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บทคัดยอ
การวิจัยแบบบรรยายนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ กลุม ตัวอยาง
เปนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในปการศึกษา 2554 จํานวน
84 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามการปฏิบัติดาน
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว

ผลการวิจยั พบวา บุคลากรปฏิบตั กิ ารจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับมาก แตมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติอยูในระดับ
นอย บุคลากรที่มีอายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน มีการปฏิบัติดานตัวบงชี้คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
และพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
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Abstract
The purpose of this descriptive study was to study the personnel performance of instruction based
on the educational quality assurance criteria. The samples comprised 84 staffs in the academic year of 2011
at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. The research tool was the questionnaire on the personnel
performance following instruction quality indicators. Descriptive statistics and one - way ANOVA were used
in data analysis.
The results showed that personnel performance of instruction based on the educational quality
assurance criteria was at the good level whereas their problems were at the minimal level. The personnel
who were different in age and year of working, did not show differences on the performance following
instruction quality indicators and their problems at p > .05.

ความสําคัญของปญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ ง
บริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีเ่ ปนกลไกทีส่ ง เสริมและผลักดันใหกระบวนการ
ทํางานในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดรับ
กันเปนระบบ และมุง สูท ศิ ทางทีไ่ ดรว มกันกําหนดไว ทัง้ นี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ วิธกี ารบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในการสรางความมัน่ ใจใหกบั ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของวา ผูเ รียน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับ มีการประกัน
คุณภาพภายในและรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญในการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
อันจะนําไปสูการมีมาตรฐานทางการศึกษาและใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เปนสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไว เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหยั่งยืนเปนวัฒนธรรมองคกร และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกําหนดใหมีการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในที่ชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยใชตัวบงชี้
คุณภาพและเกณฑการประเมินของสถาบันพระบรมราช
ชนกที่ไดพัฒนามาจากตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการ
ตัดสินที่สอดคลองกับหลักการการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2554) ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และเกณฑการจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสามารถเทียบเคียง
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี มีภารกิจ
หลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
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คุณภาพ สามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมุง มัน่ ใหบณ
ั ฑิตพยาบาลมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่เพียบพรอมทั้งการเปนคนดี คนเกง และมีความสุข การ
ดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้น
มุงเนนการดําเนินงานตามมาตรฐานและขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางตอเนื่องดวยวงจรบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming model) ไดแก PDCA เริ่มตั้งแตขั้นตอนการ
วางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผนอยางมี
ลําดับขั้นตอน การติดตามตรวจสอบแตละขั้นตอนเพื่อให
แนใจวาไดมีการนําแผนงานนั้นสูการปฏิบัติงานจริง และ
การคนหาปญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการ
ดําเนินงาน เพื่อนําขอมูลนั้นมาประกอบการพัฒนาการ
ดําเนินงานและปองกันผลลัพธที่ไมไดคาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน ขอมูลที่ไดจากกระบวนการติดตามตรวจสอบ
เปนเสมือนผลการประเมิน และเปนขอมูลปอนกลับสูก าร
วางแผนงานในวงรอบการปฏิบตั งิ านครัง้ ตอไป ซึง่ จะชวย
ใหการวางแผนงานเกิดความรัดกุมและเหมาะสมสําหรับ
การนําสูก ารปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ กระบวนการคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน จึงครอบคลุมการจัดทําหลักฐาน
ที่แสดงถึงวงจรคุณภาพ ไดแก การจัดทําแผนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ มี่ กี ารกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่บงชี้วามีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และวัดผลการเรียนที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคและทักษะ
วิชาชีพ การบันทึกการเขาสอน การพัฒนาเครื่องมือและ
สือ่ การเรียนการสอน การบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาและอุปสรรคขณะดําเนิน
กิจกรรม ตลอดจนนําผลการเรียนรูที่ไดไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในครั้งตอไป
การจัดการเรียนการสอนทีไ่ มสามารถแสดงผลผลิต
ของการดําเนินการโดยสมบูรณ หรือขาดความเปนรูปธรรม
จะสงผลกระทบตอการดําเนินการในขัน้ ตอนการวิเคราะห
หาสาเหตุและปญหาเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนา และไมมขี อ มูล

