
 

 

บทที ่2 

เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ในระดับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้
เข้าใจถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่น ามาใช้ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
โดยได้ท าการศึกษาความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา สาเหตุส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและบทบาทของบุคลากรของสถานศึกษาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามีนักวิชาการได้

กล่าวถึงความหมายและการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งม ีรายละเอียดดังนี้  
บรรจบ จันทมาศ (2541 : 2) ให้ความหมายของค าว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง 

กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ด าเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้จะท าให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (2544 : 24) ให้นิยามค าว่า            
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
การด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่ก าหนด เพ่ือเป็นหลัก ประกันแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าว่า สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

ไพบูลย์ เปานิล (2543 : 16) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง 
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่มีแผนและเป็นระบบที่สถาบันการศึกษาด าเนินงาน ตามแผนและระบบที่
ก าหนด เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา  พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่
ก าหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต) 
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วันชัย ศิริชนะ (2540 : 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการกระท ากิจกรรม
ใดที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้สังคม มั่นใจยิ่งขึ้นว่า การ
ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องท า
อย่างมีระเบียบแบบแผน  

จ ารัส นองมาก (2544 : 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
นั้น ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง หลักการ
ด าเนินการ กระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีหลักฐาน สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการรับประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม            
ว่าผลผลิตของสถาบันจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

สาเหตุส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเทศไทยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่มีการก่อตั้ง

ทบวงมหาวิทยาลัย แต่การด าเนินงานดังกล่าวเน้นที่การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเป็นส าคัญ     
โดยยังมิได้มีระบบควบคุมคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีแนวคิดในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่พิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจเริ่มด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ 
พ.ศ. 2537 เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราว ประชุมระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 
2547 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ได้มีการเสนอหลักการ แนวทาง และ
วิธีการในการประกันคุณภาพทาวิชาการใน มหาวิทยาลัยไทยข้ึนเป็นครั้งแรก และการประกันคุณภาพ
การศึกษาเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของไทยเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของไทย คือ (วันชัย ศิริชนะ, 2540 : 111-112)  

1.  ประเทศไทยไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบชัดเจน  ที่ผ่านมาเป็น
เพียงการก ากับดูแลก่อนการเปิดด าเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing) ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานยังมีน้อยมาก และไม่มี กลไกใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
การจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ หรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง  

2.  สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไม่ทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียงขั้นต่ า 
(Minimum Quality) มากขึ้นท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าเสียหายแก่ประเทศชาติ โดยรวม เพราะ
บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากขึ้น  

 
 
 
 



 7 

3.  แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจ าเป็นต้องมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนรองรับ เพ่ือประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้ง 
3 ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของ
ต่างประเทศ ที่เข้ามาด าเนินการในประเทศไทย ซึ่งการด าเนินการ ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพทั้งภายในประเทศกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาค  

4.  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพ่ือให้ไทยได้
ก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกับนานาชาติได้  

5.  การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบัน  อุดมศึกษา      
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ  

6.  แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทันสมัยมีมากขึ้น  ซึ่งเป็น      
ผลจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หากไม่มี การประกัน
คุณภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ สังคมได ้ 

7.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ใน สถาบัน
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน  

8. คุณภาพที่ทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกมามี คุณภาพ
ใกล้เคียงกัน (อย่างน้อยขั้นต่ า) ท าให้อัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรือปัญหา สมองไหล
คลี่คลายลง  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และตามแนวทางและประกาศที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนา
ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันขึ้น โดยเน้นประสิทธิผลของ
กระบวนการด าเนินงานเป็นส าคัญ มีการพัฒนาระบบ เอกสารควบคู่ไปด้วย เพ่ือเป็นคู่มือการ
ด าเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผลของ การด าเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, 2545 : 108) 

 
ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงานในเรื่องส าคัญ  ๆ 

ดังต่อไปนี้ (จ ารัส นองมาก, 2544 : 23)  
1.  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดท ารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่มีคุณภาพว่า

ในแต่ละด้านจะต้องเป็นเช่นไร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ ดังกล่าว มาตรฐาน
คุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการก่อสร้างของวิศวกร  โดยปกติแล้วหน่วยงานต่าง ๆ            
จะร่วมกันก าหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวังที่จะต้องผลักดันให้บรรลุ ถ้าเป็น
สถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะก าหนดมาตรฐาน  คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไว้ให้       
โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพร้อมตัวบ่งชี้ แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่  
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2.  การควบคุมคุณภาพ เป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของการบริหาร เพ่ือให้แน่ใจว่า
งานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดการควบคุมคุณภาพ  

3.  การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบ สภาพจริง
ว่า ด าเนินการไปได้มากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องด าเนินการ โดยผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบ คุณภาพในสถานศึกษา ถ้า
เป็นเรื่องภายในสถานศึกษา ผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลภายใน สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก  ผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ  

4.  การประเมินคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลการตรวจวัดเกณฑ์      
เป็นความคาดหวัง เช่น ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งที่คาดหวังก็คือ เกณฑ์มาตรฐานตามที่ ก าหนดในข้อ 
1 ว่า แต่ละเรื่องถ้าจะให้บรรลุคุณภาพจะต้องเป็นอย่างไร ผลการตรวจวัด คือ ความเป็นจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบในข้อ 3 

ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มีเหตุผลความจ าเป็นหลายประการที่ท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกัน  คุณภาพ

การศึกษาดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา, 2543 : 1)  
1.  กระแสโลกาภิวัตน์  

1.1 เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร  
1.2 การแข่งขันกับนานาชาติ  
1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย 
2.1 วิกฤตเศรษฐกิจ  
2.2 คุณภาพของประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  
2.3 ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ  
2.4 วิถีทางประชาธิปไตย  

3.  สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
3.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์  
3.2 รัฐไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจที่ดี ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะด ารงชีวิตในสังคม 

ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  
4.  บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 4.1 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43)  

4.2 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน (มาตรา 43)  
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4.3 จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข (มาตรา 81)  

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด 6)  
5.1 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา

ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน คุณภาพภายนอก 
(มาตรา 47)  

5.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48)  

