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การมีส่วนร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
ในการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
PARTICIPATION OF POLICE OFFICERS AT THE TRAINING CENTER
OF PROVINCIAL POLICE REGION 5 IN OPERATION OF
INTERNAL EDUCATION QUALITY STANDARD
พ.ต.ท. อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน
Pol.Lt.Col. Artit Kaewounruan
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาการมีส่วนร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค 5 ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของข้าราชการตารวจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการดาเนิน งานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมระหว่างข้าราชการตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan)
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Do) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (Check) และด้านการมีส่วน
ร่ ว มในการแก้ไ ขปรับ ปรุ ง (Action) ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาคือ ข้า ราชการต ารวจในศูน ย์ฝึ ก อบรม
ตารวจภูธรภาค 5 อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 112 คน ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
เชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามมี ค่ า 0.950 สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คือ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) โดยเปรีย บเทีย บ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับการมีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาคือ t-test และF-test
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีสว่ นร่วมของข้าราชการตารวจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.99, S.D.= 0.85 ) โดยมีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ
ด้านการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ(Check) (  = 3.08, S.D. = 0.95) ค่าเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ( Plan) (  = 2.86, S.D. = 0.85) ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของข้าราชการตารวจ
ในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการดาเนินงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน และรายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนในรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั ิการ (Do) ข้าราชการตารวจที่มรี ะดับการศึก ษาแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ข้าราชการตารวจ, ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5, ประกันคุณภาการศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this study were; To study the overview mean of participation of police
officers at Training Center of Provincial Police Region 5 in operation of internal education quality
standard.To compare participation of police officers at Training Center of Provincial Police Region 5
in operation of internal education quality standard by sex, age, education, posision, experiences and
income. Consists of 4 steps: Plan, Do, Check and Action the statistic.The result showed that :
Overview mean of participation of police officers at Training Center of Provincial Police Region 5
was in the moderate level, (  = 2.99, S.D.= 0.85) among the 4 steps, the highest T-score was in
Check, (  = 3.08, S.D. = 0.95), however, the lowest T- score was in Plan, (  = 2.86, S.D. = 0.85),
according to the objectives of this study, the comparison of participation of police officers at Training
Center of Provincial Police Region 5 in operation of internal education quality standard at Training
Centers of Provincial Police Region 5 showed that by sex, age, education, posision, experiences
and income of police officers almost paid participation, not differently as statistically significant
differences at the 0.05 level, in addition there was in Do step, the comparison of participation of
police officers at Training Center of Provincial Police Region 5 in operation of internal education
quality standard at Training Centers of Provincial Police Region 5 there was different in police
officers by education, based on the result showed that there was a significant difference at .05 level.
Keywords: Police Officers, Training Center Provincial Police Region 5, Education Quality Standard

บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินการไป
อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้ผทู้ ศ่ี กึ ษาเมื่อจบออกไปมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรทีส่ ถานศึกษากาหนดจึงถือได้ว่าผู้เรียนคือบุคคลสาคัญที่สุดของ
สถานศึกษาโดยมีผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และบุคลากรผู้สนับสนุ นทางการศึกษาต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ ท่ี
ผูเ้ รียนจะได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมดังนัน้ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญยิง่ ในการจัดการศึกษาและต้องดาเนินการไป
1
อย่างต่ อเนื่องในการพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ
ดาเนินการอย่างยังยื
่ นผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในสถานศึกษาต้องมีการทางานทีม่ ุ่งประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ แก่ผเู้ รียนเป็ น
2
สาคัญ โดยมีก ารตระหนัก รับ รู้แ ละเห็นคุ ณค่ าของการท างานเป็ นระบบ มีคุ ณภาพผู้เ รีย นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้ าหมายและดาเนินกิจกรรม/โครงการทีใ่ ช้ในการประเมินตนเองผล
การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการวิจยั ทีส่ ถานศึกษาทาขึน้ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผูเ้ รียน
1
2