ยืนยันคุณภาพการดําเนินงาน ตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประกอบดวย
7 ตัวบงชี้ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, 2553)
ไดแก 1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2) การจัดใหมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3) การจัดการเรียนการสอนใหบณ
ั ฑิตไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 4) การจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 5) การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 6) การจัดการเรียนการสอนใหบณ
ั ฑิตสอบใบ
ประกอบวิชาชีพหรือขอสอบมาตรฐานผานภายใน 1 ป และ
7) การจัดการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา ที่ผานมายังไมมีการศึกษาระดับการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติ
2. เปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบตั กิ าร
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ใิ นบุคลากรทีม่ อี ายุ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยแบบบรรยาย
(Descriptive research)
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บุคคล ใหเวลาตอบประมาณ 20-30 นาที และสงแบบสอบถาม
กลับคืนที่ผูวิจัย ไดรับแบบสอบถามกลับคืนที่มีขอมูล
สมบูรณ จํานวน 75 ชุด คิดเปนรอยละ 89.29
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โครงการวิจัยได
ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เลขที่
EC 1-003/2554 ผูวิจัยไดใหขอมูลการทําวิจัยแกกลุม
ตัวอยาง การรักษาความลับในขอมูลสวนบุคคล การนํา
เสนอผลวิจัยในภาพรวมของกลุม และใหสิทธิ์การตัดสิน
ใจตอบรับหรือปฏิเสธในการตอบแบบสอบถาม ผูส มัครใจ
ใหขอมูล ไดลงนามในเอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย
การวิเคราะหขอ มูล หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One - way ANOVA)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนบุคลากรไดแก อาจารยพยาบาล
และเจาหนาที่สายสนับสนุน ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี
กลุมตัวอยาง จํานวน 84 คน เลือกแบบเจาะจง
เปนอาจารย 38 คน และเจาหนาที่สายสนับสนุน 46 คน
ซึ่งเปนผูที่กําลังปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2554
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามมี 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาล
สวนที่ 2 การปฏิบตั ดิ า นตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพ ปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวย
7 ตัวบงชี้ มีจํานวน 43 ขอ การตอบใชมาตรประมาณคา
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และไมมี
ใหคะแนน 4 ถึง 0 ตามลําดับ การแปลผลระดับใชเกณฑ
คาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับดังนี้ 3.50 – 4.00 ระดับมาก
ที่สุด 2.50 – 3.49 ระดับมาก 1.50 – 2.49 ระดับ
ปานกลาง 0.50 – 1.49 ระดับนอย และ 0.00 – 0.49
ระดับนอยที่สุด
เครื่องมือวิจัยผานการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
เทากับ 0.79 และทดลองใชกบั อาจารยและบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จํานวน 30 คน หา
ความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.89
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเองระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน
2555 ภายหลังไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยเขาพบ
กลุมตัวอยางในหองประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและ
ดําเนินการแจกแบบสอบถามซึ่งใสซองปดผนึกเปนราย

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยาง เปนอาจารย
29 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 46 คน สวนใหญรอยละ
86.67 เปนหญิง มีอายุอยูระหวาง 40-49 ป อายุ เฉลี่ย
39 ป (Min = 23, Max = 59) มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทจํานวนใกลเคียงกัน รอยละ 37.33 และ
36.00 ตามลําดับ มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาล
มากกวา 25 ป มากที่สุด รอยละ 25.33 รองลงมามีระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6-10 ป และ 16-25 ป
เทากัน รอยละ 20.00
2. ผลการศึกษาการปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติ
2.1 บุคลากรมีการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับมาก (M = 2.97, SD = 0.76 ) ในรายตัวบงชี้
อยูในระดับมากทั้ง 7 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ดานการจัดการ
4
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เรียนการสอนใหผสู าํ เร็จการศึกษาสามารถสอบใบประกอบ
วิชาชีพภายใน 1 ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.27 ดานระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีคา เฉลีย่ ตํา่ สุด 2.79
(ตาราง 1)
2.2 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพศึกษาโดย

รวมอยูในระดับนอย (M = 1.03, SD = 0.69 ) ในราย
ตัวบงชี้ อยูใ นระดับนอยทัง้ 7 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชีด้ า นระบบ
และกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.48 ดานการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 0.77 ( ตาราง 1)