5.3 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าการ ประเมินผล
การจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา ให้มีการประเมิน คุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ ประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน (มาตรา 49) 

จากเหตุผลที่กล่าว สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือที่จะ พัฒนา
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่น  ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของ ประเทศโดยตรง 

นอกจากนี้ ดนุชา สลีวงศ ์(2556 : 79) ได้กล่าวสรุปถึงความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่า ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก  4 ประการ ได้แก่              
1) การจดัการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ 4) การท านุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้จาเป็นต้องมีการด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงอย่างเร่งด่วน ได้แก่  

1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง
กันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2)  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา     
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4)  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  
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5)  สั งคมต้ องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิ ดโอกาสให้ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยมีส่ วนร่ วม 
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ 
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล  

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษา           
จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2556 : 1 - 3) 

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น            
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน  

2)  เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ
เป้าประสงค ์(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล  

3)  เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง      
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง  และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

4)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  

5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  



 11 

บทบาทของบุคลากรของสถานศกึษาต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษานับว่ามีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถาบันให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามที่ต้องการ บทบาทของบุคลากรต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

บทบาทของผูบ้ริหารต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดนุชา สลีวงศ์ (2556 : 79) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของนัก

ประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการท าประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการท างานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน             
หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว  ย่อมจะส่งผลให้
บุคลากรให้หน่วยงานนั้นๆ ยอมรับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน หากหน่วยงานใด 
ผู้บริหารไม่ยอมรับแล้ว จะส่งผลให้บุคลากรไม่กล้าท าหน้าที่อย่างเต็มที่ และงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาย่อมไม่ประสบความส าเร็จ 

Juan Viñas Salas (2014) ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Lleida ของประเทศสเปนได้
กล่าวถึงบทบาทและความท้าทายของอธิการบดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอธิการบดี
เผชิญหน้ากับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการประกันคุณภาพของบุคลากร  ความต้องการ
ทรัพยากรมากขึ้น และความต้องการมาตรฐานและคู่มือของกลุ่มประเทศยุโรป ดังนี้  

1)  พนักงานมองว่าการประกันคุณภาพเป็นภาระงานที่เพ่ิมข้ึนโดยต้องใช้เวลาเพิ่มมากข้ึน  
2)  การประกันคุณภาพเป็นการวางกฎเกณฑ์ใหม่จากทางภาครัฐ ที่ส่งผลให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น 

แต่มีผลกระทบทางบวกเพียงเล็กน้อยต่องานที่ท าประจา  
3)  ส านักงานอธิการบดีได้วางข้อก าหนดต่างๆ เนื่องจากไม่ไว้วางใจพนักงานของตน และ

ต้องการสร้างการตลาดให้กับมหาวิทยาลัย  
4)  มีความต้องการงานอ่ืนที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพในการสอน  การวิจัย และการ

ให้บริการด้านสุขภาพ  
5)  มีความต้องการในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการสร้างความร่วมมือและความ

ช่วยเหลือภายในสังคม  
จากความท้าทายดังกล่าวที่เกิดขึ้น ส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีบทบาทในการให้ข้อมูลและ

การศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมุมมองของบุคลากรทุกฝ่าย  
ทั้งในด้านเทคนิค ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง การวิจัย การบริหารจัดการ และ
กระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือให้พนักงานมีมุมมองต่อการประเมินด้าน
การประกันคุณภาพว่าเป็น “กระบวนการที่น่าพึงพอใจ” โดยผู้บริหารต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปนี้  

1)  กระบวนการทางราชการที่เพ่ิมมากข้ึน  
2)  สร้างมุมมองของงานประกันเป็น “การสอบสวนจากต ารวจ”  
3) ท าให้งานเพิ่มมากข้ึน  
4)  มีผลกระทบต่องานเพียงเล็กน้อย  
5)  ไม่ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา  
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6)  ไม่รวมเข้ากับงานประจ าของบุคลากร  
กล่าวโดยสรุป ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างมากในการประกัน

คุณภาพการศึกษา หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แล้ว ย่อมจะส่งผลให้บุคลากรให้หน่วยงานนั้น ๆ ยอมรับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
เช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารมีหน้าที่ตั้งแต่การริเริ่มการประกันคุณภาพ            การส่งเสริมให้เกิดการ
น าไปใช้ภายในองค์กร และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพให้ฝังรากลึกลงไปในองค์กร ปัจจุบัน
ผู้บริหารสภาบันการศึกษาอาจพบกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกัน
คุณภาพ จ าเป็นต้องมีทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน 
เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารต้องระมัดระวังไม่ให้บุคลากรของสถาบันเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อการประกัน
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้เกิดคุณภาพในสถาบันต่อไป 

 
บทบาทของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการศึกษา

นั้น ควรมีบทบาทที่ส าคัญดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : 37-38)  
1)  มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยทาการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมิน
ภายใน  

2) ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่คณะกรรมการประเมินผล
ภายในต้องการ  

3)  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น เข้าร่วมพิจารณาจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่าง ๆ 
ในกระบวนการประเมินผลภายในร่วมกันทาการส ารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการส ารวจ  ร่วมกันท า
การวิเคราะห์ข้อมูล (หากมีความรู้ด้านการวิเคราะห์) ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น  

4)  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการร่วมกันก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ในการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันก าหนดเกณฑ์ การตัดสินมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ  

5)  ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจาที่รับผิดชอบอย่างมีระบบตามกระบวนการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตร และแผนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน 
จัดท าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่
สร้างให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเองเลือกวิธีการประเมินผลการเรียน
หลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน น าผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
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บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดนุชา สลีวงศ์ (2556, : 80-82) กล่าวถึงบทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาว่า นักศึกษาในฐานะผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะผลการด าเนินงานที่ดีมี
คุณภาพ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษาเช่นกัน ดังนั้น บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงควรมีดังต่อไปนี้  

1)  ศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งในภาพรวมและ
โดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนักศึกษาโดยตรง ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
เรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือด้านทานุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยควร
ศึกษาว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละ
องค์ประกอบไว้อย่างไร  

2) ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัยในส่วนที่นักศึกษาพิจารณา
ว่า หากได้มีการก าหนดดัชนีเพ่ิมเติมในแต่ละเรื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น  

3) ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด เพ่ือให้
ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ือประโยชน์ในการน ามาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

4) สะท้อนภาพการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการด าเนินบทบาทของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง ในกรณีที่นักศึกษาพิจารณาเห็นว่าการด าเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ครบองค์ประกอบการด าเนินงานที่ควรจะเป็น อันจะเป็น
การกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน
คุณภาพต่อไป  

5)  เผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสนใจและให้ความส าคัญใน
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

6) รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งองค์กรนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างเครือข่ายในการร่วมติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ สร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษาต่อไป  
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถาบันต่อการประกันคุณภาพการศึกษา   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถาบันการศึกษานับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกับ
สถาบันการศึกษาจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันได้  ซึ่งจะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันในด้านของความรับผิดชอบของสถาบันและความสามารถในการหางานทา
ของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่  (ดนุชา สลีวงศ,์ 2556 : 83-86) 

1) องค์กรราชการและหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  เป็นหน่วยงานซึ่งเป็น
ตัวแทนในการก าหนดความคาดหวังที่มีต่อการศึกษา เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ทางการศึกษาท่ีต้องการ  

2) บริษัทผู้เชี่ยวชาญและบริษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมาย เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและความต้องการเกี่ยวกับ
อาชีพ  

3) นายจ้างและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นผู้ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถใน
การหางานทาของนักศึกษา โดยสถาบันการศึกษาอาจเชิญนายจ้าง ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค์  

4)  นักศึกษาในอนาคต ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง นักศึกษาในอนาคตและผู้ปกครองเป็นผู้ที่มี
ผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน ส่วนศิษย์เก่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ในสถาบันมา
ก่อน ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพได้โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
ในการเข้าเรียน เพ่ือนามาพัฒนาหลักสูตรและสถาบันต่อไป  

5)  สถาบันที่มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน มีส่วนในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกับการมสีว่นรว่ม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ค าว่า “การมีส่วนร่วม” จากการศึกษาพบว่า มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546 : 4) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือใน

ลักษณะแรก เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน ลักษณะที'สองเป็นการมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง คือการมีส่วนร่วมเป็นการ
ส่งเสริมสิทธิ และพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนใน
การจัดการการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการ
พัฒนาที่มีประชาชนเป็นหลัก 
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ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2548 : 22) ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การ
ใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 

อภิชัย พันธเสน (2549 : 2) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้อ านาจในการ
ตัดสินใจที่เน้นเรื่องอ านาจและการควบคุม โดยการมีกิจกรรมร่วมกันของประชาชนที่ไม่เคยมีส่วน
เกี่ยวข้องใน ทางปฏิบัติ ค าว่า การมีส่วนร่วมนั้น เป็นผลมาจากการต่อสู้ในทางรูปธรรมและการ
ขัดแย้งทางสังคม หรือโดยความพยายามที่จะปรับความหมายให้ใกล้เคียงกับสภาพของสังคมที่ เป็น
จริง กระบวนการดังกล่าวจึงมีแนวโน้มไปในลักษณะแนวประชาชน หรือการเรียกร้องในลักษณะที่เป็น
ประชาธิปไตยและมีการปลดปล่อยให้มีอิสรภาพมากขึ้น 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มพิจารณา ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ       
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่มอันมีผลกระทบถึงประชาชนเองรวมทั้งการประเมินผล
โครง การและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งกระบวนการที่ชุมชนกระท าออกมาในลักษณะของการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมและการด าเนินการร่วมกัน เพ่ือ
เพ่ิมอ านาจการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ ปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยร่วมมือ
กันด าเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไป เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและ
ความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับประชาชน ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้และมีผลให้ประชาชนช่วยตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพ่ึงพาความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน 

หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
มีผู้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคล

หนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าการ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด 3 
ประการ (ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, 2548 : 10-12) ประการแรก คือ ความสนใจและความห่วงกังวล
ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลของบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความ
สนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม ประการที่สอง ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจ
ร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้นลงมือกระท าร่วมกัน และประการที่สาม คือ การตกลงร่วมใจกัน
ที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมาก
พอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มจะกระท า การที่สนองตอบต่อความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนั้น 
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รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
ปาริชาติ วลัยเสถียร  (2549 : 112-114) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบ 

ดังนี้  
รูปแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองหรือโดยความสมัครใจ เกิดขึ้นเองโดยมิได้มีการ

แทรกแซงเป็นลักษณะการร่วมที่ผู้ร่วมเต็มใจ ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเอง
เพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าที'มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งมีรูปแบบ
ที่เป็นเป้าหมาย 

รูปแบบที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบชักน า/ชักจูง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง  รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 

จินตนา สุจจานันท์ (2549 : 8-9) แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และ
ร่วมปฏิบัติตามแผนที'ก าหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ และการมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (Non-
genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตาม
โครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงาน 

ขั้นตอน/ระดับของการมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนเหล่านั้นได้รับโอกาสและเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมีอยู่หลายขั้นตอน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงของชุมชนนั้น ประชาชนจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการของการมีส่วนร่วม โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการ จากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหาสาเหตุและการวางแผน 
การด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล 
(เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2546, หน้า ๒๓) 

