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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ           
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 20 คน                      
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านัก                     
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน                 
การวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ                
ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยที่ได้ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม พบว่าควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบ
งานและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกข้ันตอน ควรมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือปรับปรุง
ทิศทางในการท างานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรโดย                 
การไปอบรมหรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
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นครพนม 
 
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. 
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บทน า 
 ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
ส่งเสริมการเรียนการสอนการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการ อันเป็น            



การส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดบริการห้องสมุด ได้พยายามพัฒนา         
และปรับปรุงรูปแบบงานบริการประเภทต่าง ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
ส านักวิทยบริการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณภาพในงานด้านการบริการ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการท าวิจัย
การประเมินคุณภาพงานบริการคือ มีการศึกษาประสิทธิภาพงานบริการของส านักวิทยบริการ และน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงงานบริการได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้กลุ่มงานห้องสมุดมีความคิดเห็นว่าควรมี
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของห้องสมุด จึงได้ม ี        
การท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Deming          
ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do)              
ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมใน                
การปรับปรุง และแก้ไข (Action) 

 ผู้ศึกษาวิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของห้องสมุดและมีส่วนในการรับผิดชอบ ดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของห้องสมุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก          
การวิจัยมาท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการพัฒนา
งานของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร                                 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จ านวน 20 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน         
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรส านักวิทยบริการ ดังนี้  
  ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถาม           
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด  
  ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน จ านวน 17 ข้อ ได้แก่ ด้านการม ี     



ส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do) ด้านการมีส่วนร่วมใน           
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และแก้ไข (Action) 
  ตอนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 4 ด้าน 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข 
(Action) 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้ช่วย
วิจัย จ านวน 1 คน ช่วยแจกแบบสอบถาม จ านวน 20 ชุด  

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
   4.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี ่หาค่าร้อยละ 
   4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
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  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีและ            
ค่าร้อยละ (Percentage) 

5.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

5.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และใช้การบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 และเพศชาย ร้อยละ 33.30 ส่วนใหญ่จบ   



ปริญญาตรี ร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ จบปริญญาโท ร้อยละ 22.20 ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
11.10 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 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 ตามล าดับ 
  2.  ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และน้อยที่สุดด้านการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามล าดับ 
 3.  ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร                          
ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีค่าความถี่สูงสุดไปหาน้อยแต่ละด้าน ดังนี้  
  3.1  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอ่ืน ๆ 
  3.2  ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  3.3  ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงทิศทางในการท างาน 
  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 ร่วมปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (2551, หน้า 64) ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิรดี อุณาพรหม (2553, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบ ที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
องค์ประกอบที่บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด                      
คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความรู้                    
ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา                
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก 



 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์                   
หรือมีส่วนร่วมต่อการวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อีกทั้งต าแหน่ง หน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมกัน ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลักใน                  
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นระดับการมี                 
ส่วนร่วมในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรซึ่งอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ
สภาพหรือปัจจัยแวดล้อมในการท างานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร แสดงว่าสภาพหรือ
ปัจจัยแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา               
ของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 การมีส่วนร่วมในการด าเนิน (Do) การที่การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในระดับมาก    
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                
ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานประจ างานเฉพาะ หรืองานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน                                 
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละบุคคล จึงท าให้
บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do) ทุกคน  

 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) การที่การมีส่วนร่วมใน                        
การตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม                     
ที่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมด าเนินงานประกันคุณภาพ อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหน้าที่หลัก               
ในการปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงและมีส่วนร่วมที่รับผิดชอบต่องานประกันคุณภาพ จึงมี
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ                       
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่อยู่ในระดับ
มาก แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านัก                  
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย ทุกคนและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงาน
ประกันทุกระดับ 

 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข (Action) การที่การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข  
และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมาจากบุคลากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการงาน
ประกันคุณภาพ อีกทั้งต าแหน่ง ของกลุ่มตัวอย่างยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
โดยตรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีการสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน                  
ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมในการท างาน                  
ด้านการได้รับแรงจูงใจหรือก าลังใจในการท างานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับ                    
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมนั้น เนื่องจากว่าการท างานหนึ่ง ๆ ที่เป็น
งานประจ าของบุคลากรนั้น จ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการท างาน โดยเฉพาะการท างาน                  



ด้านประกันคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อนใช้หลักการตามที่ สกอ. และ สมศ. ก าหนด ใช้ความรู้และ     
ทักษะหลายอย่างมาบูรณาการกัน ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
ไดร้ับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ รวมทั้ง
ต้องมีก าลังใจเพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1.  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอ่ืน ๆ                       
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดีขึ้น 

 2.  ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 

 3.  ควรมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือปรับปรุงทิศทางในการท างานร่วมกันเพ่ือน าข้อมูล             
ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้ดีขึ้น 

 4.  ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 
ให้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม  

 2.  ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งอาจจะสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาการ
บริหารงานได้เป็นอย่างดี 
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