อุทุมพร จามรมาน. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. (กรุงเทพมหานคร: พันนีพบั ลิชชิง่ , 2543).
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ของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจยั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นฐานในการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รียน
การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็ นระยะจะให้งานบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
ก็จะเป็ นทีพ่ งึ พอใจกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรหรือสถานประกอบการทีร่ บั ช่วงต่อจากสถานศึกษา ผลมา
จากการดาเนินงานทีบ่ ุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีจติ สานึกและรับผิดชอบร่วมกันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จึงเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ น
3
วัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ คุณภาพและมาตรฐานของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญสูงสุด
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็ นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันการศึกษา กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ ้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเปิ ดเผยต่ อหน้ าสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อกระตุ้นให้หน่ วยงานที่จดั การศึกษาต้องมีการประเมินเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ทุกหน่ วยงานดาเนินการคือ
จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยจะต้องดาเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพ
การศึกษา และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของแต่ละหน่ วยงานเพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธกี ารตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดาเนินงานการประกันการศึกษาภายใน จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้ าที่บริหารพัฒนาและติดตามดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าการจัดการศึกษาภายใน
4
หน่ วยงานจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่ วยงาน
เพื่อใช้กากับติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กาหนด
โดยเน้ น การจัด ให้มีร ะบบและกลไกควบคุ ม คุณภาพขององค์ป ระกอบต่ า ง ๆที่ใ ช้ใ นการผลิต และพัฒ นา
บุคลากรซึง่ จะเป็ นผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคลากรสอน จัดทารายงานประจาปี ทค่ี รอบคลุมการดาเนินการ
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด กองบัญ ชาการ
ศึกษา หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่ อ สาธารณะชน รวมทัง้ เพื่อรองรับการตรวจสอบคุ ณภาพ และ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้เกี่ยวกับการประกันการศึ กษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้กองบัญชาการศึกษา เป็ นหน่ วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3

ยุพาพร รูปงาม, การมีส่วนร่วมของข้าราชการสานักงบประมาณในการปฏิ รปู ระบบราชการ. ภาค
นิพนธ์.ศศ.ม(พัฒนาสังคม), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545).
4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา :
เพื่อพร้อมรับการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายนอก. (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ด,ี 2543).
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ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 เป็ นหน่วยงานหนึ่งทีส่ งั กัดสานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าทีใ่ นการ
จัดการศึกษาอบรมที่จะต้อ งดาเนินการตามนโยบายการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ โดยได้มจี ดั ทาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี มกี ารดาเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษา มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละหน่ วยงานเพื่อกาหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ แนวทาง วิธกี ารตรวจสอบ ประเมิน
ระบบ กลไก และการดาเนินงานการประกันการศึกษาภายใน จัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึก ษา มีห น้ า ที่บ ริห ารพัฒ นาและติด ตามด าเนิ น งานด้า นประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตลอดจนการ
ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในของหน่ วยงานเพื่อใช้
กากับติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายและหลักการทีก่ าหนด โดยเน้น
การจัดให้มรี ะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่จะ
เป็ นผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้าราชการตารวจ เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก ผลการดาเนินการทีผ่ ่านมาในหน่ วยงานศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก พบว่า ข้า ราชการตารวจในหน่ ว ยงานมีส่วนร่ว มในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างต่ า ขาดความมุ่งมัน่ กระตือรือร้น ในการทีด่ าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา อาจจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
แท้จริง ที่อานวยผลให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจตลอดจนสามารถเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาดาเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผล
์
อย่างเต็มที่ เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการผลิตและพัฒ นาบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพต่อไป ผู้วจิ ยั จึงได้วจิ ยั ในประเด็นปั ญหานี้ โดยคาดหวังไว้ว่าผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของข้าราชการตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในระดับสูงขึ้ นและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีส่วนร่วมเกีย่ วกับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี ต่อ ๆ
ไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาในมุมมองด้านของปั จจัยทีอ่ าจส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมดังนี้
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ตัวแปรอิ สระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. ประสบการณ์ทางาน
6. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
แบ่งเป็ น 4 ด้าน
1. การมีสว่ นร่วมในการวางแผน ( Plan)
2. การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Do)
3. การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ (Check)
4. การมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปรับปรุง (Action)

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คู่มอื ต่างๆ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
1.2 การศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) เป็ น การศึก ษาข้อ มูลภาคสนาม โดยใช้
แบบสอบถาม โดยกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ครู/อาจารย์ และข้าราชการตารวจที่
เกีย่ วข้องดาเนินงานเกีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 155 คน
ขนาดของกลุ่ มตัว อย่า ง ข้า ราชการต ารวจศูน ย์ฝึก อบรมตารวจภู ธ รภาค 5 อาเภอห้างฉัต ร
จังหวัดลาปาง จานวน 112 คน ได้มาด้วยวิธกี ารใช้สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane)5
2. เครื่องมือในการศึกษา ได้พฒ
ั นาจากแบบสอบถาม เสร็จแล้วนาเครื่องมือไปพบผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวน 3 ท่าน ไปหาค่า IOC หาความเชื่อมัน่
3. ทดสอบความน่ าเชื่ อถือของเครื่องมือ ก่อนนาไปใช้จริง นาแบบสอบถามไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(a-Coefficient) ตามวิธขี อง ครอนบาค (Cronbach)6 ได้ค่า
์
ความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.950 แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้( Try Out)กับ
ข้าราชการตารวจหน่วยอื่น จานวน 30 คน

