = 0.304 Z
2
 + 0.026 Z

3
 +  

(-0.124) Z
1
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ผลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายได้ 
ดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน พบ
ว่า ทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ จิต
พิสัยต่อการประกันคุณภาพ และความรู้และ
ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ 
โดยทักษะการปฏิบัติงานประกันคุณภาพส่ง
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในสูงท่ีสุด ทั้งน้ีเหตุที่ทักษะการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาจเป็นเพราะ เมื่อบุคลากร 
ได้ลงมือปฏิบัติงานประกันคุณภาพเป็นการนำา
ความรูง้านประกนัคุณภาพไปใช้ในการดำาเนนิงาน
ประกันคณุภาพแสดงถงึความเขา้ใจในงานประกนั
คณุภาพอย่างแทจ้รงิ และมคีวามสขุและเจตคติทีดี่
ในการทำางานประกันคุณภาพ โดยได้ลงมือในการ
มีสว่นรว่มในการวางแผน มส่ีวนรว่มในการดำาเนิน
งาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำาเนนิงาน
และมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุระบบ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของเดวิดและนิวสตรอม (David and 
Newstrom, 1985: 8) พบว่า การมีส่วนร่วม
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องทางจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นท่ีช่วยทำาให้มีความ
สำาเร็จ และสอดคล้องกับCohen and Uphoff 
(1980) พบวา่ การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผล
ประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จะส่ง
ผลให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ
และเกิดความสำาเร็จในงาน สอดคล้องกับมณฑา 
กิมทอง (2545) ศึกษาการเตรียมความพร้อม
สำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบัน

ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ท่ีกล่าวว่า ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
เพิ่มข้ึน สอดคล้องกับพรเลิศ ยี่โถขาว (2547) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบก พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ความพึงพอใจนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก และความรู้
ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสอดคล้องกับทิพย์สุดา ศิลปะ 
(2550) ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยด้านความ
รู้ความเข้าใจของบุคลากรเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
การดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษาและสอดคล้องกับชนาธิป ธนะรัช (2560) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน พบว่า  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำาแพงแสน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยลักษณะพื้นฐาน คือ ชั้นปีที่กำาลังศึกษาและ 
คณะที่กำาลังศึกษา มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมอืงโดยภาพรวมอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และจากผลการวิจัยพบว่า ความรู้และความ
เข้าใจงานประกันคุณภาพมีค่าสัมประสิทธิ์ของ
สมการติดลบ อาจมีผลมาจากบุคลากรส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ 
อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ 
ยิ่งเจริญ (2553) พบว่า ปัญหาการดำาเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายใน พบว่า บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการดำาเนินการทุกข้ันตอนน้อยและหน่วย
งานยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และ
หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาอย่างทั่วถึง จึงทำาให้เกิดความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้องว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เรือ่งเฉพาะกิจเปน็การเพ่ิมภาระงานและเกีย่วขอ้ง
เฉพาะกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น จึงทำาให้
บุคลากรยังไม่เห็นความสำาคัญและจะปฏิบัติเมื่อ
จำาเป็นเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.1 ควรศึกษาหรือพัฒนากลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพและเกิดเจตคติที่ดีในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.2 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน ควรมีการทำาวิจัยใน
ระดับอื่นๆ ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น เช่น ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบเป็นต้น เพื่อจะทำาให้ได้ปัจจัยหรือแนวทาง
ในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 

แต่ละระดับให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ทักษะ
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพ จิตพิสัยต่อการ
ประกันคุณภาพและความรู้และความเข้าใจงาน
ประกันคุณภาพ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในการส่งเสริมระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนั้น สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาหรือหน่วยงานทางการ
ศึกษา ควรนำาสารสนเทศที่ค้นพบนี้ไปใช้ประกอบ
การวางแผนกำาหนดนโยบายและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับ
นโยบาย ระดับดำาเนินการและระดับปฏิบัติการใน
การให้การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง
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