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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันคตขิองบคุลากรในดา้นความรู้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ 

และแนวโน้มพฤติกรรม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับทัศนคติของ
บุคลากรต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง คอื บคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยมผีูต้อบแบบสอบถาม
จำานวนทั้งสิ้น 257 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
โดยการทดลอง (try out) แบบสอบถามจากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จำานวน 30 คน นำามาวิเคราะห์
ความเชือ่ม่ัน (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามไดเ้ท่ากบั 0.907 สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก ่รอ้ยละ, คา่เฉล่ีย, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สถิติ t-test และ สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ระดับนัย
สำาคัญที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 ปีถึง 
50 ปี เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร การศึกษาระดับปริญญาเอก มีอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามระหว่าง 11 ปีถึง 15 ปี และมีบทบาทเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับทัศนคติของ
บุคลากรในด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร ของสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =2.77) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า บุคลากรที่มีเพศและหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน 
มีทศันคติตอ่ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนัียสำาคญัทาง
สถิติที่ 0.05 และอายุ, ระดับการศึกษา, อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จ
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นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องดำาเนินการการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

คำ�สำ�คัญ: ทัศนคติ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract
This research with the aims to study the attitude levels in cognitive, perception,  

conception, behavior and compare the personal factors and attitudes toward quality  
assurance system of curriculum levels of OHEC. The population and samples of this study 
is MSU personnel. 257 respondents and questionnaires were used to collect the data. The 
validation of an instrument by try out a questionnaire from 30 teachers the Cronbanch’ Alpha 
coefficient was 0.907. The statistical to calculate the percentages, the averages, the standard 
deviations (S.D.s), the t-test scores and the F-test scores for One-way ANOVA scores at the 
statistical significance 0.05. The result found the most of the population was femle, ages 
40-50 years old, The teacher responsible for the course, graduated in doctoral degree level,  
work experiences at MSU between 11-15 years and roles of involvement toward the  
quality assurance system executive committee. The overall level of attitude toward the 
curriculum-level internal quality assurance system of the OHEC was at a moderate level  
 ( =2.77). The results of the comparison showed that the respondents had personnel with 
differences in genders and responsibilities toward the quality assurance system do not have 
a different attitude toward the quality assurance system significantly at 0.05 levels and ages, 
levels of education, work experiences and roles of involvement toward the quality assurance  
system do have a different attitude toward the quality assurance system significantly at 
0.05 levels. It is found that there factors leading the operation of the curriculum-level internal  
quality assurance of MSU to success is communication and cognitive building.

Keywords: Attitude, quality assurance system of curriculum, Office of the Higher  
Education Commission (OHEC), Mahasarakham University, personnel

บทนำา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลือกใช้ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557: 1-4)  
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้วนั้น ทั้งนี้ 
จากการประเมินหลักสูตร พบว่า ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2557-2560 มีหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 186 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

หรือหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน จำานวนท้ังสิ้น 32, 
13, 4 และ 2 หลักสูตรเรียงตามลำาดับ การที่
หลักสูตรไม่มีคุณภาพ ปัญหาและอุปสรรคสำาคัญ
ที่พบประการหน่ึง คือ ทัศนคติของบุคลากรใน
แต่ละหน่วยงานซึ่งคิดว่าการประกันคุณภาพ
หลักสูตรเป็นการเพิ่มภาระงานมากกว่าประโยชน์
ที่ได้รับ (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการ
ศึกษา, 2560: 4) นั่นคือ ทัศนคติเป็นจุดเริ่มต้น
ของปัญหาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของคนในองคก์ร, สง่ผลตอ่การทำางานรว่มกนัหรอื
การทำางานเป็นทีม และการสร้างสรรค์หรือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ดังน้ัน การศึกษาทัศนคติของ
บุคลากรต่อการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความ
รู้สึก และด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่แีละเปลีย่นแปลง
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรได้  
 (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 89) 

