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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา
ต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 จ านวน 237 คน รวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถามความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และแบบสอบถามการรับรู้ในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา หาค่าความเช่ือมัน่ใชสู้ตรคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder  - Richardson  approachs; KR-20) ไดเ้ท่ากบั 
.51 และ.91 ตามล าดบั  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา หาค่าความเช่ือมัน่
ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)ไดเ้ท่ากบั .92 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ และการรับรู้ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษาแต่
ละชั้นปี โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์(Chi-square Test Statistic; ) เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 
ANOVA) และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square Test Statistic; ) 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 86.5  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 43.5 เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  ร้อยละ 
71.3 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโดยการประชุม/การอบรม ร้อยละ 64.2 ไดรั้บขอ้มูลจากสโมสรนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้ อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 100 และการรับรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 82.3 มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.38,SD=0.58) นกัศึกษาแต่ละชั้นปีมี
การรับรู้ต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 นกัศึกษาแต่ละชั้นปีมี
ส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกนั การรับรู้และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา
พยาบาลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กนั  

 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี สถาบนัการศึกษาควรมีนโยบายพฒันานกัศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้มี 
ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจดัประชุม/การอบรม 
รวมถึงใหส้โมสรนกัศึกษาเขา้มามีบทบาทในการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 และต่อเน่ืองจนถึงชั้นปีท่ี 4 และควร
สร้างความตระหนกัในเร่ืองจิตสาธารณะ  
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ความส าคัญและความเป็นมา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มี ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง สถาบนัพระบรมราชชนกไดก้ าหนดไวว้่าสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี  รวมทั้งมีบทบาทหนา้ท่ี  
ดงัน้ี  1) พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในร่วมกบัวิทยาลยั 2) ก าหนดหลกัการและแนวปฏิบติั
ในการประกนัคุณภาพภายใน 3) สนบัสนุน ส่งเสริม ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน  เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 4) กรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลยัไม่ไดม้าตรฐาน  หน่วยงานตน้
สังกดัจะเป็นผูก้  ากบัดูแลด าเนินการให้วิทยาลยัปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (คู่มือการประกนั
คุณภาพภายใน วทิยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสุข, 2554)  

 จากปัจจัยข้างต้นท าให้วิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งต้องตระหนักถึงการร่วมมือร่วมใจเพื่อพฒันา
คุณภาพนกัศึกษาให้เป็นทั้ง คนเก่ง ดี มีสุข สอดคลอ้งกบัการมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงนกัศึกษาจึง
ตอ้งมีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อท่ีจะน าไปพฒันาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ และในฐานะท่ีนกัศึกษาเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจากการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัฯ   บทบาทท่ีส าคญัของนกัศึกษานอกจากการเรียนเพื่อพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ในเชิงวชิาการและวชิาชีพ นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีบทบาทในการมีส่วนร่วมสนบัสนุน การด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพการศึกษา  ในภารกิจท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไทยจะตอ้งปฏิบติั 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการ
สอน   การวิจยั  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (คณะอนุกรรมการพฒันา
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ , 2552) 

  วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สังกดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก มีพนัธกิจ คือ การผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข การวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ   การ
บริการวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยพนัธกิจหลกัท่ีส าคญั  คือ การผลิตและ
พฒันาบุคลากรดา้นการสาธารณสุข  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีนโยบายผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ
พึงประสงค์และสามารถปฏิบติังานบริการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจุบนัการบริการสาธารณสุขไดมี้การต่ืนตวัในการพฒันาคุณภาพ
การบริการ เพราะการบริการพยาบาลเป็นการปฏิบติัต่อชีวิต (ประพิณ วฒันกิจ, 2545) การท่ีวิชาชีพการพยาบาล
จะสามารถรับผิดชอบภาวะสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัด้าน
การศึกษาพยาบาลเป็นส าคญั (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543)  

 ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาจึงมีความส าคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา จึงด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ
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สถาบนัพระบรมราชชนก ซ่ึงเป็นสถาบนัตน้สังกดั และสอดคลอ้งกบันโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพื่อให้บณัฑิตท่ีผลิตออกมามีศกัยภาพท่ีสามารถ
ปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบนั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ไดด้ าเนินการ
พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับนกัศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั และมี
การด าเนินกิจกรรมใหใ้หค้วามรู้การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนสนบัสนุนให้
นกัศึกษาไดส้ร้างเครือข่ายแกนน าแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

 ผูว้ิจยัซ่ึงไดรั้บผิดชอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา จึงสนใจศึกษาถึงความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลต่อการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยาให้สอดคลอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาและ
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและการร่วมแรงรวมใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษา 
พยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อยูใ่นระดบัดี 

2. ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษา 
พยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีความแตกต่างกนั     

3. ความรู้ การรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
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ขอบเขตของการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี    2 , 3 และ 4  ปีการศึกษา  2553  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  จ  านวน  237  คน   
 ระยะเวลาท่ีศึกษา  1  ธนัวาคม  2553 – 15  มีนาคม   2554 
  

นิยามศัพท์ 
 ความรู้ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีพะเยา ท่ีสอดคล้องกบัส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 การรับรู้ หมายถึง ประสบการณ์ในการไดรั้บขอ้มูลดา้นการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

  การมีส่วนร่วม หมายถึง  การสนบัสนุน การด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา  ในภารกิจ
ของวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ในดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั  การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 นกัศึกษาพยาบาล  หมายถึง  นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4  
ปีการศึกษา  2553  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ไดข้อ้มูลระดบัความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

2.  ไดข้อ้มูลความแตกต่างของระดบัความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา แต่ละชั้นปี     

3. ได้ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  

   4.  น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา
พยาบาล วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดย ใชต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนนี พะเยา  
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาล 
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บรมราชชนนี พะเยา  
 ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาวทิยาลยั 

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  วเิคราะห์หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
2. ขอ้มูลความรู้ การรับรู้  และการมีส่วนร่วมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา วเิคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ และการรับรู้ การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 

นกัศึกษาแต่ละชั้นปี วเิคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์(Chi-square Test Statistic; ) 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 

นกัศึกษาแต่ละชั้นปี วเิคราะห์โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)  
5. ศึกษาความสัมพนัธ์ของ ความรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงาน 

การประกนัคุณภาพการศึกษา และศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อ
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบ
ไค-สแควร์(Chi-square Test Statistic; ) 

 
ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 

จ านวน 237 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.5  มีอายุ 21 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 โดยมีอายุเฉล่ีย 
เท่ากบั 20.69 ปี เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 43.5 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโดยการประชุม/การอบรม ร้อยละ 71.3 
รองลงมาคือการไดรั้บขอ้มูลจากสโมสรนกัศึกษา ร้อยละ 64.2 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ตารางที ่ 1 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา (N = 237 คน) 

ระดับความรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

สูง (11-15) 237 100 
ปานกลาง (6-10) 0 0 
ต ่า (1-5) 0 0 

รวม 237 100 
 คะแนนสูงสุด 15  คะแนนต ่าสุด 12  
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า นกัศึกษาพยาบาลมีคะแนนความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สูงสุด 15 คะแนน และต ่าสุด 12 คะแนน เม่ือแบ่งระดบัความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาออกเป็น 3 
ระดบั พบวา่ นกัศึกษามีความรู้อยูใ่นระดบัสูง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางที ่2  จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแสดง
เป็นรายขอ้ (N = 237 คน) 

 

ตอบถูก ตอบผดิ 

ความรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน
(ร้อยละ) 

1 สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งปฏิบติัมีภารหลกั 4  ประการ  235 (99.2) 2(0.8) 

2 พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ 2545 
ก าหนดเร่ืองมาตรฐานและการการประกนัคุณภาพการศึกษาไวใ้นหมวด 6 

