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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ความตองการจําเปน และแนวทางการบริหาร
แบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาและตรวจสอบกลยุทธ   
การบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) ประเมินกลยุทธ 
การบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนการวิจัยแบบ
ผสานวิธีมีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ความตองการจําเปน 
และแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
กลุมตัวอยางคือบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 387 คน การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความตรงตั้งแต 0.80-1.00 และมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาดัชนี
ความตองการจําเปน (PNImodified) สําหรับแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ภายใน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพการศึกษาจํานวน 12 คน เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาขั้นตอนที่ 2 การสรางและ
ตรวจสอบกลยุทธโดยนําผลการศึกษาที่ไดมาจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางกลยุทธและตรวจสอบ (ราง) 
กลยุทธการสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ
จัดการสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของกลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 3       
การประเมินกลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินความเปนไปไดของ 
กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถี ่   
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพความตองการจําเปน และแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา 1.1 สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมและรายดานทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก



ข 

1.2 คาดัชนีความตองการจําเปนในการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาพรวมมีคาดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) เทากับ 0.37 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานที่มีคาดัชนีความตองการจําเปนสูงสุด คือ ดาน 3 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(PNImodified = 0.42) รองลงมา คือ ดาน 2 การมีสวนรวมในการวางแผน (PNImodified = 0.41) สวนดานที่
ความตองการจําเปนต่ําสุด คือ ดาน 4 การมีสวนรวมในการดําเนินการ (PNImodified = 0.34)    
1.3 แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา 
ควรยกระดับความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหกับบุคลากรในองคกร
สงเสริมบรรยากาศภายในองคกรใหเอื้อตอการทํางานประกันคุณภาพภายใน มีชองทางการติดตอสื่อสาร         
ที่หลากหลาย และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
 2. กลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ประกอบดวย 5 กลยุทธ 16 เปาประสงค 30 ยุทธวิธี คือ 1) กลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การริเริ่มงานประกันคุณภาพภายใน 2) กลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน 3) กลยุทธ 
การมีสวนรวมของบุคลากรดานการดําเนินการ 4) กลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากรดานการประเมินผล 
และ 5) กลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากรดานการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งผล
การประเมินจากการสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสม และความเปนไปไดอยูในระดับมาก 
(X = 3.83, S.D.=1.27), (X = 3.76, S.D.=1.28) 
 3. ผลการประเมินกลยุทธการบริหารแบบมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวาทุกกลยุทธมีความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับดังนี้ กลยุทธ 
การมีสวนรวมของบุคลากรดานการประเมินผล (X = 4.65, S.D. = 0.49) กลยุทธการมีสวนรวมของ
บุคลากรดานการรับผลที่เกิดจากงานประกันคุณภาพภายใน ( X = 4.63, S.D. = 0.49) กลยุทธการมี
สวนรวมของบุคลากรดานการดําเนินการ (X = 4.57, S.D. = 0.51) กลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากร
ดานการริเริ่มงานประกันคุณภาพภายใน (X = 4.54, S.D. = 0.57) และกลยุทธการมีสวนรวมของบุคลากร
ดานการวางแผน (X = 4.54, S.D. = 0.54) ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the needs and participatory 
management approaches for internal quality assurance of Rajabhat universities, 2) to 
develop and validate participative management strategies for the internal quality 
assurance of Rajabhat universities, and 3) to evaluate the participative management strategies 
for the internal quality assurance in Rajabhat universities. This study used mixed 
methods, with 3 stages to conduct the research: Stage 1: Study the needs and 
participatory management approaches for the internal quality assurance of Rajabhat 
universities. The sample group consisted of 387 employees of Rajabhat universities. 
The data were collected using a 5-level scale questionnaire with an IOC of 0.80-1.00 
and a reliability of 0.98. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and index of need (PNImodified). For the participatory management of internal quality 
assurance, interviews were conducted with 12 quality assurance experts. The 
instrument was a structured interview. Analysis of the data was done by content 
analysis. Stage 2: Create and review strategies. The results of the study were derived 
from the first stage of the research and the review (draft) of the participatory 
management strategies for the internal quality assurance of Rajabhat university 
personnel was done using focus group discussions involving 9 experts. A suitability 
check of the participatory management strategies for internal quality assurance of 
Rajabhat universities was done. The data was analyzed using standard deviation. 
Stage 3: Evaluation of the participatory management strategies for internal quality 
assurance of Rajabhat universities conducted by 40 individuals who were either 
directors of the Bureau of Standards and Quality Assurance Education or employees 
involved with quality assurance in Rajabhat universities. The tool used was a feasibility 
study of participatory management for internal quality assurance. The data were analyzed 
using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 
 



ง 

 The research revaled that: 
 1. The study of the needs and the participatory management approaches 
for the internal quality assurance of Rajabhat universities revealed that: 1.1 The 
participatory management conditions for the internal quality assurance of Rajabhat 
universities were, in overall, and for all aspects of the practice, at high levels. 1.2 The 
overall index of need for participative management in the internal quality assurance 
of Rajabhat universities (PNImodified) was 0.37. Considering each aspect individual, 
the one with the highest index of need was decision making PNImodified (0.42), the 
second was participation in planning (PNImodified = 0.41), and the lowest was for the 
aspect of participation in the operation (PNImodified = 0.34) 1.3. The study of the 
participatory management approaches for the internal quality assurance of Rajabhat 
universities revealed that the knowledge level should be upgraded as should be the 
understanding of internal quality assurance for internal personnel. The atmosphere 
within the organization should be made to facilitate internal quality assurance work, 
there should be various communication channels, and information on internal 
quality assurance should be continuously disseminated. 
 2. The participatory management strategies for the Rajabhat universities’ 
internal quality assurance consisted of 5 main strategies, 16 strategic issues, and 30 
tactics: 1) Participatory engagement strategy for internal quality assurance initiatives,                     
2) Participatory planning strategy, 3) participatory operation strategy, 4) participatory 
personnel evaluation strategy, and 5) personnel participation strategy. As for the results of 
the quality assurance, the assessment results from the expert group discussions were 
appropriate and the possibilities were high (X  = 3.83, S.D. = 1.27), (X  = 3.76, S.D. = 1.28). 
 3. The evaluation of the participatory management strategies for the 
internal quality assurance of Rajabhat universities revealed that all strategies were 
feasible at the highest level. Sorted in descending order, they were as follow: strategic 
engagement of evaluation personnel (X = 4.65, S.D. = 0.49), participatory engagement 
strategy for internal quality assurance personnel (X  4.63, S.D. = 0.49), operational 
personnel strategy (X = 4.57, S.D. = 0.51), engagement strategy for the internal quality 
assurance personnel (X = 4.54, S.D. = 0.57), and participant planning strategy (X = 4.54, 
S.D. = 0.54), respectively. 
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