ดว้ยเหตนุี ้การศกึษาทศันคติของบุคลากร
จงึมคีวามสำาคญั ซึง่ “คน” เปน็ทรพัยากรทีม่คุีณคา่
และมีความสำาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนและผลัก
ดันให้การดำาเนินงานนั้นๆ ประสบผลสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัจจัยความสำาเร็จนั้นก็ขึ้น
อยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ “คน” ในแต่ละ
หน่วยงานนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารไป
จนถึงบุคลากรในแต่ละระดับ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง
มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำาคัญเพราะ
ทัศนคตินั้นไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำาเนิดเรา
สามารถเปลีย่นแปลงทศันคติได้ (ติน ปรัชญพฤทธิ,์  
วุฒิชัย จำานงค์ และปภาวดี ดุลยจินดา, 2538: 
503) 

การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา
ทัศนคติของบุคลากรและเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับทัศนคติของ
บคุลากรตอ่ระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อที่จะนำาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึกและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2. เพือ่เปรียบเทยีบความแตกตา่งระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล จำาแนกตาม เพศ, อายุ, หน้าที่
รับผิดชอบ, ระดับการศึกษา, อายุการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบทบาทการมี
สว่นรว่มตอ่ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสูตร กับทัศนคติของบุคลากรต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีหลักสูตร จำานวนทั้งสิ้น 177 
หลกัสตูร มบีคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จาก 21 คณะ ได้แก่ ผู้บริหาร 
จำานวน 63 คน อาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน 
705 คน เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพ
การศกึษา จำานวน 31 คน เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบงาน
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วิชาการ จำานวน 28 คน ดังนั้น จึงมีประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง จำานวนทัง้สิน้ 827 คน (ศูนยพ์ฒันา
และประกันคุณภาพการศึกษา, 2560: 10) นำา
มาคำานวณโดยใช้สูตรคำานวณของทาโร ยามาเน่ 
(Yamame, 1973) กรณีทราบขนาดประชากร 
ณ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เท่ากับร้อยละ 0.05 ขนาดของกลุ่มประชากรที่
ต้องการ คือ 269.60 คน หรือ 270 คน ใช้วิธีการ
เลอืกตัวอยา่งแบบเจาะจง จาก 21 คณะ สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 257 คน คิดเป็น
อัตราตอบกลับร้อยละ 95.19 

2. ตัวแปรที่ศึกษ�

ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ หน้าที่ 
รับผิดชอบ ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เริ่มนับตั้งแต่เริ่มเข้า
ทำางาน) และบทบาทการมีส่วนร่วมที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (2) ด้านความรู้สึก และ (3) ด้านแนวโน้ม
พฤติกรรม

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับทัศนคติและ
ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้สร้าง
แบบสอบถามมีลักษณะข้อคำาถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด จำานวน 3 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ หน้าที่รับผิดชอบระดับ
การศึกษา อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และบทบาทการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัหลกัสูตร (2) ทศันคตขิองบคุลากรที่

มตีอ่ระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลกัสตูร โดยพจิารณาออกเปน็ 3 ด้าน จำานวน 30 
ข้อ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ จำานวน 10 ข้อ 
ด้านความรู้สึก จำานวน 10 ข้อ และด้านแนวโน้ม
พฤติกรรม จำานวน 10 ข้อ และ (3) เป็นคำาถาม
ปลายเปิดเพ่ือสอบถามปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน
งานและข้อเสนอแนะ 

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่า
กันทุกช่วง คือ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
2.61-3.40) น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.61) และ
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80) (บุญชม  
ศรสีะอาด, 2535: 100) สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test และสถิติ F-test  
โดยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ระดับ 
นัยสำาคัญที่ 0.05 ทั้งนี้ ในกรณีข้อมูลมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’ Method) 

5. ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

5.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องและสร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ข้อคำาถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จำานวน 
3 ตอน โดยข้อคำาถามได้ผ่านการตรวจอ่านโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ มีการทดลอง (try out) แบบสอบถาม
โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based Education: OBE) เมื่อวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จำานวน 30 ชุด นำามา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.907 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
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ยอมรับได้และเหมาะสมในการเป็นเครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้

5.2 สำารวจโดยใช้แบบสอบถาม ส่ง
ไปยังประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาก 21 คณะ  
ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 
257 ชุด

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
รายละเอียดข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ 

ถาม ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=257) 

เพศ อ�ยุ หน้�ที่รับผิดชอบ ระดับก�รศึกษ� อ�ยุก�รปฏิบัติง�น บทบ�ทก�รมีส่วนร่วม

ชาย 122

 (47.47) 