237 (100) 0 

3 ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ….“ สร้างความมัน่ใจใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง(ผูป้กครอง 
นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป) วา่ผูจ้บการศึกษาจะมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ” 

237 (100) 0 

4 วตัถุประสงคก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีส าคญัคือ เพื่อตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินการของสถาบนัตามระบบประกนัคุณภาพ 

237 (100) 0 

5 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.)มี
ภาระหนา้ท่ีในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบนั 

232(97.9) 5(2.1) 

6 วทิยาลยัพยาบาลทุกแห่งตอ้งรับการตรวจประเมินจากสถาบนัพระบรมราช
ชนนกเท่านั้น 

237 (100) 0 
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ตอบถูก ตอบผดิ 

ความรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน
(ร้อยละ) 

7 การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของวิทยาลยั 

236(99.6) 1(0.4) 

8 กระบวนการคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย Plan-Do-Check 237 (100) 0 

9 การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละวชิาเป็นขั้นตอนการ Act ของ
กระบวนการพฒันาคุณภาพ 

236(99.6) 1(0.4) 

10 นกัศึกษาตอ้งมีการใชก้ระบวนการคุณภาพในการด าเนินการของชมรมทุก
ชมรม 

237 (100) 0 

11 บทบาทของนกัศึกษาท่ีดีในการส่งเสริมการประกนัคุณภาพคือการใหข้อ้มูลท่ี
ตรงไปตรงมา 

237 (100) 0 

12 การเป็นสมาชิกของชมรมเป็นการสนบัสนุนระบบประกนัคุณภาพของ
วทิยาลยั 

237 (100) 0 

13 นกัศึกษาผูท้  าวจิยัเองเท่านั้นจึงถือวา่มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาดา้นงานวจิยั 

237 (100) 0 

14 นกัศึกษาเขา้ร่วมประเพณีวนัสงกรานตถื์อวา่มีส่วนร่วมดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนั 

237 (100) 0 

15 นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองเพื่อให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคไ์ด ้

237 (100) 0 

  
 จากตารางทีีี ่  2 พบวา่ นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ตอบค าถามความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไดถู้กตอ้งทั้ง 15 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ี 5 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี
ภาระหนา้ท่ีในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบนั นกัศึกษาตอบผิดจ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.1 ขอ้ 1 
สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งปฏิบติัมีภารหลกั 4  ประการ นกัศึกษาตอบผิดจ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.8 ขอ้ 7 
และ ขอ้ 9 การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัเพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
วิทยาลยั และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละวิชาเป็นขั้นตอนการ Act ของกระบวนการพฒันา
คุณภาพ นกัศึกษาตอบผดิ จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.4  
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ตารางที ่3 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (N = 237 คน) 

ระดับการรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

สูง (15-22) 195 82.3 
ปานกลาง (8-14) 38 16.0 
ต ่า(1-7) 4 1.7 

รวม 237 100 
 จากตารางที่ 3 แสดงวา่ เม่ือแบ่งการรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา

ออกเป็น 3 ระดบั พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่รับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดบัสูง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
และระดบัต ่า จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
แสดงรายขอ้ (N = 237 คน) 

 

เคยรับรู้ ไม่เคยรับรู้ 

การรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนคน  
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

1 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 225 (94.9) 12(5.1) 

2 มาตรฐานการรับรองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านกั
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

172 (72.6) 65 (27.4) 

3 มาตรฐานการรับรองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 

178(75.1) 59(24.9) 

4 มาตรฐานการรับรองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกของสบช. 176(74.3) 61(25.7) 
5 ระบบการประเมินผลการประกนัภาพการศึกษาภายในของวทิยาลยั 220(92.8) 17(7.2) 

6 มาตรฐานการรับรองของสภาการพยาบาล 196(82.7) 41(17.3) 

7 การรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 190(80.2) 47(19.8) 
8 นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 221(93.2) 16(6.8) 