5
6

334,

Yamane,Taro. Statistics, AnIntroductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Ro, 1976.
Cronbach, L. J.Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 1951, pp. 297-
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4. เก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แหล่งข้อมูลทีเ่ ก็บจากภาคสนามโดยจัดเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากข้าราชการตารวจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ผูศ้ กึ ษาชีแ้ จงการตอบแบบสอบถามเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ แล้วจึงจะมอบแบบสอบถามให้ตอบ แล้วจึงเก็บแบบสอบถามคืนมาดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ผูว้ จิ ยั จัดเก็บข้อมูลโดยการ
รวบรวมข้อมูลจากรายละเอียดเกีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จากห้องสมุด การค้นคว้า
อิสระ นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
5. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean -  ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D.)

สรุปผลการวิ จยั
ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
ในการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้ 4 ด้าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 2.99, S.D.= 0.85 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ( Plan ) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจะพบว่า ข้าราชการตารวจจะมีส่วนร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาในองค์ป ระกอบตัวชี้ว ัด ต่ า ง ๆเพื่อเป็ น การก าหนด
เป้ าหมายและการดาเนินงานในระดับสูงทีส่ ุด ส่วนการทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนวทาง PDCA ต่อการ
ประเมินผลการทางานมีมรี ะดับต่าทีส่ ดุ
การมีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ การ ( Do) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.02, S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ จะพบว่า ข้าราชการตารวจจะมีส่วนร่วม
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสูงทีส่ ุด ส่วนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใช้ในหน่วยงานระดับต่าทีส่ ดุ
การมี ส่ วนร่ว มในการตรวจสอบ ( Check ) การมีส่ว นร่ วมในการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้าราชการตารวจจะมีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นการดาเนินงานการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาในระดับสูง
ที่สุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการนาเสนอข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยู่ในระดับต่าทีส่ ดุ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง ( Action ) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้าราชการตารวจจะมีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นการดาเนินงานการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาในระดับสูง
ทีส่ ดุ และการมีสว่ นร่วมพิจารณากระบวนการประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จะอยู่ระดับต่าทีส่ ดุ
ผลการเปรี ย บเที ยบความแตกต่ างการมี ส่ วนร่วมของข้ าราชการตารวจศูนย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค 5 ในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาแนกตามสถานภาพทัวไป
่
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
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เพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนรายด้านการ
ปฏิบตั กิ าร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีมคี ่าเฉลีย่ สูงกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (  = 0.33 )
ตาแหน่ งงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ประสบการณ์ การทางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
รายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5
ในการดาเนินการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ดังนี้
ระดับ ของการมี ส่ ว นร่ว มของข้ าราชการต ารวจศูน ย์ฝึ กอบรมต ารวจภูธ รภาค 5 ในการ
ดาเนิ น
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.99,
S.D.= 0.85 ) เพราะว่า เนื่องจากข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวางแผน รับรูน้ โยบาย จัดทา
แผนปฏิบตั งิ าน และการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทัง้ ระบบ
เมื่อแยกพิจารณาระดับของการมีสว่ นร่วมของข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายด้าน พบว่า
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ( Plan ) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D.= 0.85) เนื่องมาจากข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ไม่มโี อกาสเข้าร่วมประชุม
วางแผน รับรู้นโยบาย และจัดทาแผนปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประชุมของ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบตัวชีว้ ดั ต่างๆเพื่อเป็ นการกาหนดเป้ าหมายและ
การดาเนินงาน
การมี ส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ การ ( Do) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.02, S.D.= 0.94) เนื่องจากข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ไม่มโี อกาสได้เข้าร่วม
วิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรฐานตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดทาคู่มอื
ขัน้ ตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ( Check ) การมีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.95) เนื่องจากข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับรู้
นโยบาย ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น การจัด ทารายงานการประเมินตนเองของแต่ ละตัวบ่งชี้และ
รายงานชีแ้ จงปั ญหาข้อขัดข้องพร้อมให้เสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไข ในการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง ( Action ) การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.90) เนื่องจากข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ไม่ได้รบั รูส้ รุปและ
ชีแ้ จงผลการประเมินต่อผู้รบั การประเมินด้วยวาจารวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้ดยี งิ่ ขึน้ และแจ้งให้แต่ละตัวชีว้ ดั นาปั ญหาข้อขัดข้องไปแก้ไขปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
ในการประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของข้ า ราชการต ารวจของศู น ย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค 5 ในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เมื่อแยกพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างจาแนกตามสถานภาพทัวไป
่
เพศ โดยภาพรวมและรายด้า นไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05
เพราะว่า ลักษณะการปฏิบตั ิงานและการรับผิดชอบในการทาประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นลักษณะงานที่
สามารถที่จ ะปฏิบ ัติ ไ ด้ โ ดยไม่ จ ากัด ว่ า จะเป็ นข้า ราชการต ารวจชายหรือ ข้า ราชการต ารวจหญิ ง โดย
เฉพาะเจาะจง เมื่อจาแนกตาม เพศ ในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง ไม่แตกต่าง
กัน
อายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 เพราะว่า ศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจภูธรภาค 5 ได้มอบให้ข้าราชการตารวจทุกคน ทุกช่วงอายุเข้ามีส่วนร่วมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่าการมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่ า การมีส่วนร่ว มในการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เพราะว่าศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ได้มอบหมายให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ เ มื่อ พิจารณารายด้า นพบว่ า ด้านการ
ปฏิบตั กิ าร (DO) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เพราะว่าในตัวชีว้ ดั บางตัวของการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน จาเป็ น ที่ม อบหมายให้ข้าราชการตารวจที่มีระดับ การศึกษาสูง กว่ าใน
ตาแหน่งงานเป็ นผูด้ าเนินการ จึงทาให้การส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการปฏิบตั กิ าร
มีความแตกต่างกัน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05
ต าแหน่ ง งาน โดยภาพรวม และรายด้า นไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
เพราะว่า ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 มีขา้ ราชการตารวจในระดับชัน้ สัญญาบัตรจานวนมากส่วนใหญ่เป็ น
ข้าราชการตารวจชัน้ สัญญาบัตรระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทในการมีส่วนร่ว มในการดาเนินการจัดทาประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานในทุกด้านโดยไม่เน้นหนักไปเพียงทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะจึง
ทาให้ผลการเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ การทางาน โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 เพราะว่า ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ไม่มกี ารนาเอาประสบการณ์ในการทางานมาเป็ นตัวกาหนดผูจ้ ะ
มามีสว่ นร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายได้ ต่ อ เดื อ น โดยภาพรวมและรายด้า นไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
เพราะว่าศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 ไม่มกี ารกาหนดรายได้ของผูจ้ ะมามีส่วนร่วมในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สรุป เพศ อายุ ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ การทางาน และรายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีไ่ ม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันจะมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีแ่ ตกต่างกัน