ต่ำากว่า 

30 ปี

23

 (8.95) 

ผู้บริหาร 46

 (17.90) 

ปริญ

ญาตรี

32

 

(12.45) 

น้อย

กว่า3ปี

48

 

(18.68) 

กรรมการบริหารหลักสูตร 115

 

(44.75) 

หญิง 135

 (52.53) 

31-

40 ปี

98

 

(38.13) 

อาจารยป์ระจำา

หลักสูตร

155

 (60.31) 

ปริญ

ญาโท

98

 

(38.13) 

4-7 ปี 55

 

(21.40) 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของหน่วยงาน

57

 

(22.18) 

40-

50 ปี

109

 

(42.41) 

เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบ

งานประกัน

คุณภาพการ

ศึกษา

29

 (11.28) 

ปริญ

ญา

เอก

127

 

(49.42) 

8-10 ปี 47

 

(18.29) 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ขึ้น

ทะเบียน สกอ.

3

 (1.17) 

51 ปีขึ้น

ไป

27

 

(10.51) 

เจ้าหน้าที่รับ

ผิดชอบงาน

วิชาการ

27

 (10.51) 

11-

15 ปี

60

 

(23.35) 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย

มหาสาคาม

59

 

(22.96) 

15 ปีขึ้น

ไป

47

 

(18.29) 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำาเนิน

งานด้านประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

20

 (7.78) 

อื่นๆ 3 

(1.17) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้

1. ทัศนคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพ

รวมมีค่าเฉลี่ย 2.77 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมี
ทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังตาราง 2
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จากตาราง 2 เมื่อวิเคราะห์ทัศนคติเป็น
รายด้าน พบว่า

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.63 เม่ือวิเคราะห์รายข้อคำาถาม พบว่า ข้อ
คำาถามที่แสดงค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทำาให้
หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำาไป
สู่การกำาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของ
หลักสูตร ระดบัความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.17, S.D.=0.56) และข้อคำาถามที่แสดงค่า
เฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสตูรเปน็การเนน้ความสำาคัญของ
ระบบเอกสารมากกว่าคุณภาพของนิสิต หรือเนื้อ
งานของหลักสูตร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย ( =2.40, S.D.=0.74) 

1.2 ด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า 
บุคลากรมทีศันคติดา้นความรูส้กึ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มคีา่เฉลีย่ 2.72 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 
เมื่อวิเคราะห์รายข้อคำาถาม พบว่า ข้อคำาถามท่ี
แสดงค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรมองว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดบัความคิดเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =3.32, S.D.=0.66) และข้อคำาถามที่แสดงค่า
เฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ บุคลากรคิดว่ามหาวิทยาลัย
บังคับให้ทุกหลักสูตรปฏิบัติตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ 
สกอ. มากกว่าการให้หลักสูตรเลือกระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเอง 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ( =2.08, 
S.D.=0.85) 

1.3 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
พบว่า บุคลากรมีทัศนคติด้านแนวโน้มพฤติกรรม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่ 2.79 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.63 เมื่อวิเคราะห์รายข้อคำาถาม พบ
วา่ ขอ้คำาถามท่ีแสดงคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ คอื ทกุคร้ังท่ี
หนว่ยงานเรยีกขอความรว่มมอืเกีย่วกบัการดำาเนนิ
งานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ท่านมักจะหลีกเลี่ยงเพราะมองว่า
งานดงักลา่วไมไ่ดอ้ยูใ่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ตนเอง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (
=3.19, S.D.=0.65) และ ข้อคำาถามที่แสดงค่า

เฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่
มักเพิกเฉยหรือเบื่อหน่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อการดำาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับความคิดเห็น

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติ

ที่
ทัศนคติของบุคล�กรที่มีต่อ

ระบบประกันคุณภ�พ
S.D. ค่�ต่ำ�สุด ค่�สูงสุด ระดับทัศนคติ

1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 2.81 0.63 2.40 3.17 ปานกลาง