อคิน รพีพัฒน์ (2548 : 27 - 30) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา
ชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และเกิดความเข้มแข็งใน
ชุมชน มี 4 ประการ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดับการตัดสินใจ ในกระบวนการนี้เป็น
กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือร่วมกันระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ส าคัญมากที่สุดเพราะถ้าประชาชนไม่มีบทบาทในการระบุปัญหาและความต้องการของเขาแล้ว
โครงการต่างๆ ที่วางออกมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะโครงการที่วางออกมามิได้ตอบสนองความต้องการที
(แท้จริงของประชาชน อีกท้ังประชาชนจะมองไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรม
ก็จะไม่ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเข้ามามี
ส่วนร่วมในการระบุปัญหาวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้ประชาชนเกิดความ รู้สึกเป็นเจ้าของซึ่ง
สามารถสนองตอบความต้องการหรือปัญหาของพวกเขาได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการด าเนินกิจกรรเมื่อประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามามีบทบาทในการระบุปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การร่วมกันวาง
แผนการด าเนินโครงการเพื่อสนองตอบความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาด้วยตัวของเขาเอง แต่
อย่างไรก็ตามนักพัฒนาหรือผู้ที่มีความรู้ในการวางแผนควรมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมในการวางแผนด้วย  
เพ่ือคอยให้ค าแนะน าประชาชนในการวางแผนก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  แต่มิใช่ว่า
นักพัฒนาเหล่านั้นจะเป็นผู้วางแผนแนวทางการแก้ไขเสียเองแต่เป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการปฏิบัติงาน เมื่อประชาชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของกิจกรรมแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ นอกจากนั้น
แล้วนักพัฒนาควรจะกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในรูปแบบของทรัพยากรที่
ประชาชนในชุมชนที่มีอยู่ตามก าลังความสามารถแทนที่จะใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยจากภาย  นอกเสีย
ทั้งหมด การก าหนดการด าเนินกิจกรรมร่วมกันนี้เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนรู้จักการท างาน
ร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในขั้นตอนนี้ท าให้ประชาชนได้มีการประเมินว่าผลงานที่ตัวเองด าเนินการไปนั้นได้รับผลดี
หรือได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรและมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เกิดจากการด าเนินงานนั้น  การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลนี้ จึงท าให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงว่า กิจกรรมที่พวกเขาท าไปนั้น
ดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งพวกเขาจะได้น าไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป 

ส่วน International Association for Public Participation (2003 อ้างในปาริชาติ         
วลัยเสถียร, 2549 : 115-117) แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1  การให้ข้อมูล (Inform) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเสริมสร้างความ
เข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับฟังข้อมูล รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ระดับที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การรับข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไข เช่น การส ารวจความเห็น การประชุมกลุ่มย่อย     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนๆ  

ระดับที่ 3 การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) เข้าร่วมประสานการท างานกับประชาชน สร้าง
ความมั่นใจว่า ความคิดเห็น ความจ าเป็นของประชาชนจะได้รับการตอบสนอง พิจารณาและหา     
แนวทางแก้ไข เช่น การประชุมปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจเข้ามามีส่วนร่วม สมัครใจเข้ามา
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เป็นอาสาสมัคร ในการค้นหาทางเลือก ร่วมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินกิจกรรม 

ระดับที่ 4 การให้ความร่วมมือ (Collaboration) การเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุก
ขั้นตอน ของการตัดสินใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วม เช่น การเข้าเป็นคณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน ไม่ว่าจะเป็น 
มีส่วนร่วมด้านแรงงาน ทุน ทรัพยากร สถานที่ ฯลฯ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ระดับที่  5 การเสริมพลังอ านาจประชาชน (Empowerment) การให้ประชาชนมีอ านาจใน
การตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การลงประชามติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
เจ้าของปัญหา สามารถลุกขึ้นมาด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาสุขภาพ สุขภาวะของชุมชนเอง 

นอกจากนี้ ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff  (1977 อ้างในปาริชาติ วลัยเสถียร, 2549 
: 117-118)  ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมว่ามี 3 มิติ (Dimensions) โดยมิติ
การมีส่วนร่วมจะประกอบด้วยประเด็นค าถาม ดังนี้ 

มิติที่ 1 มีส่วนร่วมอะไรบ้าง (What) แบ่งเป็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
(Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (Evaluation) 

มิติที่ 2 มีส่วนร่วมกับใครบ้าง (Whose) ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ต่างชาติ (จากองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น) ทั้งนี้ให้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร 
สังคม และเศรษฐกิจของผู้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่อง อายุเพศ สถานภาพครอบครัวระดับการศึกษา ระดับชั้น
ทางสังคม อาชีพ ระดับรายได้ระยะเวลาที่อยู่อาศัย          การถือครองที่ดิน 

มิติที่ 3 มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (How) โดยพิจารณาจาก การมีส่วนร่วมเกิดจากเบื้องบนหรือ
เบื้องล่าง ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ โครงสร้างชุมชน ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา ความต่อเนื่องของกิจกรรม ขอบข่าย ความครอบคลุมของกิจกรรม และผลที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วม 

เงื่อนไขการมีส่วนร่วม 
การที่ประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม หรือไม่เข้าร่วมนั้น มีเงื่อนไขหลายประการ ที่

มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นไปด้วยความเต็มใจ หรือถูกบีบบังคับหรือผลักดันให้เข้า
ไปมีส่วนร่วม ดังนั้นเงื่อนไขในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับหลายลักษณะด้วยกัน โดย 
Cohen and Uphoff  (1977 อ้างในปาริชาติ วลัยเสถียร, 2549 : 117-118)  ได้เสนอว่าบริบทหรือ
เงื่อนไขแวดล้อมของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 1) ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจาก  ความ
สลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากรที่ต้องการ  ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ 
ความยืดหยุ่นของโครงการการเข้าถึงการบริหารจัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการ
บริหารงานโครงการ และ  2) สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ในปัจจัยต่างๆ  ได้แก่ 
ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และด้านประวัติศาสตร์  
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นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2547 : 13-14) ได้กล่าวถึง เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
แนวทางกว้างไว้ 3 ประการ คือ ประชาชนจะต้องมีอิสระที่จะมีส่วนร่วม ประชาชนต้องสามารถที่จะมี
ส่วนร่วม และประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 

ส่วน อนุภาพ  ถิรลาภ (2548 : 5-6) ได้กล่าวถึง เงื่อนไขพ้ืนฐานของประชาชนในการ    เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามี 4 ประการ คือ  

1) ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือประชาชนจะต้องมีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ
วางแผน จัดการ  ตลอดจนบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด  

2) ประชาชนต้องมีความพร้อมเข้ามีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

3) ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความเต็มใจ เห็น
ประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องมิใช่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประชาชนมิได้ประสงค์
จะเข้าร่วมในนัยหนึ่งนัยใด 

4) ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่จะเข้า
ร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจและก าหนดกิจกรรมพัฒนาที่ต้องการใน
ระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเองในระบบพ้ืนฐาน
ทางการเมืองเป็นส าคัญ 

จากแนวคิดทัศนะดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขการมีส่วนร่วม กล่าวโดยสรุปขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 
ประการ คือ 

1) เงื่อนไขตัวบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคล วิถีชีวิต ความรู้สึก และความ
ผูกพันกับท้องถิ่น ความรู้ความสามารถและศักยภาพของประชาชน ความพึงพอใจความเต็มใจและอิสระ
ในการเข้ามีส่วนร่วม 

2) เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ ลักษณะของกิจกรรมโครงการพัฒนา การเข้าถึง การบริหาร
จัดการโครงการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบบริหารจัดการ ความยืดหยุ่นของโครงการความ
ต่อเนื่องของโครงการ ความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีทรัพยากรที่ต้องการ 

3) เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองชุมชน ผู้น า 
ผู้มีอิทธิพลการไหลเวียนของข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆในชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน เป็น
ต้น 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอนต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของการมีส่วน
ร่วม คือ การก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้นโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2550 : 10-12) 
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1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วยให้เกิด ความ
กระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ 

2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นในการ 
ด าเนินงาน สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ 

3)  การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะ
สร้างข้อตกลงที่มั่นคง และยืนยาว และการยอมรับระหว่างกลุ่ม ลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้าง
ให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้คนเรามี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง 
6) ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่

ความชอบธรรม และการด ารงอยู่ของความชอบธรรม 
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ  

ได้แก่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับปรัชญาแนวความคิด
และหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจาย
อ านาจน าไปสู่การพ่ึงตนเองของชุมชน ท าให้ด าเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนและชุมชน  เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็น
การสร้างความพึงพอใจร่วมกัน ท าให้การพัฒนามีความชอบธรรมท าให้เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบ
และเป็นเจ้าของชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
ให้ประสบผลส าเร็จ      เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
พัฒนาของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพ่ือคนในชุมชนอย่างแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนใน
บางส่วนเท่านั้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายทั้งด้านตัวบุคคล สังคมชุมชน 
และหน่วยงานองค์การต่างๆ โดยเป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมแต่ละประเด็น ซึ่งในภาพรวมก่อเกิด
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพ สังคมชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดความรักหวงแหน    
รับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ สร้างฉันทามติลดกระแสการต่อต้าน
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา มีการรวมพลังเกิดความสามัคคี เป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐชาติซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผ่องถ่ายกระจายอ านาจสู่ประชาชนท้องถิ่น 
 
2.3 แนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนิผล 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้วิจัยมุ่งที่จะ
ศึกษาผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ        ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลในประเด็นทั้งความหมาย 
วัตถุประสงค์  ประเภท วิธีการ และประโยชน์ของการประเมินผล ตามล าดับดังนี้ 
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ความหมายของการประเมินผล 
มีนักวิชาการที่ได้ให้ค านิยามของการประเมินผล สรุปได้ดังนี้  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2548 : 42) กล่าวถึงการประเมินผลว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อกิจกรรม

โครงการหรืองานใดๆ โดยพิจารณาความส าคัญของการประเมินผลได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
1. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบและต่อเนื่องที่จะวัดความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของงาน โดยน าผลที่ประเมินได้มาปรับปรุงวิธีด าเนินงาน เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงานที่ได้รับด้วยการเปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับความต้องการที่ก าหนดไว้ 

3. การประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่างานที่ท าได้ผลดีหรือไม่เพียงไร ทั้งนี้อาจจะเป็ นการ
ประเมินระหว่างด าเนินงาน เพ่ือน าผลไปพิจารณาปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจจะเป็นการประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงการว่า ตั้งแต่ท ามาจนสิ้นสุด
โครงการนั้นได้ผลดีหรือไม่เพียงไรก็ได้ 

4. การประเมินผลเป็นกระบวนการเชิงระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการตัดสินในทั้ง
ในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโครงการและผู้ก าหนดนโยบาย 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2548 : 17-18) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) เพ่ือ
น ามาใช้เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือสิ่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ 
หรือไม่เพียงใด เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็นกระบวนการในการตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลจากกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ
น าไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล   

สรุป การประเมินผล คือ กระบวนการในการวัดหรือตัดสินคุณค่าของผลการด าเนินภารกิจตาม
นโยบาย  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
การประเมินผลได้สอดแทรกอยู่ในกระบวนการวางแผน และการบริหารทุกข้ันตอนที่ผู้บริหาร

สามารถน ามาใช้ในการวินิจฉัยและตัดสินใจได้  ดังนั้นการประเมินผลอาจกระท า เพ่ือความมุ่งหมายที่
ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้คือ (เยาวดี  วิบูลย์ศรี, 2548 : 20-21) 

1.  เพ่ือเป็นการวางแผนและการก าหนดนโยบาย การประเมินผลอาจกระท าเพ่ือความมุ่ง
หมายทางการวางแผนและการก าหนดนโยบายในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตความต้องการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเป็นการ
ประเมินระบบ เพ่ือก าหนดขนาด ขอบเขตความต้องการและทิศทางการด าเนินงานขึ้นจากภาวการณ์
ปัญหาอุปสรรคและทรัพยากรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและกลวิธีการ
จัดท าแผนงาน/โครงการต่อไป 

1.2 เพ่ือก าหนดขอบเขตการวางแผน/โครงการ เป็นการประเมินขอบเขตความต้องการ
ในแนวลึกอีกชั้นหนึ่งเพ่ือก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการต่างๆ 
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1.3 เพ่ือช่วยตัดสินใจในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการในระยะของ
การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้บริหารในการตัดสินใจรับรองให้ด าเนินการ
โครงการต่อไป หรือขยายหรือลดขอบเขตการด าเนินการโครงการ 

1.4 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการเป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด   
แผนงาน/โครงการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานทั้งสิ้นของแผนงาน/โครงการ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณาเปรียบเทียบและจัดท าแผนงาน/โครงการ และสภาพการณ์ที่ใกล้เคียงกันต่อไป 

2.  เพ่ือการบริหารและการจัดการ ความมุ่งหมายของการประเมินผลอาจด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

