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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กลุ่มตัวอย่างเป็นสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

13 สถาบัน ผู้ให้ข้อมูล 377 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็นการจัดการคุณภาพโดยรวม 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) ความมุ่งมั่นของบุคลากร 2) วัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ 3) การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 4) 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 5) การให้ความส าคัญกับลูกค้า 6) การก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษา

พบว่าระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก ( =4.12) เพื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่ามีระดับวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงตามล าดับดังนี้  

 1.ความมุ่งมั่นของบุคลากร( =4.24) 2.การมีส่วนร่วมของบุคลากร( =4.16)  3.วัฒนธรรมการปรับปรุง

คุณภาพ  ( =4.11) 4.การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ( =4.09) 5.การก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

( =4.07) 4.07  6.การให้ความส าคัญกับลูกค้า( =3.98) 
ค าส าคัญ :  วัฒนธรรมคุณภาพ  การประกันคุณภาพ   สถาบันอุดมศึกษา  

 

Abstract 

 The  purpose  of  this  research  to study level of Quality Culture of Higher Education 

Institute in the Northeast of Thailand. Survey data from questionnaire. The reliability of the 

questionnaire was 0.90.The population of this study is 377 person. Statistical data analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Variables for this study is 1.Commitment from 

Employees 2.Quality improvement Culture 3.Continuous improvement in Process 4.Co-operation 

from Employ 5.Custome  Focus 6.Effective Control  

The findings were summarized as follows : 1. the overall level of Quality Culture of Higher 

Education Institute in the Northeast of Thailand  revealed high. 2.the  level of Quality Culture of 

Higher Education Institute in the Northeast of Thailand  in every aspect. 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คุณภาพอุดมศึกษาไทยก าลังถูกท้าทายและมีแนวโน้มสู่ความตกต่ าทางคุณภาพอย่างรุนแรง เนื่องจากคนไทย

ตื่นตัวด้านการศึกษา และมหาวิทยาลัยได้พยายามตอบสนองความต้องการอย่างเต็มที่แต่ท่ามกลางปัญหาอันหนักหน่วง

ก็มีโอกาสและความท้าทายอย่างมหาศาลรอคอยอยู่อย่างไร้ขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างความรู้

ใหม่ๆ เพื่อน าโอกาสและความท้าทายเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างไร    แนวทางการพัฒนา  เป้าหมายสูงสุดของการ

ปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพในการน าความรู้และทักษะมาพัฒนาประเทศ ท าให้การ

เกิดปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานการท างานและมีผลกระทบต่อวิถีการท างานของบุคคลที่อยู่ในระบบเดิม การสร้างความ

เข้าใจให้ตรงกันอย่างทั่วถึง ครบถ้วนนั้นต้องใช้เวลาและกลไกต่างๆ อย่างมาก เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

เดียวกันนั่นคือคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จก็คือ วัฒนธรรมการท างานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบพื้นฐานเดิมได้หล่อหลอม กล่อมเกลา และสร้าง

ค่านิยมในแต่ละองค์กรและ แต่ละพื้นที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการคิดก็แตกต่างกัน การเปิดรับ

และปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน (Share Vision & Share Value) จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  วัฒนธรรมการท างานที่ได้รับการยอมรับในทุกวงการ คือ 

วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ด้านการจัดการศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบทั้งครูและผู้บริหารจะมุ่งพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อคุณภาพของการท างาน ผู้รับบริการมีความ

เชื่อมั่นศรัทธา และมีความพึงพอใจได้ผลผลิตตรงตามความต้องการและความคาดหวังของสั งคมในการบริหารงาน

วัฒนธรรมคุณภาพทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการ

พัฒนาอุดมศึกษาโดยพิจารณาการก าหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึดพื้นที่ เป็นเกณฑ์ 

(area based approach)  จ าแนกเป็น 9 เครือข่าย ได้แก่  1)  ภาคเหนือตอนบน 2)  ภาคเหนือตอนล่าง  3)  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  5)  ภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพฯ)   6)  ภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)  7)  ภาคตะวันออก   8)  ภาคใต้

ตอนบน  9)  ภาคใต้ตอนล่าง      

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

จ านวน  13 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมในเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งด้านวิชาการและมีวัฒนธรรมการประกันคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตน าไปสู่การสร้าง

สังคมให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ได้แนวทางและสารสนเทศไปพัฒนากระบวนการสร้าง

วัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์การวิจัย   

เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

3.ขอบเขตการวิจัย  

ด้านเนื้อหา : ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการจัดการคุณภาพ 6 ด้าน ได้แก ่1) ความมุ่งมั่นของบุคลากร 2) 

วัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ 3)การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนื่อง 4)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  5)การให้

ความส าคัญกบัลูกค้า 6)การก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  จากการสังเคราะห์เอกสาร ไดต้ัวแปรในการศึกษา 51 

ตัวแปร ด้านกลุ่มเป้าหมาย :  ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จ านวน 13 สถาบนั   

4.ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

วัฒนธรรมคุณภาพ   หมายถึง การแสดงออกพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถาบันโดย

ต้องการให้เกิดผลงานที่ดี ซึ่งมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความมุ่งมั่นของบุคลากร 2) วฒันธรรมการปรบัปรุงคุณภาพ 3) การ

ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 5) การให้ความส าคัญกับลกูค้า 6) การก ากับติดตาม

อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 1.ได้สารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 2.ได้สารสนเทศเพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

3.ผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการสร้างวฒันธรรม

คุณภาพ (Quality culture) และพัฒนาให้เกิดความยั่งยนื ในสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 

6.กรอบแนวคิดในการวิจัย  

6 C of TQM  วัฒนธรรมคุณภาพ  
1.Control 
2.Customer Focus 
3.Cooperation 
4.Continous Improvement 
5.Culture 
6.Committment 

สถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 13สถาบัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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7.วิธีด าเนินการวิจัย 

7.1 ผู้วิจัยด าเนินการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห ์แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม วฒันธรรมคุณภาพและองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วฒันธรรมคุณภาพเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงวุฒิ 11 คน เพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดและตวัแปรในการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเคร่ืองมือโดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือกับ

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 ตัวอย่าง เครื่องมือมคีวามน่าเชื่อถือ 0.90 

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายผลการวิจัยและขั้นตอน 

7.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 13 สถาบัน (ไม่นับรวมวิทยาลัยชุมชน)   จ านวน  20,700   คน  

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้ 377 คน และบวก

เพิ่มอีกร้อยละ20 ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 452 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  

7.3  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชีย่วชาญและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม

คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด

เก่ียวกับแนวทางและข้อเสนอแนะ 

 

8.สรุปผลการวิจัยเรียงตามล าดับดังนี้  
(8.1)  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอีสานตอนบน จ านวน 313 คน เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ50.16) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 49.52)  อายุราชการระหว่าง   9-10 ปี 

(ร้อยละ 28.43) เป็นบุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ 51.76) สายวิชาการ(ร้อยละ 48.24)   มีประสบการณ์ด้านการ

ประกันคุณภาพมากกว่า 5 ปี  (ร้อยละ 29.07) 

 

 (8.2) ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอีสานตอนบนในภาพรวม 

ตารางที่ 1 วัฒนธรรมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอีสานตอนบนในภาพรวม 

ข้อ ประเด็น 
 

S.D แปลความ 
1 ความมุ่งมั่นของบุคลากร  4.24 0.64 มาก 
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร   4.16 0.58 มาก 
3 วัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ   4.11 0.70 มาก 
4 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  4.09 0.71 มาก 
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ข้อ ประเด็น 
 

S.D แปลความ 
5 การก ากับติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Control) 4.07 0.85 มาก 
6 การให้ความส าคัญกับลูกค้า 3.98 0.73 มาก 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.12 0.70 มาก 
           จากตารางที่ 2 พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.12)  เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความมุ่งมั่นของบุคลากร มาก

ที่สุด ( =4.24) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร ( =4.16) และวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ 

( =4.11) ตามล าดับ   
(8.3) ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอีสานตอนบน “รายด้าน” 

ตารางที่ 2 วัฒนธรรมคุณภาพ “ด้านความมุ่งมั่นของบุคลากร” 
ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 

 

S.D แปลความ 
1 ความพึงพอใจที่เกิดจากการปฏบิัติงานที่มปีระสิทธิภาพ  4.71 0.77 มากที่สุด 
2 การเสียสละเวลาให้กับองค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลงานที่