2 ด้านความรู้สึก 2.72 0.64 2.08 3.32 ปานกลาง

3 ด้านแนวโน้มพฤติกรรม 2.79 0.63 2.17 3.19 ปานกลาง

รวม 2.77 0.78 2.08 3.32 ป�นกล�ง
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อยู่ในระดับน้อย ( =2.17, S.D.=0.70) 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งปจัจยัดา้นบคุคล กบัทศันคตขิองบคุลากร
ต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2.1 เพศ 

กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 257 คน  

พบว่า บุคลากรเพศชาย จำานวน 122 คน 
และเพศหญิง จำานวน 135 คน ทดสอบด้วย 
สถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ
ต่างกันมีทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียด 
ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงการเปรยีบเทยีบทัศนคติเกีย่วกบัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสตูร 
จำาแนกตามเพศ

ทัศนคติ
ช�ย (n=122) หญิง (n=135) 

t p
S.D. S.D.

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 2.66 0.94 2.76 0.79 1.656 0.100

2. ด้านความรู้สึก 2.75 0.79 2.86 0.67 0.678 0.500

3. ด้านแนวโน้มพฤติกรรม 2.77 0.82 2.81 0.70 0.366 0.715

2.2 อายุ, หน้าที่รับผิดชอบ ระดับ
การศึกษา อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และบทบาทการมีส่วนร่วมต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา จากการหาค่า F-test 
โดยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ระดับนัย
สำาคัญที่ 0.05 พบว่า (1) อายุที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อทัศนคติด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้ม
พฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 (2) หน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก 
และด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติด้านความรู้สึก และ
ด้านแนวโน้มพฤติกรรม ที่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (4) อายุการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีแตกต่างกัน มีผล
ต่อทัศนคติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (5) 
บทบาทการมีส่วนร่วมต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อทัศนคติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความ
เขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นแนวโนม้พฤตกิรรม
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 4
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ต�ร�ง 4 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของปญัหาและอปุสรรคตอ่ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จำาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทัศนคติ
อ�ยุ

หน้�ที่ 
รับผิดชอบ

ระดับ 
ก�รศึกษ�

อ�ยุก�ร 
ปฏิบัติง�น

บทบ�ท 
ก�รมีส่วนร่วม

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

1. ด้านความรู้
ความเข้าใจ

2.457 0.062 2.121 0.096 1.771 0.151 7.902 0.000* 4.669 0.003*

2. ด้านความ
รู้สึก

5.094 0.002* 1.567 0.196 3.661 0.012* 8.130 0.000* 6.294 0.000*

3. ด้านแนว
โน้มพฤติกรรม

6.056 0.000* 0.077 0.972 3.426 0.001* 11.725 0.000* 7.119 0.000*

* p < 0.05 (1-tailed) 

เมือ่นำาขอ้มลูทีม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถิติมาทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) พบความ
แตกต่างโดยมีรายละเอียดดังตาราง 5

ต�ร�ง 5 สรุปผลความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe

ปัญห�และ

อุปสรรค

ต่อระบบ

ประกัน

คุณภ�พก�ร

ศึกษ�ภ�ยใน 

ระดับหลักสูตร

ทัศนคติ

ด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ด้�นคว�มรู้สึก ด้�นแนวโน้มพฤติกรรม

1. อายุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ 0.05

1. ผู้ที่มีอายุ 31 ปี ถึง 40 ปี มี

ทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.43)  

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 51 ปี

ขึ้นไป มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  

 ( =3.09) 

2. ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ถึง 50 ปี มี

ทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.56)  

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 51 ปี

ขึ้นไป มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  

 ( =3.09) 

1. ผู้ที่มีอายุ 31 ปี ถึง 40 ปี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.53)  

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 40 ปี  

ถึง 50 ปี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.89) 

2. ผู้ที่มีอายุ 31 ปี ถึง 40 ปี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.53)  

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.12) 
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ปัญห�และ

อุปสรรค

ต่อระบบ

ประกัน

คุณภ�พก�ร

ศึกษ�ภ�ยใน 

ระดับหลักสูตร

ทัศนคติ

ด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ด้�นคว�มรู้สึก ด้�นแนวโน้มพฤติกรรม

2. หน้าที่รับผิด

ชอบ

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ 0.05

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ 0.05

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ 0.05

3. ระดับการ

ศึกษา

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ 0.05

ผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.26) 