2.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนงานการประเมินผล
เพ่ือวัตถุประสงค์นี้เป็นการประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติ งาน หรือในระยะใกล้สิ้นสุดแผนงาน/ 
โครงการ เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าสมควรปรับปรุงแผนงานหรือเปลี่ยนไปเป็นแผนงานใหม่ 
หรือควรปิดแผนงานโครงการนั้นเสีย 

2.2 เพ่ือก าหนดทิศทางการปรับปรุงวิธีการที่ใช้ เป็นการประเมินผลในระหว่าง
ปฏิบัติงาน เมื่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ขนาด ความต้องการของผู้รับบริการ หรือในเรื่อง
ประสิทธิภาพของวิธีที่ใช้ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการเปลี่ยนไป 

2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สนับสนุนโครงการ ในบางกรณีผู้ให้การ
สนับสนุนโครงการหรือแหล่งเงินทุนต้องการให้ประเมินผล โดยก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มท าความตกลงให้การ
สนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจท าได้ 2 ช่วงคือ ระยะก่อนด าเนินการเพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผนงาน
หรือโครงการที่ให้การสนับสนุนและในระยะหลังจากด าเนินงาน เสร็จสิ้นแล้วเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 

3.  เพ่ือทดสอบสมมติฐานหรือหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่อง หรือโครงการพิเศษหรือโครงการเฉพาะกิจ เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องตามที่ผู้บริหาร
เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้เสนอขอให้ประเมินผล 

 ประเภทของการประเมินโครงการ   
การประเมินโครงการสามารถจ าแนกประเภทของการประเมินโดยท่ัวไปได้เป็น 4 ประเภท คือ 

(ธานี พิทักษ์ผล, 2550 : 37-39) 
1.  การประเมินความต้องการที่จ าเป็น ก่อนด าเนินโครงการใดๆ จะต้องมีการวางแผนของ

โครงการนั้นๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบค าถามต่างๆได้ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริง ในปัจจุบันนักประเมินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผน  เพ่ือการประเมินและเชื่อว่าการ
วางแผนโครงการจ าเป็นต้องจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมิน โดยให้การวางแผนโครงการเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการนั้นๆ ก่อนน าโครงการไปสู่ขั้นปฏิบัติ  ท าให้นักวางแผนที่ดีต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการที่จ าเป็นอย่างถูกต้อง โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและ
ประเมินความต้องการที่เหมาะสมได้ในเชิงปริมาณ รวมทั้งอาจใช้เทคนิคอ่ืนๆที่เอ้ือต่อการประเมินความ
ต้องการได้  เช่น  การใช้ข้อมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู่หรือการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่  เป็นต้น 
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2.  การประเมินกระบวนการ แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการ คือ เมื่อโครงการได้รับ
การพัฒนาและเริ่มด าเนินการแล้ว นักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีก
ครั้ง เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการนั้นๆ ได้ปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จัด
กิจกรรมเพ่ือให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การประเมินกระบวนการ
ของโครงการเช่นนี้ ถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้
ด าเนินการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่ 

ถึงแม้ว่าการประเมินกระบวนการ มิได้บ่งชี้ถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ก็มีความส าคัญต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะน ามาสนับสนุนโครงการหรือน ามาใช้เพ่ือการขยาย
โครงการ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นจากการประเมินดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่าโครงการนั้นๆ มี
แผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพียงใด และน่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  เพราะได้เคยให้บริการ
กับกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้ก่อนแล้ว เป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อมีการประเมินกระบวนการของโครงการ
แล้ว สิ่งส าคัญก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ านวยการโครงการสามารถจะปรับการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย 

3.  การประเมินผลผลิต ที่ผ่านมานักประเมินมักจะเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจาก
การประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้นๆ  ซึ่งความจริงแล้วเป็นการยากท่ีจะระบุ “เหตุ” ซึ่งมักจะ
หมายถึงปัจจัยน าเข้าในระหว่างการด าเนินโครงการกับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ ดังนั้นการ
ประเมินผลผลิตของโครงการที่ส าคัญก็คือ นักประเมินจะต้องแสดงแนวทางในการวัดผลส าเร็จของ
โครงการให้น่าเชื่อถือ มีการวัดที่แม่นย า มีผลการวัดที่ตรงกับความเป็นจริงและมีความคงที่ด้วย  ส าหรับ
วิธีการวัดนั้น อาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซ้อนคล้ายกับการออกแบบโครงการวิจัยเชิง
ทดลอง ส่วนการก าหนดความส าเร็จของโครงการยังมีความเห็นแตกต่างกันตามกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนบุคลากรของโครงการและผู้รับบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระดับของการยอง
รับความส าเร็จที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักประเมินจึงต้องหาตัวบ่งชี้ที่สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มและ
มีความเป็นไปได้ส าหรับการประเมินผลผลิตด้วย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินโครงการบริหารสังคมนั้น มีความซับซ้อนและมีความ
ละเอียดอ่อนมาก ผลผลิตของโครงการจึงอาจจะยังไม่เกิดในระยะสั้น ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการรอ
ผลผลิตที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ การจะตัดสินความส าเร็จหรือความล้มเหลวอย่าง
ง่ายๆคงไม่ได้  ดังนั้นนักประเมินจึงต้องมีวิธีวิเคราะห์และมีบริบทที่จะสนับสนุนผลการตัดสินของตนที่
ตรงกับความเป็นจริงให้ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสังเกตได้ด้วย 

การประเมินผลผลิตของโครงการ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนแต่ก็มีความส าคัญ  เพราะ
โครงการทั้งหลายย่อมคาดหวังที่จะทราบสภาพที่แท้จริงว่ามีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาก
น้อยเพียงใด มีผลข้างเคียงประการใดบ้าง และมีผลกระทบอย่างไรบ้างอันจะน าไปสู่การตัดสินคุณค่าของ
โครงการที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ด้วยเหตุนี้นักประเมินที่จึงต้องพยายามประเมินให้ได้ว่าโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด รวมทั้งผลข้างเคียงอะไรบ้างที่
สามารถจะบ่งบอกถึงผลกระทบของโครงการดังกล่าวมีหลักฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ  และบริบทที่
สนับสนุนผลการประเมิน ซึ่งสามารถน ามาอธิบายหรืออภิปรายได้  ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงเหตุผลมาก
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น้อยเพียงใด มีวิธีการและตัวบ่งชี้ของการประเมินที่สามารถชี้แจง  หรือยืนยันความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันได้หรือไม่และเพราะเหตุใด  