ตนเองรับผิดชอบอยา่งเต็มที่  
4.53 0.49 มากที่สุด 

3 ความมุ่งมั่นในการท างานขึน้อยู่การให้รางวัลและการสรา้งแรงจงูใจ  4.47 0.62 มาก 
4 ความมุ่งกับการท างานขึ้นอยู่กับการสนับสนนุด้านสวสัดิการและทรัพยากร 4.25 0.68 มาก 
5 ความมุ่งมั่นในการท างานโดยไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาด 4.19 0.61 มาก 
6 การปรับปรุงการท างานทนัทีที่มขี้อผิดพลาดเกิดขึ้น 4.12 0.71 มาก 
7 ความมุ่งมั่นกับท างานขึน้อยู่กับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 4.11 0.54 มาก 
8 การน าเอาวิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ วัฒนธรรม และคา่นยิมองค์กรมาเป็น

แนวทางในการปฏบิัติงานของตน 
3.97 0.58 มาก 

9 ผู้ปฏิบัตสิ่วนใหญ่ไดป้ฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ มีการท างานที่มีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3.79 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.64 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ( =4.71)  รองลงมาคือการเสียสละเวลาให้กับองค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลงานที่ตนเอง

รับผิดชอบอย่างเต็มที่  ( =4.53) และความมุ่งมั่นในการท างานขึ้นอยู่การให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจ 

( =4.47)   ตามล าดับ  
ตารางที ่3วัฒนธรรมคุณภาพ “ด้านวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ”  
ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 

 

S.D ระดับ 
1 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรและสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่

การปรับปรุง  
4.57 0.79 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารได้แสดงสัญลักษณ์หรือการใช้ถ้อยค าที่เน้นเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ 4.38 0.66 มาก 
3 การพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดบั

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
4.29 0.68 มาก 
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ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 
 

S.D ระดับ 
4 การส่งเสริมผู้ปฏบิัติงานให้มีการวางแผนการด าเนนิงาน  การปฏิบัติงานตามแผน

และการปรับปรุงให้ดีขึ้นจนเปน็งานประจ า 
4.11 0.73 มาก 

5 ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น า ความรู้ความสามารถในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบและ
โปร่งใส 

4.01 0.73 มาก 

6 การยกย่องให้รางวัลแก่ผู้มีผลการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ 3.74 0.58 มาก 
7 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและมอบหมายผู้รบัผิดชอบอย่างเด่นชัด 3.66 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.70 มาก 
จากตารางที่ 3 พบว่ามีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ไปสู่การปรับปรุง  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.57)  รองลงมาคือผู้บริหารได้แสดงสัญลักษณ์หรือการใช้ถ้อยค าที่เน้น

เรื่องการพัฒนาคุณภาพ ( =4.38) และมีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกประเภทและทุก

ระดับเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง( =4.29)  ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 วัฒนธรรมคุณภาพ “ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง” 

ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 
 

S.D ระดับ 
1 การปรับปรุงกระบวนการทีส่่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา  4.52 0.85 มากที่สุด 
2 กิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตลอดปี  4.33 0.81 มาก 
3 การระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและปรับปรุงคุณภาพ  4.31 0.76 มาก 
4 การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.28 0.59 มาก 
5 การปรับปรุงกระบวนการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 4.16 0.68 มาก 
6 การปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย 3.95 0.76 มาก 
7 หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง   3.78 0.72 มาก 
8 การน าเอาเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
3.77 0.67 มาก 

9 การสนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมคุณภาพ 3.68 0.56 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.09 0.71 มาก 

          จากตารางที่ 4  พบวา่มีการปรับปรุงกระบวนการทีส่่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.52)  

รองลงมาคือ มีกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตลอดปี    ( =4.33)   และมีการระดมความ

คิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและปรับปรุงคุณภาพ ( =4.31)  ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 5 วัฒนธรรมคุณภาพ “ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร” 

ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 
 

S.D ระดับ 
1 การมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน  4.56 0.58 มากที่สุด 
2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน   การรับฟังการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการ  
4.44 0.58 มาก 
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ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 
 

S.D ระดับ 
3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 4.31 0.58 มาก 
4 การมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 4.14 0.58 มาก 
5 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของหน่วยงาน 
4.11 0.58 มาก 

6 การมีส่วนร่วมในการน าเอาข้อมูลป้อนกลบัไปพัฒนาและปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.06 0.58 มาก 

7 การน าเอาข้อเสนอแนะจากกรรมการหรือข้อผิดพลาดในการท างานไป
ปรับปรุงการท างานของตนเอง 