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีระดับการ

ศึกษาระดับปริญญาเอกมีทัศนคติอยู่

ในระดับปานกลาง ( =2.87) 

ผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.47) มี

ความแตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาเอกมีทัศนคติอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =2.86) 

4. อายุการ

ปฏิบัติงาน

1. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อย

กว่า 3 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับ

น้อย ( =2.03) มีความแตกต่าง

จากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 8 

ปี ถึง 10 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =2.73) 

2. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อย

กว่า 3 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับ

น้อย ( =2.03) มีความแตกต่าง

จากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 11 

ปี ถึง 15 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.10) 

3. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 4 ปี 

ถึง 7 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับ

น้อย ( =2.58) มีความแตกต่าง

จากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 11 

ปี ถึง 15 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.10) 

1. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

3 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย (

=2.42) มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ

การปฏิบัติงาน 11 ปี ถึง 15 ปีขึ้น 

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (

=3.06) 

2. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 4 ปี ถึง 7 

ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย  

 ( =2.51) มีความแตกต่างจากผู้ที่

มีอายุการปฏิบัติงาน 11 ปี ถึง 15 ปี

ขึ้น มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  

 ( =3.06) 

3. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 8 ปี ถึง 

10 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย (

=2.59) มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุ

การปฏิบัติงาน 11 ปี ถึง 15 ปีขึ้น 

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (

=3.06) 

1. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.51) มี

ความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติ

งาน 11 ปี ถึง 15 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.05) 

2. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 4 ปี ถึง 7 ปี 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.57) มี

ความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติ

งาน 11 ปี ถึง 15 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.05) 

3. ผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 8 ปี ถึง 10 

ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.60) 

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีอายุการปฏิบัติ

งาน 11 ปี ถึง 15 ปีขึ้น มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.05) 

ต�ร�ง 5 สรุปผลความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe (ต่อ) 
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3. ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการใช้ระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา พบว่า 

3.1 ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงาน โดย
มีบุคลากรแสดงความคิดเห็น จำานวน 87 คน  
พบว่า ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานสรุปรวม 
เปน็ 8 ประเด็นเรยีงตามลำาดบั ดงันี ้(1) การสือ่สาร 
และการสร้างความรู้ความเข้าใจ จำานวน 28 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.18 (2) ความร่วมมือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการถ่ายทอด แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการประกันคุณภาพ จำานวน 19 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.84 (3) การให้ความสำาคัญต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 9 คน  
ร้อยละ 10.34 (4) ทัศนคติที่ดีต่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา จำานวน 8 คน ร้อยละ 9.20 
(5) การบริหารจัดการ การจัดเก็บเอกสาร 
และระบบฐานข้อมูล จำานวน 8 คน ร้อยละ  
9.20 (6) งบประมาณสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จำานวน 7 คน ร้อยละ 8.05 
(7) การจัดอบรมโครงการและกิจกรรม เกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 5 คน  
ร้อยละ 5.75 และ (8) อื่นๆ จำานวน 3 คน  
คดิเปน็รอ้ยละ 3.45 ไดแ้ก ่บณัฑติสามารถทำางาน

ปัญห�และ

อุปสรรค

ต่อระบบ

ประกัน

คุณภ�พก�ร

ศึกษ�ภ�ยใน 

ระดับหลักสูตร

ทัศนคติ

ด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ด้�นคว�มรู้สึก ด้�นแนวโน้มพฤติกรรม

5. บทบาทการ

มีส่วนร่วม

ผู้ที่มีบทบาทการเป็นคณะ

กรรมการประกันคุณภาพของ

หน่วยงาน มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับน้อย ( =2.57) มีความ

แตกต่างจากผู้ที่มีบทบาทการ

เป็นผู้ประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  

 ( =3.01) 

1. ผู้ที่มีบทบาทการเป็นกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.55) 

มีความแตกต่างจากผู้ที่มีบทบาท

การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีทัศนคติอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =3.05) 

2. ผู้ที่มีบทบาทการเป็นคณะ

กรรมการประกันคุณภาพของ 

หน่วยงาน มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย 

( =2.56) มีความแตกต่างจากผู้ที่มี

บทบาทการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทัศนคติ

อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.05) 