9 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา 204(86.1) 33(13.9) 

10 บทบาทของนกัศึกษาต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 214(90.3) 23(9.7) 

11 ประโยชนข์องการประกนัคุณภาพการศึกษา 220(92.8) 17(7.2) 
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เคยรับรู้ ไม่เคยรับรู้ 

การรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวนคน  
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

12 กระบวนการพฒันาคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) 173(73.0) 64(27.0) 
13 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละ

ชมรม 
181(76.4) 56(23.6) 

14 การก าหนดแผนงานโครงการของชมรม/ชุมนุมท่ีตนเองสังกดั 172(72.6) 65(27.4) 
15 การปฏิบติัตามแผนงานโครงการของชมรม/ชุมนุมท่ีตนเองสังกดั 167(70.5) 70(29.5) 
16 การประเมินผลหลงัการด าเนินงานตามแผนงานของโครงการของ

ชมรม/ชุมนุมท่ีตนเองสังกดั 
164(69.2) 73(30.8) 

17 การรวบรวมและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบติังานของชมรม/
ชุมนุมท่ีตนเองสังกดั 

167(70.5) 70(29.5) 

18 การส่งตวัแทนนกัศึกษาไปประชุมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของนกัศึกษา 

207(87.3) 30(12.7) 

19 การมีตวัแทนนกัศึกษาเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของวทิยาลยั 

212(89.5) 25(10.5) 

20 การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาโดย ผูต้รวจประเมินจาก
ภายนอก เช่น สมศ. สภาการพยาบาล 

171(72.2) 66(27.8) 

21 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผูต้รวจประเมินจากภายใน เช่น
วทิยาลยัเครือข่ายภาคกลาง สบช.  

203(85.7) 34(14.3) 

22 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการของนกัศึกษาวทิยาลยั
เครือข่ายภาคกลาง 2  

186(78.5) 51(21.5) 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาพยาบาล

วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ส่วนใหญ่คือ เร่ือง ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.2 รองลงมาคือเร่ือง นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั จ านวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.2 ส่วนเร่ืองท่ีนักศึกษารับรู้น้อยท่ีสุดคือ การประเมินผลหลงัการด าเนินงานตามแผนงานของ
โครงการของชมรม/ชุมนุมท่ีตนเองสังกดั จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 
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ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา (N = 237 คน) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

สูง (3.68-5.00) 72 30.4 
ปานกลาง (2.34-3.67) 159 67.1 
ต ่า(1.00-2.33) 6 2.5 

รวม 237 100 
 จากตารางที่ 5 แสดงวา่ เม่ือแบ่งการรับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา

ออกเป็น 3 ระดบั พบวา่ นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่รับรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ระดบัปานสูง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 
และระดบัต ่า จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
(N = 237 คน) 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 

SD ระดับ 

1 การประชุมวางแผนงานก าหนดเป้าหมาย และการด าเนินงานของแผนงาน
โครงการ ชมรมนกัศึกษา 

3.24 0.9 ปานกลาง 

2 การด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีก าหนดไวข้องชมรมนกัศึกษา 3.47 0.73 ปานกลาง 

3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้
ของชมรมนกัศึกษา 

3.3 0.75 ปานกลาง 

4 การประเมินผลหลงัเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 3.44 0.81 ปานกลาง 

5 ร่วมน าเสนอผลสรุปของแผนงานโครงการ/กิจกรรม 3.3 0.85 ปานกลาง 

6 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานโครงการอยา่งต่อเน่ือง 3.23 0.83 ปานกลาง 

7 การประชุม/การอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 3.43 0.89 ปานกลาง 

8 ร่วมด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของวทิยาลยั 

3.42 0.8 ปานกลาง 

9 การร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มูลดา้นงานวจิยั 3.02 0.99 ปานกลาง 

10 การร่วมกิจกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคมของวทิยาลยั 3.43 0.86 ปานกลาง 
11 การร่วมกิจกรรมงานศิลปวฒันธรรมของวทิยาลยั 3.63 0.83 มาก 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 