4.01 0.58 มาก 

8 บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

3.67 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.58 มาก 
จากตารางที่ 5  พบวา่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน  มีคา่เฉลี่ยมากที่สดุ 

( =4.56)  รองลงมาคือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน   การรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ

จากคณะกรรมการ ( =4.44) และมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน( =4.31)  
ตามล าดับ  
ตารางที่ 6 วัฒนธรรมคุณภาพ “ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า” 

ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 
 

S.D ระดับ 
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการและ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
4.63 0.83 มากที่สุด 

2 การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบผ่านช่องทางตา่งๆ 4.35 0.81 มาก 
3 การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  4.24 0.61 มาก 
4 การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการในด้านตา่งๆอยา่งต่อเนื่อง 4.11 0.64 มาก 
5 การตอบสนองต่อความต้องการโดยใช้สารสนเทศจากการส ารวจและการรับ

ฟังความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการอ่ืนๆ 
3.94 0.71 มาก 

6 การน าเอาปัญหามาปรบัปรุงแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า 3.87 0.69 มาก 
7 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและหลากหลายกบัผู้รับบริการ 3.70 0.76 มาก 
8 การลงทุนที่เน้นการพฒันาการสร้างนวัตกรรมการบริการลูกค้า 3.56 0.79 มาก 
9 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.39 0.71 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.73 มาก 
จากตารางที่ 6 พบว่ามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ น ามาใช้ในการบริหารจัดการและ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( =4.63)  รองลงมาคือ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย  ( =4.35)  และมีการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียมกัน( =4.24)   ตามล าดับ  
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ตารางที่  7 วัฒนธรรมคุณภาพ  “ด้านการก ากับตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ” 
ข้อ ประเด็น/หัวข้อ 

 

S.D ระดับ 
1 การป้องกันการจัดการศึกษาทีไ่ม่มีคุณภาพที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและ

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
4.47 0.90 มาก 

2 การก ากับติดตามการปฏิบัตงิานให้เป็นตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 4.35 0.93 มาก 

3 การปรับปรุงคุณภาพทันทีที่พบข้อผิดพลาด  4.22 0.76 มาก 

4 การก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพทีช่ัดเจน  4.17 0.77 มาก 

5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสถาบัน 4.03 0.91 มาก 
6 กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 4.03 0.97 มาก 
7 การก าหนดหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านประกันคุณภาพโดยตรง 3.98 0.82 มาก 
8 การก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  3.87 0.88 มาก 
9 การก าหนดแผนงานกลยุทธ์ดา้นการประกันคุณภาพ  3.50 0.70 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.07 0.85 มาก 
จากตารางที่ 7  พบว่ามีการป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.47)  รองลงมาคือมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ( =4.35) และการปรับปรุงคุณภาพทันทีที่พบข้อผิดพลาด( =4.22)   ตามล าดับ  
 

9.อภิปรายผลการวิจัย  

9.1 ภาพรวมของระดับวัฒนธรรมคุณภาพ 

                สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีระดับวัฒนธรรมคุณภาพอยู่

ในระดับมาก ( =4.12)   จากสภาพปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้

สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆที่ส าคัญ เช่นคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ

บัณฑิตแตกต่างกัน  ความทาทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  การสร้างความมั่นใจให้กับสังคม  พรบ.การศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2542 ก าหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรอง

มาตรฐาน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อใหการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,2553)  ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต 

    ด้านความมุ่งมั่นของบุคลากร (Commitment from Employees)  พบว่าความพึงพอใจของ

บุคลากรเกิดจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.71)  สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ (achievement motivation theory) ที่มีแนวคิดว่ามนุษย์ต้องการความส าเร็จแต่การที่จะประสบความส าเร็จ

ในการท างาน ต้องมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมของการท างาน มีความพร้อมในการแก้ไขกับปัญหาต่างๆ มีการ

ก าหนดเป้าหมายการท างาน  รักความก้าวหน้า ต้องการการยอมรับและได้รับค าชมเชย ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นพลังที่



 
9 

น าไปสู่เป้าหมายของการท างาน คนที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงก็จะมีการแสดงออกในทางที่ ดีและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การ  

ด้านวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement Culture)  พบว่ามีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่การปรับปรุง  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

( =4.57)   ทั้งนี้เนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ.2553  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการปีละ 2 คร้ัง  ได้แก่  ผลฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรซึ่งมีความส าคัญ คือ พนักงานย่อมต้องการทราบผลการปฏิบัติงานของตนเพื่อน าไปปรับปรุง  ผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา และ