194

ข้อเสนอแนะ
การนาผลการวิจยั ไปใช้
การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ปั ญหาทีพ่ บคือการมีส่วนร่วมในการนาเสนอแนวทาง PDCA
ต่อการประเมินผลการทางาน ควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการตารวจในหน่ วยงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงานตามขัน้ ตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การมี
ส่วนร่วมการวางแผน มีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
แก้ไข
การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Do) ปั ญหาทีพ่ บคือการมีสว่ นร่วมในการสร้างนวัตกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใช้ในหน่วยงาน ควรทีจ่ ะมีการส่งเสริม การสนับสนุ นให้ขา้ ราชการตารวจได้รบั
การฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ขา้ ราชการตารวจ
ได้มองเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่ว่าสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานได้ รวมไปถึงมีการกระตุน้ เพื่อให้เกิดมีการสร้างนวัตกรรมขยายวงกว้างให้มากขึน้
การมีส่ว นร่ ว มในการตรวจสอบ (Check) ปั ญ หาที่พ บคือ การมีส่ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจในการ
นาเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นควรทีจ่ ะประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพทัง้ เรื่องเกณฑ์การประเมิน แนวปฏิบตั ิรวมถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทของหน่วยงาน ผลการดาเนินงานระยะทีผ่ ่านมา รวมทัง้ ให้มโี อกาสนาเสนอข้อมูล ปั ญหาข้อขัดข้องในที่
ประชุม
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง (Action) ปั ญหาที่พบคือการมีส่วนร่วมพิจารณากระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรมีการประชุมชีแ้ จงผลการประเมินในรอบ
ทีผ่ ่านๆมา นามาปรับปรุงแก้ไข โดยร่วมกันพิจารณาร่วมกันวางระบบการบริหารคุณภาพการกาหนดขัน้ ตอน
การประเมินผลการดาเนินงาน เร่งพัฒนาและให้ความรูค้ วามเข้าใจ เสริมสร้างทัศนคติท่เี กีย่ วกับระบบการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษา ควบคู่ก ับจัด ฝึ ก อบรมสัมมนา การตรวจประเมิน ผลเป็ น ระยะๆ และเร่ง สร้า ง
วัฒนธรรมองค์กรในการร่วมมือกันทางานเป็ นทีม ร่วมกันแก้ไขปั ญหาในการทางาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาถึงการยอมรับในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แรงจูงในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ความพึงพอใจในผลการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในช่วงระยะทีผ่ ่านๆ มา
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