SD ระดับ 

12 การแสดงความคิดเห็น ประเมินผลก่อนและหลงัในการจดัการเรียนการ
สอน 

3.64 0.85 มาก 

13 ร่วมใหข้อ้มูลในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวทิยาลยั 3.44 0.79 ปานกลาง 

14 ร่วมใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษา 3.48 0.8 ปานกลาง 
15 การติดตามผลหลงัจากใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาวทิยาลยั 3.34 0.83 ปานกลาง 

 รวม 3.38 0.58 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่6 แสดงวา่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาพยาบาล 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.38, SD=0.58) เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ 
พบวา่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัปานกลางเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ 
11 การร่วมกิจกรรมงานศิลปวฒันธรรมของวิทยาลยั และ ขอ้ 12 การแสดงความคิดเห็น ประเมินผลก่อนและ
หลงัในการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษามีส่วนร่วมในระดบัมาก 

 
ส่วนที ่3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาพยาบาลต่อการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี พบวา่ นกัศึกษามีความรู้ต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัสูงทุกชั้นปี 

 
ตารางที ่7 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  

  

การรับรู้ 

df 

Ժ
2 Asymp. Sig. 

(2-sided) ต ่า ปานกลาง สูง 
ชั้นปี 2 1 13 59 4 6.049 0.192 

  3 2 14 45       
  4 1 11 91       

Total 4 38 195       

จากตารางที่ 7 แสดงวา่ นกัศึกษาแต่ละชั้นปี มีการรับรู้ต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตารางที ่8 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  
ANOVA 

       Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 0.556 2 0.278 0.827 0.439 
Within Groups 78.655 234 0.336     
Total 79.211 236       

 จากตารางที่ 8 แสดงว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปี มีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
 ส่วนที ่4  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของ ความรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาพยาบาลต่อการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของ ความรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พบวา่นกัศึกษามีความรู้ต่อการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาอยูใ่นระดบัสูงทุกชั้นปี 

 
 ส่วนที ่5  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการ

ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 
ตารางที ่9 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ กบัการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

  

การมีส่วนร่วม 

df 
Ժ
2 

Asymp. Sig. (2-sided) 

1 2 3 
การรับรู้ 1 1 2 1 4 8.413 0.078 

  2 1 26 11       

  3 4 131 60       

Total 6 159 72       

 จากตารางที่ 9 แสดงว่า การรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาพยาบาลต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคญั ไดด้งัน้ี  
 นกัศึกษามี ความรู้ และ การรับรู้ เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัสูง แต่มีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาแต่ละชั้นปี มีการ
รับรู้ต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั แต่มีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกนั และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของนกัศึกษา
พยาบาลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัวนัชยั วฒัน
ศกัด์ิ (2546) ท่ีกล่าววา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย  1) ปัจจยัของส่ิงจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคล
จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆนั้น ประการแรก คือ คนจะไดผ้ลตอบแทนในส่ิงท่ีท าไป และประการท่ีสอง 
การไดรั้บการบอกกล่าวหรือไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วม 2) ปัจจยัโครงสร้างของโอกาส หรือช่องทาง
ในการเขา้ร่วม หมายถึง ช่องทางการมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัการมีส่วนร่วม ดงันั้นพื้นฐาน
ทางดา้นโครงสร้างของการมีส่วนร่วม ควรมีลกัษณะ คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนในองคก์ร/ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง และ มีการก าหนดเวลาของการมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมอย่างชดัเจน
สามารถก าหนดเง่ือนไขตามสภาพความเป็นจริง รวมทั้ง มีการก าหนดลกัษณะของกิจกรรมในการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน และ 3) ปัจจยัดา้นอ านาจ ในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม  หมายถึง การท่ีบุคคล/องคก์ร/
ชุมชน  สามารถก าหนดเป้าหมายวิธีการและผลประโยชน์ของกิจกรรมได ้และ ยุพาพร รูปงาม (2545)  กล่าววา่ 
การมีส่วนร่วม เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัในเร่ืองของความตอ้งการ ทิศทางของการเปล่ียนแปลง  และ
ความเห็นพอ้งตอ้งกนันั้นจะตอ้งมีมากจนเกิด ความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมี
คนมารวมกนัไดค้วรจะตอ้งมีการตระหนกัว่าปฏิบติัการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ท่ีท าโดยกลุ่มหรือใน
นามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตวัน าให้บรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงได ้ ซ่ึงการมีส่วนร่วม (participation)  จะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนท่ีดีองค์กร/เครือข่าย เพราะจะ
ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม  ท าให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร/พฒันา
องคก์ร  ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และเม่ือขอ้คิดเห็นไดรั้บการตอบสนองน าไปสู่การปฏิบติัในการ
พฒันาองคก์ร/เครือข่าย  และท่ีส าคญัผูท่ี้มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร/เครือข่ายดว้ย  