4.  การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย
ที่ผ่านมายังจ ากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการเท่านั้น  ทั้งนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ 
แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการบริการทั่วไป  เพราะ
จะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญ
ส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น 
การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่า
ในเชิงของประสิทธิภาพด้วย ตามปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากค าถาม
ต่างๆกัน เช่น ความส าเร็จของโครงการนั้นๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ผลผลิต
ของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอ่ืนๆ เมื่อลงทุน
เท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด  

นอกจากการแบ่งประเภทของการประเมินโครงการบริการสังคมดังที่กล่าวมาแล้ว การประเมิน
ยังอาจแบ่งออกได้อีก 4 ประเภท ตามระยะเวลาที่ท าการประเมินคือ การติดตามและประเมินผล
โครงการจะต้องมีระยะและขั้นตอนในการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะน า
โครงการไปปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนแรก และเมื่อน าโครงการไปปฏิบัติก็ต้องมีการติดตามและประเมินการ
ด าเนินงานโครงการเป็นขั้นตอนที่สอง และทันทีที่โครงการแล้วเสร็จก็ต้องมีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นขั้นตอนที่สามและหลังจากนั้นก็จะประเมินดูว่าโครงการที่
แล้วเสร็จไปแล้วจะมีผลที่เกิดตามมาและผลกระทบในระยะยาวเป็นอย่างไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 
วิธีประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลมีความมุ่งหมายในการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยตัดสินใจทางธุรกิจ  

ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลมักจะประสบปัญหาในเรื่องข้อมูลที่มาสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขตลักษณะการด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงาน การประเมินผลที่ดีจึงควร
วิเคราะห์เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม (ธานี พิทักษ์ผล, 2550 : 40) ดังกล่าวในเรื่องต่อไปนี้ 

- หลักการและวิธีการด าเนินงานและแผนงาน/โครงการนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
เพียงใด 

- แผนงาน/โครงการนั้นได้ ด าเนินการไปในทิศทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
- การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 
- มีค่าใช้จ่ายจริงเท่าใด 
- ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับใด 
วิธีการประเมินผลแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 วิธีหลักๆ คือ 
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1.   การประเมินผลโดยวิธีวิจัย (evaluative research) เป็นการใช้วิธีและกระบวนการวิจัยใน
การประเมินผล ซึ่งเริ่มด้วยการตั้งสมมติฐานในการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการจัดเก็บการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในรายละเอียดโดยก าหนดวิธีที่ใช้วิจัย  การเลือกกลุ่มทดลอง  การสุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  วิธีการส ารวจ วิธีออกแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ การประมวลผลข้อมูล การทดสอบข้อมูล รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เพ่ือ
รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  โดยเฉพาะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 

2. การประเมินผลด้วยวิธีการวิเคราะห์ (analytical evaluation) เป็นการประเมินผลโดย
การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารและข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติเข้าช่วย วิธีนี้อาจเป็นการ
ประเมินผลทั้งระบบซึ่งประกอบด้วยปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ (input หรือ resources) 
กระบวนการ (impact หรือ side effect) หรืออาจเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลเพียงส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือเพียงบางส่วนของระบบก็ได้ 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ   
การติดตามและประเมินผลโครงการมีความส าคัญหรือมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการดังนี้  

(ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2548 : 42) 
1. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน กล่าวคือ

ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้เริ่มด าเนินงาน ควรได้รับการประเมินผลเสียก่อน หากมีส่วนใดที่
ขาดความชัดเจนก็จะได้ให้ไปท าการปรับปรุงให้ชัดเจนเสียก่อน เพ่ือที่เวลาน าไปปฏิบัติจะได้ไม่มีปัญหา   

2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์เต็มที่หรือเป็นไปอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพราะในการ
ประเมินผลโครงการต้องมีการวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ รวมถึงทรัพยากรทุกประเภทที่ได้รับการ
จัดสรรในโครงการ ต้องใช้ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงานในโครงการ
ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นจะต้องตัดทอนลงไป  ดังนั้นเท่ากับว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การ
ใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะการประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
การวางแผนโครงการ อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การริเริ่มและจัดท าโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ จะเห็นได้ว่าการ
ประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  เพื่อให้โครงการบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงชี้วัดความส าเร็จของโครงการด้วย ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการติดตามและ
ประเมินผลโครงการมีส่วนช่วยให้การวางแผนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือด าเนินงานไปได้ด้วยดี 

4. ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการติดตามและประเมินผลโครงการจะตรวจสอบ
และควบคุมการด าเนินงานทุกส่วนของโครงการอย่างมีระบบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือ
จะวิเคราะห์ถึงปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานหรือที่เรียกว่าปัจจัยน าเข้า กระบวนการตลอดจน
ผลผลิต โดยจะท าการติดตามและประเมินผลทุกขั้นตอน เพ่ือมิให้งานในส่วนใดมีปัญหาหรือไม่มีคุณภาพ 
อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่างานไม่มีคุณภาพก็จะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ให้มีการ
ด าเนินงานใหม่จนกว่างานนั้นจะได้มาตรฐานตามต้องการจึงถือได้ว่าการติดตามและประเมินผลช่วยใน
การควบคุมคุณภาพของโครงการ 
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5. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ เพราะการติดตามและประเมินผลจะท าให้
ผู้บริหารโครงการทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อดี  ข้อเสีย  ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานในโครงการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้น
ต่อไปหรือจะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนี้ผลของการประเมินโครงการยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลที่
ส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายขององค์กรได้อีกด้วย 
 