1. ผู้ที่มีบทบาทการเป็นกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย ( =2.53) มี

ความแตกต่างจากผู้ที่มีบทบาทการเป็น 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.00) 

2. ผู้ที่มีบทบาทการเป็นคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน มีทัศนคติ

อยู่ในระดับน้อย ( =2.54) มีความแตก

ต่างจากผู้ที่มีบทบาทการเป็นผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทัศนคติอยู่

ในระดับปานกลาง ( =3.00) 

ต�ร�ง 5 สรุปผลความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe (ต่อ) 
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ในสาขาวิชาชีพของตัวเองได้, การให้ความสำาคัญ
ของมหาวทิยาลยัตอ่คุณภาพบณัฑิตด้านระบบงาน
ประกันคณุภาพ และการมค่ีานยิมด้านงานประกนั
คุณภาพของหน่วยงาน 

2.2 ขอ้เสนอแนะจากการใช้ระบบประกนั
คณุภาพ โดยมีบุคลากรแสดงความคิดเหน็ จำานวน 
50 คน พบวา่ มขีอ้เสนอแนะสรุปรวมเปน็ 6 ประเดน็
เรียงตามลำาดับ ดังนี้ (1) ควรพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นเอง  
โดยมีตัวบ่งชี้ที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ และให้ 
สกอ. พิจารณา จำานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.00 (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการ
จัดโครงการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จำานวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 (3) มีเคร่ืองมือ
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายถือเป็นแนวปฏิบัติและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 (4) มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
และรวบรวมข้อมูล จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 (5) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ควรมมีาตรฐานเดยีวกนัและสามารถอธบิายวธิกีาร
พัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นหรือแนะนำาแนวทาง
แก้ไขแก่หลักสูตรได้ จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 และ (6) อื่นๆ จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.00 ได้แก่ ควรวิจัยความต้องการตลาด, ควร 
ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง และควร 
ส่ง เสริมทัศนคติที่ ดีต่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรแก่อาจารย์และบุคลากรทุกคน 

อภิปรายผล 
การวจิยัครัง้นีส้ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ได้ทั้งหมด 257 คน เป็นเพศหญิง 135 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.53 เพศชาย 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.47 มีอายุระหว่าง 40 ปีถึง 50 ปี 

จำานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.41 มีหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คือ เป็นอาจารย์ประจำา
หลักสูตร จำานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.31 มีระดับการศึกษาปริญญาเอก 127 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.42 มีอายุการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่าง 11 ปีถึง 15 
ปี 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35 มีบทบาทเป็น
กรรมการบรหิารหลกัสตูร 115 คน คดิเปน็รอ้ยละ 
44.75 ทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีทัศนคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ พบว่า บคุลากรมี
ระดับความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระดับปาน
กลาง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการ
จัดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรใน
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา 
กิติ วิภาต (2532: 1) ซึ่งการสร้างทัศนคติ 
ในทางบวก โดยการจัดโครงการอบรมต่างๆ จะ
ช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลอันทำาให้
เกิดความพึงพอใจที่ดีขึ้น 

ด้ านความรู้ สึ ก  ซึ่ งด้ าน น้ี เป็นด้ าน
ที่วัดยากที่สุด เพราะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ (ราตรี  
พัฒนรังสรรค์, 2544: 49) พบว่า บุคลากรมี
ระดับความรู้สึกต่อระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ในระดับปานกลาง ส่วน
หนึ่งเนื่องมาจากระบบการประกันคุณภาพการ
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ศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยเลือกใช้ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2557 โดยมีการดำาเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการพฒันาคณุภาพ อยา่งไรกต็าม การนำาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มาปรับใช้จริงของแต่ละหลักสูตร ที่มีบริบท
และลักษณะการดำ า เนินงานที่ แตกต่ างกัน 
ไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร 
ส่งผลให้บุคลากรประเมินระบบประกันคุณภาพ
ด้วยความรู้สึกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ที่ไม่แสดงความรู้สึกที่ค่อนไปทางบวกหรือทาง
ลบอย่างเห็นได้ชัดเจนมากนัก (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 
2557: 181) 