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของการปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพศึกษาในรายตัวบงชี้และโดยรวมของบุคลากร (n = 75)
ตัวบงชี้คุณภาพ
1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. การจัดใหมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
4. การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
5. การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
6. การจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพ
หรือขอสอบมาตรฐานผานภายใน 1 ป
7. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา
โดยรวม

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติใน
บุคลากรทีม่ อี ายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกตาง
กัน

การปฏิบัติ
M SD ระดับ
2.79 0.66 มาก
3.25 0.45 มาก
2.98 0.79 มาก

ปญหาและอุปสรรค
M SD ระดับ
1.48 0.91 นอย
1.00 0.68 นอย
0.79 0.98 นอย

2.86 0.94
3.16 0.65
3.27 0.57

มาก
มาก
มาก

0.93 0.81 นอย
0.77 0.61 นอย
1.00 0.82 นอย

3.17 0.68

มาก

0.83 0.64 นอย

2.97 0.76

มาก

1.03 0.69 นอย

3.1 บุคลากรที่มีอายุ และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลแตกตางกันมีการปฏิบตั กิ าร
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพศึกษา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตาราง 2)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรที่มีอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกันโดยใช one-way ANOVA (n = 75)
ตัวแปร
อายุ (ป)
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป)
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
> 25

M

SD

F

p-value

2.84
2.94
3.01
2.86

0.63
0.65
0.49
0.56

2.52

.08

2.83
2.89
2.97
2.95
2.98
2.92

0.56
0.45
0.52
0.59
0.47
0.52

2.49

.18

อุปสรรคในการปฏิบตั ไิ มแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ( ตาราง 3)

2.2 บุคลากรที่มีอายุและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลแตกตางกันมีปญหาและ

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตางของปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรทีม่ อี ายุและระยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกตางกันโดยใช one-way ANOVA (n = 75)
ตัวแปร
อายุ (ป)
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป)
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
>25
6

M

SD

F

p-value

1.09
0.98
0.94
1.12

0.43
0.52
0.38
0.48

2.12

.11

0.98
1.02
1.08
1.11
1.06
0.97

0.43
0.37
0.45
0.51
0.42
0.56

2.32

.09
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การอภิปรายผลการวิจัย

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระดับกลุมวิชาและ
ระดับรายวิชา ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนไดตรงตามความตองการของหลักสูตร ตลอด
จนเขาใจวิธีการจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค นอกจาก
นีใ้ นทุกๆ ป งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยยัง
มีการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แกบุคลากร โดยจัดประชุมชี้แจงองคประกอบ ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา การอบรมสรางความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมผูต รวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการอบรมผูรับผิดชอบตัวบงชี้
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, 2554) มีการ
พัฒนาคูม อื การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก จึงสงผลใหบคุ ลากร
ของวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจ และมีการรับรูท ดี่ เี กีย่ ว
กับการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับเพ็ญศรี
จึงธนาเจริญเลิศ และภัชญา ธงศิลา (2554) ทีพ่ บวาบุคลากร
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี มีความรู ความ
เขาใจ และมีสวนรวมตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับสูง
2. ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติดานตัวบงชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ของบุคลากร
อยูใ นระดับนอย สอดคลองกับสมเกียรติ สุทธรัตน (2543)
ที่ศึกษาปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปญหาดานการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับนอย อธิบายไดวา บุคลากรของ
วิทยาลัยไมคดิ วาสิง่ ทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ปญหาและอุปสรรคมากแตอยางใด การสัมภาษณบคุ ลากร

1. ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติดานตัวบงชี้
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายตัวบงชี้ของบุคลากร
อยูใ นระดับมากแตยงั ไมถงึ ระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากวิทยาลัย
พยาบาลมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามา
อยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยประกาศใชนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เรียกวา BCNSQuality Assurance ( BCNS-QA ) ซึ่งพัฒนามาจากการ
ผสมผสาน 4 แนวคิดที่สําคัญ ไดแก แนวคิดทฤษฎีระบบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงจรคุณภาพ
ของ Deming และระบบการบริหารงานคุณภาพของ ISO
9001: 2000 (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร,ี 2554)
มีการกําหนดรายละเอียดของการทํางานไวอยางชัดเจน
เปนรูปธรรม รวมทัง้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกผล
นําไปสูก ารปอนกลับผลการดําเนินงาน ทําใหบคุ ลากรของ
วิทยาลัยสามารถปรับกระบวนการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพ
และเริ่มกระบวนการดําเนินงานครั้งใหมที่แสดงใหเห็นถึง
การขับเคลื่อนสูคุณภาพงานอยางตอเนื่อง และมีความ
เขมแข็งของกระบวนงานเพิ่มขึ้น โดยบุคลากรทุกคนรับ
ทราบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและถือปฏิบัติ
เปนวัฒนธรรมคุณภาพ ในป 2550 วิทยาลัยไดรับรางวัล
Good Practice ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก, 2551)
นอกจากนี้ วิทยาลัยยังไดพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่องทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน เชน การจัด
ประชุมการเตรียมความพรอมกอนใชหลักสูตร การสอน
สะทอนคิด การสอนเพือ่ พัฒนาการบริการสุขภาพดวยหัวใจ
ความเปนมนุษย การสรางชุดขอสอบมาตรฐาน การวิพากษ
การออกแบบการสอนทุกภาคการศึกษา การสัมมนาวิชาการ
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการบริหาร
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ของวิทยาลัยบางคนใหเหตุผลวา เปนสิง่ ทีท่ าํ มานาน เปน
หนาที่และความรับผิดชอบ ไมคิดวายุงยาก และเสียเวลา
เต็มใจที่จะทําและทําเปนประจําอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Becker (1974) ที่ระบุวา การรับรูที่ดีมีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่จะปฏิบัติ
3. ผลการศึกษาพบวา บุคลากรทีม่ อี ายุและระยะ
เวลาในการปฏิบตั งิ านทีว่ ทิ ยาลัยทีแ่ ตกตางกัน มีการปฏิบตั ิ
ดานตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพการจัดการเรียนการสอน การมีปญ
 หา
และอุปสรรคในการปฏิบัติไมแตกตางกัน เนื่องจากระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามุง เนนใหบคุ ลากร
ทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพราะเปนหนาที่ที่
กฎหมายและนโยบายของรัฐกําหนดวาการทํางานตองมี
การประกันคุณภาพการทํางานและพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งวิทยาลัยไดขานรับนโยบายการประกันคุณภาพการ
ศึกษาดังกลาวขางตน โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และมีแนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาทีช่ ดั เจน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สงผลใหบุคลากรมีทิศทางการ
ดําเนินงานทีช่ ดั เจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจาก
นี้ ผลการศึกษายังพบวา บุคลากรสวนใหญมปี ระสบการณ
ในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยมามากกวา 10 ป (รอยละ
61.33) และมีระดับการศึกษาอยางนอยปริญญาตรี (รอยละ
77.33) จึงสามารถถายทอดประสบการณการเรียนรูและ
เปนแบบอยางใหแกบคุ ลากรรุน นองได สงผลใหการปฏิบตั ิ
ดานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน
สอดคลองกับธัญญมล สุริยานิมิตสุข จิตตรา ผลมี และ
กิตติพร สมที (2548) และเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ และ
ภัชญา ธงศิลา (2554) ทีพ่ บวา บุคลากรทีม่ อี ายุและระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกันมีสวนรวมในการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน และพนิดา

รัตนพรหม จรรยา ศรีมีชัย และวิลาสินี แผวชนะ (2550)
ทีพ่ บวา อาจารยทมี่ ปี ระสบการณการปฏิบตั งิ านทีต่ า งกัน
มีประสิทธิผลดานกระบวนการและดานผลผลิตในการ
จัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ควรใหความรู สรางความเขาใจ และสรางการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติตามระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรแกบุคลากรทุกระดับใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานจริง
2. ควรสรางระบบการมีสวนรวมของบุคลากร ใน
การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่กําหนดอยางครบถวน เพื่อให
บุคลากรปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ควรเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียน
การสอน เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
ตัวบงชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่ควร
จัดการ ไดแก การพัฒนาเครือ่ งมือและแนวทางการประเมิน
ผลการดําเนินงานที่ดี การนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และแกไขอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ และการมีชอง
ทางในการติดตอสื่อสารที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของบุคลากร
4. ควรมีการศึกษาหารูปแบบการสงเสริมพัฒนาการ
ปฏิบัติตามตัวบงชี้คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาในบุคลากร และ
มีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ ไดแก ความรู
ทัศนคติ การรับรูป ระโยชน ระดับการมีสว นรวม และแหลง
การไดรับขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
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