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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทั้งหมดของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 20 คน
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยที่ได้ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม พบว่าควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบ
งานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในทุกขั้นตอน ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุง
ทิศทางในการทางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การไปอบรมหรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น

คาสาคัญ:
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ABTRACT
The main objectives of this study were firstly, to look at those participating
in the education quality assurance of personnel, in the Academic Resource Centre,
Nakhon Phanom University. And secondly, to offer suggestions for those participating
in the education quality assurance of personnel in the Academic Resource Center,
Nakhon Phanom University. The samples were 20 personnel from the Academic
Resource Center Nakhon Phanom University. All samples were selected by a simple
questionnaire. The tools used to collect data-the statistics used in data analysis were
the mean and standard deviation.
The results of the study for those participating in the education quality
assurance of personnel in Academic Resource Center, Nakhon Phanom University
were as follows: Overall - firstly, it was of a high level. They are classified in the order
of average for those participating in the operation. And secondly, the involvement of
planning. Participating in improvement, correction and performance monitoring.
Feedback from this study focused on the process involved in the quality assurance
of personnel in the Academic Resource Center, Nakhon Phanom University.
Information should be exchanged and shared. This will create a transparent
systematic approach, enabling all to learn about and study education for quality
assurance outside the institution. Consequently this should open a window of
opportunity for others to share the responsibility and enable them to participate in
its implementation at all stages. There should be regular planning meetings to
improve the direction of work education quality assurance. And personnel should be
encouraged to develop themselves by training with other agencies.
Keywords:
Participating, Education Quality Assurance, Persona in Academic Resource
Center, Nakhon Phanom University

บทนา
สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ส่งเสริมการเรียนการสอนการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการ อันเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดบริการห้องสมุด ได้พยายามพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบงานบริการประเภทต่าง ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สานักวิทยบริการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณภาพในงานด้านการบริการ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการทาวิจัย
การประเมินคุณภาพงานบริการคือ มีการศึกษาประสิทธิภาพงานบริการของสานักวิทยบริการ และนา
ผลที่ได้มาปรับปรุงงานบริการได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้กลุ่มงานห้องสมุดมีความคิดเห็นว่าควรมี
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพของห้องสมุด จึงได้มี
การทาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Deming
ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do)
ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง และแก้ไข (Action)
ผู้ศึกษาวิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของห้องสมุดและมีส่วนในการรับผิดชอบ ดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของห้องสมุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยมาทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการพัฒนา
งานของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นบุคลากรทั้งหมดของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสานักวิทยบริการ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 4 ด้าน จานวน 17 ข้อ ได้แก่ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และแก้ไข (Action)
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 4 ด้าน
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข
(Action)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้กาหนดให้มีผู้ช่วย
วิจัย จานวน 1 คน ช่วยแจกแบบสอบถาม จานวน 20 ชุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาทาการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (จันทกานต์ เจริญผล, 2546)
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 - 5.00
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ มากที่สุด
3.50 - 4.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ มาก
2.50 - 3.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ ปานกลาง
1.50 - 2.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ น้อย
1.00 - 1.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ น้อยที่สุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และใช้การบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 20 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 และเพศชาย ร้อยละ 33.30 ส่วนใหญ่จบ