ด้านแนวโน้มพฤติกรรม การแสดงออก
พฤตกิรรมของคนนัน้เป็นผลมาจากความคิด ความ
เชือ่หรอืความรูส้กึของบคุคลทีม่ตีอ่สิง่เรา้ และเชือ่ม
โยงความรูค้วามเขา้ใจ (สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์  
อรรถมานะ, 2541: 65) พบวา่ บุคลากรมแีนวโน้ม 
พฤติกรรมต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหรือสถานการณ์
ตา่งๆ เชน่ หากอยูใ่นช่วงระยะเวลาทีร่บัการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ก็อาจส่งผลให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่ตอบ
สนองตอ่การปฏบิตังิานในด้านประกนัคณุภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 105) และ 
พยอม วงศส์ารศร ี(2526: 161) โดยทศันคตเิปน็
ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็น
สว่นทีพ่รอ้มทีจ่ะมปีฏกิริยิาเฉพาะตอ่สถานการณ์
ภายนอก

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งปจัจยัดา้นบคุคล กบัทศันคตขิองบคุลากร
ต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เพศต่างกันมีทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับ Laura S. Hamilton et al. (2007: 17) พบว่า  
อาจารย์ผู้สอนในแคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย และ
เพนซิลเวเนียที่มีเพศต่างกันมีประสบการณ์และ
ทัศนคติต่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำาหนดไม่แตกต่างกัน และมีการตอบสนองต่อ
การประเมินคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน (2) อายุที่
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติด้านความรู้สึก และ
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) หน้าที่รับผิดชอบที่
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั 
สมสทิธิ ์สองประสม (2550: 85) พบวา่ พนกังาน
ที่มีประเภทของงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน (4) ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติด้านความรู้สึก 
และด้านแนวโน้มพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (5) อายุการปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีแตกต่างกัน  
มีผลต่อทัศนคติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความ
เขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นแนวโนม้พฤตกิรรม
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
และ (6) บทบาทการมีส่วนร่วมต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่แตก
ตา่งกนั มผีลตอ่ทศันคตทิัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้ม
พฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ 0.05  
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ประสบ
ผลสำาเร็จน้ันบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ การสื่อสารและการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Rogers D. (1973: 208-
209) พบว่า การสื่อสารไม่เพียงส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเท่าน้ัน การส่ือสารอาจก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับสาร การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้รับสาร และการสื่อสารก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร การ
เปล่ียนแปลงทั้ง 3 เรื่องนี้มักเกิดขึ้นในลักษณะที่
ตอ่เนือ่งกนั คอืเมือ่ผูร้บัสารมทีศันคติในทางใดทาง
หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ในใจ และสุดท้ายทัศนคติ
นั้นจะมีอิทธิพลต่อการกระทำาพฤติกรรมต่อเรื่อง
นัน้ๆ ตามมา เช่นเดยีวกบั มิง่ขวญั ศรทีอง (2559: 
9) พบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมี 3 
ระดบั การเปลีย่นแปลงความคดิ การเปลีย่นแปลง
ความรู้สึก และการเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถขยาย

ไปได้กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนิน
งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร และเพื่อใช้
กับการดำาเนินงานในด้านอื่นซึ่งมีความคล้ายคลึง
กัน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผล
การวิจัยใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์จ�ก 
ผลก�รวิจัย

1.1 มหาวิทยาลัยมหาสารคามควร
พัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นเอง โดยมี  
ตัวบ่งชี้ที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ และให้การ
ประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำาคัญ
บคุลากรทกุคนสามารถนำาการประกนัคณุภาพการ
ศึกษามาประยุกต์ใช้แล้วเกิดประโยชน์กับองค์กร
และส่วนรวม

1.2 ควรมีการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ มีระบบการจัดเก็บเอกสารและ
รวบรวมข้อมูลเพียงระบบเดียว และควรส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรแก่
อาจารย์และบุคลากรทุกคน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น การ
ศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 (In-depth interview) หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม  
 (Focus group) เพ่ือหาตน้เหตขุองการเกดิปญัหา
ในทุกๆ ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร รวมทัง้หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม โดยมีวิธีการแสดง
การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหาสารคามทีส่นบัสนนุงบประมาณรายไดป้ระจำา 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ในการวิจยัครัง้น้ี รวมทัง้ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วง
ด้วยดี
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