2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สิริรัตน์ มาพบสุข (๒๕๔๒) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000                 คณะ
ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยลัยในเขต กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพการ ปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารและอาจารย์ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานในการ
บริหารการศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน      ISO 9000 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
ผู้บริหารและอาจารย์ที่มี ต าแหน่งปัจจุบันมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานในการบริหาร
การศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประภาศ ปานเจี้ยง  (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมในการทา
งานต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 181 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง อายุการทางาน และรายได้ต่อเดือนของบุคลากรที่
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วน
บุคลากรปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน ความร่วมมือของ
ผู้ร่วมงาน การได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ และแรงจูงใจในการทางานประกันคุณภาพ
ของบุคลากรที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และปัจจัยแวดล้อมในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ด้านการสนับสนุน
ต่าง ๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับแรงจูงใจหรือกาลังใจในการทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2554) ได้
ศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง           สาขาวิทยบริการ
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เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมา  ใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ศึกษา คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามค าแหง                สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่าบุคลากรมีความ คิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยล าดับแรกคือ 
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และ
ด้านการบริหารจัดการ 

แสงสุรีย์ ค าตุ้ย, ธนากร ก้อนทองดี และชนนิกานต์ เครือยั่งยืน  (2554) ท าการศึกษา
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการอยากมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากรส านักทะเบียนและ
ประมวลผล จ านวนทั้งสิ้น 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม บุคลากรมีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ มาก โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษามากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมรับทราบผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานจากการรายงานผลของหน่วยบริการและประกันคุณภาพ และ/หรือจากการ
สื่อสารของหัวหน้าฝ่ายผ่านการประชุมภายในฝ่าย รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการรับฟังการชี้แจง
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานโดยผู้บริหารผ่านการประชุมสัมมนา เรื่อง 
การจัดท าแผนและการประเมินแผน และ/หรือจากการสื่อสารของหัวหน้าฝ่ายผ่านการประชุมภายใน
ฝ่าย และมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการอยากมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย โดยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการอยากมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษามากที่สุด ได้แก่ งานประจ าของหน่วยงานมีความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดหาอุปกรณ์ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
สภาพแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม และบรรยากาศที่เหมาะสม และได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ มีการพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม่ าเสมอ มีบริการสวัสดิการตามกฎหมาย
ก าหนด 

สุพนิดา ชัยวิทย์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร โดยใช้เทคนิคเดลฟายเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 22 คน 
ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาฉันทามติของการคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้ค่าสถิติ  มัธยฐาน ฐานนิยม 
พิสัยระหว่างควอไทล์ และวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมในการบ่งชี้คุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุพนิดา%20ชัยวิทย์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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องค์ประกอบ โดยพิจารณาค่ามัธยฐานที่ค านวณได้ ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาได้ทั้งหมด
จ าแนกตามทฤษฎีเชิงระบบได้เป็นตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า 39 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 45 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 6 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดตามองค์ประกอบ 9 
ด้าน คือ ในด้านปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรใน
สถานศึกษา นักศึกษาและ ผู้ปกครองรับทราบ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา มี
แผนงาน / โครงการที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ด้านการเรียน
การสอนมี       5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ หลักสูตรปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ จินตนาการ และตระหนัก
ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา อาจารย์มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน นักศึกษามีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา นักศึกษามีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษามี 1 ตัวบ่งชี้ คือ มี
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม       มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
จัดนักศึกษาเพ่ือฝึกสอนในสถาบันอ่ืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการนาฏศิลป์ ดนตรี
แก่บุคคลทั่วไป ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ     มีนโยบาย /แผนงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม      มีโครงการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
และอนุรักษ์มรดกไทย ด้านการบริหารและการจัดการ      มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มีการก าหนดโครงสร้าง
การบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผู้บริหารมีความเป็นผู้น ามีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างเป็นระบบ  มีระบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม         มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  ด้านการเงินและ
งบประมาณ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่         มีระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้เงินและงบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และประเภทของเงิน มีการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดินและแหล่งงบประมาณอ่ืน
อย่างเหมาะสม     มีการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วย
ในการจัดการข้อมูล และรายงานข้อมูลด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ส่วนด้านงานวิจัยและด้าน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพไม่มีตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมมากที่สุด  

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วน
ของตัวบ่งชี้กระบวนการ โดยใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหน่วยงานที่ท าการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย และส านักทั้งหมด และได้รวบรวมข้อมูล
โดยทบทวนข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
สถาบัน เพ่ือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในมุมมองของ
สถาบัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ได้แก่ 1) การก าหนดปรัชญา 
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ปณิธาน ยังจ ากัดเฉพาะผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น ยังขาดความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ 2) ไม่มีระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ส่วนมากยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรับทราบแผนกลยุทธ์ 3) ยังไม่มีการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยแผนการอบรมจากสถาบันอาจไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง 4) การเชื่อมโยงระหว่างระบบงานกับระยะเวลา
ยังไม่ชัดเจน 5) การติดตามการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มักไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ภายนอก 6) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 7) ตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไม่เหมาะสมกับการด าเนินงานของคณะหรือการด าเนินงาน
ของสถาบัน 8) ทัศนคติของบุคลากรมองว่าการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 9 องค์ประกอบนั้นเป็นภาระงาน และไม่ให้ความส าคัญ 9) 
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี อาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน เพ่ือให้เห็น
ถึงข้อดี/ข้อเสีย และน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานควรสร้างทีมงานที่สามารถพัฒนา
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ โดยให้มีอาจารย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เพ่ือเปิดให้บุคลากร
ปรึกษาและท าความเข้าใจด้านการวิจัย และ 10) คณะที่เพ่ิงเปิดใหม่ยังพบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ยังขาดความพร้อมทางทรัพยากร ทั้งคณาจารย์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน งบประมาณ เป็นต้น 
 
2.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งจะศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  และผลการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามปัจจัยหลักใน
การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังนี้   
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การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษาแบบมสีว่นรว่ม 
 

ระดบัของการน า
ผลการประกนั
คณุภาพไปใชใ้น
การพฒันางาน
ประกนัคณุภาพ

ในปถีดัไป 

การทดลองใช้
ระบบ 

สภาพปญัหาและ
ข้อเสนอแนะ 

การประเมนิความพงึพอใจที่มตี่อระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาแบบมี

สว่นรว่มของคณะครุศาสตร์ 
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