ต้องหาวิธีส่งเสริม  รักษา  และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากผลส าเร็จขององค์กรมาจากผล

การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  (นงลักษณ์ เพิ่มชาติ,2548)   

ด้านการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous  improvement in Process) พบว่าการ

ปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.52)  จากผลประเมินการด าเนินงาน

ของอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พบว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ด้าน

คุณภาพบัณฑิต  ได้แก่ 1)อัตราการได้งานท า  2)การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 3)ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

(แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11)  นอกจากนี้พบว่าคุณภาพของบัณฑิตตกต่ ามานาน  ส าเร็จ

การศึกษาในสาขาที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแล  ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบัณฑิตจบมาส่วนใหญ่ไม่

สามารถท างานได้ทันที ต้องจัดอบรมและฝึกทักษะ ส่วนที่ท างานได้ก็มีน้อย และมักเป็นผลผลิตจากมหาวิทยาลัยที่มี

คุณภาพเพียงไม่กี่แห่ง (ภาวิช ทองโรจน์,2551)  ท าให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อคุณภาพของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ด้านการมีส่วนร่วม  (Co-operation from Employ)  พบว่าส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองของหน่วยงาน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.56)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประเมินตนเอง เป็นกิจกรรมที่
ส าคัญประการหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน  วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาโดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report  : SAR)   เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและและเผยแพร่สู่สาธารณชน          ดังนั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและทุกประเภท   

ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Focus)  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

น ามาใช้ในการบริหารจัดการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( =4.63)   

เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาได้ลงทุนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการบริการ

ลูกค้ าหรือผู้ เรียน  อาทิ เช่น  ระบบงานทะเบียน  ระบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอน                            

ระบบE-learning ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service)  ระบบการลงทะเบียน  มีการประเมินออนไลน์ การ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และสายด่วน  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศในการจัดสินใจ (MIS) ระบบการบริหารการเงิน
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และงบประมาณ   การน าเอาระบบITและสารสนเทศมาใช้ในการอ านวยสะดวกเพื่อลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ  

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการก ากับตดิตามอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Control)  พบว่ามีการป้องกันการจัดการศึกษาที่

ไม่มีคุณภาพที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.47)   

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญของสถาบนัอุดมศึกษาได้แก่ ผู้เรียน ผูป้กครอง ผู้ใช้บณัฑิต  ความต้องการ

และความคาดหวังที่เป็นเป้าหมายหลักส าคัญคือคุณภาพบัณฑติและคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ   ดังนั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงพยามที่จะตอบสนองความต้องการและความหวังของกลุ่มดังกล่าว จะได้

เห็นได้จากปัจจบุัน มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ผูป้กครอง  ผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อให้ได้สารสนเทศและ

จัดบริการที่ตอบสนองต่อความความต้องการและความคาดหวงัและมีการปฏบิัติกับผู้รบับริการอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียมกัน     

10.ข้อเสนอแนะ :  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

(1) ผู้บริหารควรจะหาแนวทางการพัฒนากลุ่มบุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพและมีความ

เป็นมืออาชีพ   

(2) ผู้บริหารควรมีการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่มผีลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

(3) ผู้บริหารควรสนบัสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(4) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ 

(5) ผู้บริหารควรวางระบบและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

(6) ควรมีการก าหนดแผนงานกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ (กิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) และถ่ายทอด

ไปยังหนว่ยงานตา่งๆเพื่อปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ดา้นการประกันคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

(1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและสง่เสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา 

(2) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

11.เอกสารอ้างอิง  

(1) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2553.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2553  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์กรุงเทพฯ. 
(2) สมพัตร ์เบ็ญจชัยพร.2549.การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ กับคุณภาพการศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ.  
(3) อิสระ ทองสามส.ี2555.วัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบตัิงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ : การวิจัยแบบผสมผสาน.  
วิทยานพินธ์ดษุฎีบัณฑติสาขาวชิาการจัดการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.   
(4)นงลักษณ์ เพิ่มชาติ (2548) การประเมินผลการปฏิบัตงิาน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
หมู่บ้านจอมบงึ. 
(5 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.2556.แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11พ.ศ.2555-2559.โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ.   
(6) ภาวิช ทองโรจน.์ปัญหาคุณภาพบัณฑติ (สบืค้นออนไลน์ :http://www.l3nr.org/posts/494834)   
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