ปริญญาตรี ร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ จบปริญญาโท ร้อยละ 22.20 ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ
11.10 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี
ร้อยละ 33.30 และ 16 - 20 ปี ร้อยละ 11.10 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร ร้อยละ 55.60
รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในฝ่ายห้องสมุด ร้อยละ 38.90 และปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยี ร้อยละ
11.10 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และน้อยที่สุดด้านการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามลาดับ
3. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีค่าความถี่สูงสุดไปหาน้อยแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอื่น ๆ
3.2 ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.3 ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงทิศทางในการทางาน
3.4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น
การวิจัยนี้ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา โสคา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ บุคลากร
สายสนับสนุนของหน่วยงานสนับสนุน การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบของบุคลากร
สายสนับสนุนมีส่วนร่วม เป็นอันดับแรก คือ ร่วมปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนด
มาตรฐานคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (2551, หน้า 64) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิรดี อุณาพรหม (2553, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบ ที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
องค์ประกอบที่บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
หรือมีส่วนร่วมต่อการวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อีกทั้งตาแหน่ง หน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมกัน ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลักใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นระดับการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรซึ่งอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ
สภาพหรือปัจจัยแวดล้อมในการทางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร แสดงว่าสภาพหรือ
ปัจจัยแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
การมีส่วนร่วมในการดาเนิน (Do) การที่การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานประจางานเฉพาะ หรืองานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละบุคคล จึงทาให้
บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ทุกคน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) การที่การมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหน้าที่หลัก
ในการปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงและมีส่วนร่วมที่รับผิดชอบต่องานประกันคุณภาพ จึงมี
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่อยู่ในระดับ
มาก แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย ทุกคนและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงาน
ประกันทุกระดับ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข (Action) การที่การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมาจากบุคลากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการงาน
ประกันคุณภาพ อีกทั้งตาแหน่ง ของกลุ่มตัวอย่างยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
โดยตรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีการสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมในการทางาน
ด้านการได้รับแรงจูงใจหรือกาลังใจในการทางานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมนั้น เนื่องจากว่าการทางานหนึ่ง ๆ ที่เป็น
งานประจาของบุคลากรนั้น จาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทางาน โดยเฉพาะการทางาน

ด้านประกันคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อนใช้หลักการตามที่ สกอ. และ สมศ. กาหนด ใช้ความรู้และ
ทักษะหลายอย่างมาบูรณาการกัน ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ รวมทั้ง
ต้องมีกาลังใจเพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอื่น ๆ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดีขึ้น
2. ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
3. ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงทิศทางในการทางานร่วมกันเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้ดีขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
ให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
2. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งอาจจะสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาการ
บริหารงานได้เป็นอย่างดี
รายการอ้างอิง
กมลมาลย์ ศรีโพธิ์. (2551). การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการบริการรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทกานต์ เจริญผล. (2546). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร โรงเรียน
เทศบาล 2 วิภัชศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ถวิลวดี บุรีกุล. (2548). การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฏีและกระบวนการ. นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า.
บรรจง จันทมาศ. (2540). ระบบการบริหารงานคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ดวงกมล.

พงษ์ธวัช วิวังสู. (2546). ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิชชา บัวแย้ม. (2547). กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ชุมชนด้านกายภาพ
โดยใช้เทคนิคการประเมินชุมชนอย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยมือ.
วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาชุมชน, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพชยนต์ จันทเขต. (2545). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์.
ภัคจิรา สุนทรศิริ. (2552). การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
มยุรี ตันติยะวงศ์ษา. (2546). การมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ในกิจกรรม 5 ส.
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ยุพาพร รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการสานักงบประมาณในการปฏิรูประบบ
ราชการ. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม, .
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ลัดดา โสคา (2551). การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การค้นคว้าอิสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรรณวิไล วรโฆษิต. (2540). การศึกษาการมีส่วนร่วมของกิจกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคกลาง. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน, บัณฑิตวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณิการณ์ ภูมิวงศ์พิทักษณ์. (2540). ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา: ศึกษากรณีชุมชนดวงแขปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารและ
และนโยบายสวัสดิการสังคม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วันชัย ศิริชนะ. (2537). การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วันพร จันทร์เวโรจน์. (2543). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะกรณีกพสม.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิริเพ็ญ เนื่องจานงค์. (2542). การมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ:
ศึกษา เฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สาวิตรี ไชยสมบัติ. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา: เพื่อรองรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2544). จุลสารสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน กรกฎาคม 2544.
อคิน รพีพัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของชุมชนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
อภิรดี อุณาพรหม. (2553). ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม.