 อุปสรรคของการมีส่วนร่วมเกิดจากทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งในการท างาน มองการท างานเป็นภาระหนกั 
ให้ความส าคญักบัความส าเร็จส่วนตวัมากกว่าความส าเร็จของภาพรวม การท างานขาดความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ ท าให้ไม่อยากทุ่มเทเพราะคิดว่าแมจ้ะท ามากหรือท าน้อยตนเองไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใด ๆ ความคิด
ดงักล่าวจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมข้างตน้ ท่ีสนใจเพียงเป้าหมายในส่วนตวั พนักงานตอ้งตระหนักว่าแม้
เป้าหมายส่วนตวัประสบความส าเร็จ ความส าเร็จ คือ ความส าเร็จในเป้าหมายภาพรวม อนัหมายถึงความส าเร็จ
ในเป้าหมายส่วนตวัเช่นเดียวกนั 

 ดงันั้นการพฒันาใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจาก
พฒันาใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ และการรับรู้ดว้ยการฝึกอบรม และใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการแลว้นั้น เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในระดบัสูง และเกิดความย ัง่ยนืในการด าเนินการรวมถึง ใหก้ารด าเนินงานการประกนั
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คุณภาพการศึกษาเป็นวถีิชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝังใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงใหมี้ความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงานและองคก์ร ดว้ยการเสริม
แรงจูงใจ เช่นใหผ้ลตอบแทนในส่ิงท่ีท า หรือการยกยอ่ง ชมเชยในท่ีสาธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโดยการประชุม/การอบรม  
ไดรั้บขอ้มูลจากสโมสรนกัศึกษา ดงันั้นสถาบนัการศึกษาควรมีนโยบายพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองให้มีความรู้ 
การรับรู้ และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยวิธีการฝึกอบรม และเปิดโอกาส
ให้สโมสรนักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระดบัวิทยาลยัและระดบั
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4  

2. ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่น 
ระดบัปานกลาง  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดบัสูง และเกิดความย ัง่ยืนในการด าเนินการควรสร้างความ
ตระหนกัใหก้ารด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นวิถีชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา ดว้ยการปลูกฝังให้
นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงให้มีความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงาน
และองคก์ร และควรเสริมแรงจูงใจ เช่นใหผ้ลตอบแทนในส่ิงท่ีท า หรือการยกยอ่ง ชมเชยในท่ีสาธารณะ 
 
กติติกรรมประกาศ  

 การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจาก วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา การวิจยั
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก อาจารย ์ดร.กนกวรรณ  เอ่ียมชยั ให้ความ
อนุเคราะห์ ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการพร้อมทั้งให้ก าลงัใจในการ
ท าวิจยัให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  รวมถึงนกัศึกษา วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 ทุก
ท่าน ท่ีไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัยิง่ในการวจิยัในคร้ังน้ี จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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