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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรกำรประกนัคุณภำพภำยใน

ของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 2) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย ผู้บริหำร 

คร/ูอำจำรย์ และบคุลำกรสำยงำนสนบัสนุน 306 คน จำกกองบงัคบักำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึกอบรม

ต�ำรวจภูธรภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 20 คน  

จำกกองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1, 3, 4 (2) กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือพัฒนำ

รปูแบบกำรบรหิำรกำรประกันคณุภำพภำยใน ประกอบด้วย ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

10 คน และผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 2, 3 และ 8  

จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำ 

กลุ่ม วิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงคุณภำพด้วยกำรวิเครำะห์เน้ือหำและสร้ำงข้อสรุป 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. สภำพกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

โดยภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ซึ่งด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรวำงแผน ส�ำหรับด้ำน 

ที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรอ�ำนวยกำรและกำรสั่งกำร

 2. ปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

พบว่ำ ภำพรวมมีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งด้ำนกำรวำงแผนมีค่ำเฉลี่ยของปัญหำสูงกว่ำ

ทุกด้ำน ส�ำหรับด้ำนกำรควบคุม มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
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 3. รูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลกักำรของรูปแบบ 3) กลไกกำรบริหำร 

และ 4) วิธีด�ำเนินกำร 

ค�าส�าคัญ: รูปแบบกำรบริหำร, กำรประกันคุณภำพภำยใน, ศูนย์ฝึกอบรม

ABSTRACT

 The objectives of this study were to: 1) investigate current conditions and problems;  

2) develop the administrative model of internal quality assurance management for training centers 

under Royal Thai Police. The samples used in this study were divided into 2 groups:  

(1) the sample who investigated the conditions and problems of internal quality assurance 

management comprised 306 administrators, teachers, lecturers and support personnels from 

the Central Police Training Division, Training Center Provincial Police Region 1 - 8, Training Center 

Southern Border Provinces Police Operation Center and 20 people from the Central Police Training 

Division, Training Center Provincial Police Region 1, 3 and 4; (2) The sample who developed  

the model of internal quality assurance management comprised 10 quality assurance experts 

and 20 educational administrators from Training Center Provincial Police Region 2, 3 and 8.  

The tools used in the research were interview forms, questionnaires and focus group discussion. 

Data were analyzed by descriptive statistics which were percentage, mean and standard deviation 

whereas qualitative analysis was carried out by content analysis and drawing conclusions.

 Research results:

 1. The overall performance of internal quality assurance management of training centers 

Royal Thai Police was at a high level. The highest mean was the planning aspect. For the direct 

and order aspect was the lowest. 

 2. Problems of internal quality assurance management of training centers Royal  

Thai Police were found to be moderate overall. The planning aspect was higher than all other 

aspects. For the control aspect the problem was the least.

 3. The development of the internal quality assurance management model of training 

centers Royal Thai Police consists of four elements: 1) objectives 2) principles 3) Management 

mechanism and 4) ways of action. 

Keywords: Administrative Model, Internal Educational Quality Assurance, Training Centers
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บทน�า

 โลกในปัจจบุนัเป็นยุคแห่งกำรแข่งขนั และ

มีกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่อง

มำจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำ ด ้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ท�ำให้แต่ละประเทศต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบั

ตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด

เวลำ รวมถึงจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับ

ควำมท้ำทำยจำกกระแสโลก ซึ่งมี “คุณภำพของ

คน” เป็นปัจจัยส�ำคัญของควำมท้ำทำยดังกล่ำว

เพ่ือสู่ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศ โดยมี 

“กำรศกึษำทีม่คีณุภำพ” เป็นกุญแจส�ำคญัของกำร

พัฒนำคนให้มีคุณภำพ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมี

ควำมจ�ำเป็น ท่ีจะต้องจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

เพ่ือท�ำให้ศกัยภำพทีม่อียู่ในตวัคนได้รบักำรพัฒนำ

อย่ำงเตม็ประสทิธิภำพ และท�ำให้เป็นคน ทีรู่จ้กัคดิ 

วิเครำะห์ รู้จักแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

รูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเอง สำมำรถปรบัตัวให้ทันกับกำร

เปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มีคุณธรรม 

จริยธรรม รู ้จักพ่ึงตนเองและสำมำรถด�ำรงชีวิต  

อยู ่ ในสังคมได ้อย ่ำงมีควำมสุข (ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2544: 1) 

 รฐับำลได้มคีวำมพยำยำมพัฒนำคุณภำพ

ทำงกำรศึกษำของประเทศมำโดยตลอด โดยจัดให้

มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกลไก

ในกำรตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำร

ศึกษำ มกีำรควบคมุคณุภำพกำรศกึษำและพัฒนำ

อยู่ตลอดเวลำ โดยมีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำร

ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยก�ำหนดไว้ในหมวด 6 

มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ เพ่ือให้หน่วย

งำนที่เก่ียวข้องมีกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพ  

ซึ่งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำร

ที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

และเป็นสิ่งท่ีจะยืนยันว่ำสถำบันท่ีจัดกำรศึกษำ  

มีคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำผลผลิตท่ีย่ังยืน

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์ 

ฝึกอบรม ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิมกีำรด�ำเนินกำร

มำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ซึง่จำกรำยงำน

กำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 

– 2558) ระดับ อุดมศึกษำ ของส�ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำร

มหำชน) ได้เสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ

ศูนย์ฝึกอบรม ดังน้ี 1) ศูนย์ฝึกอบรมควรวำงแผน

กำรด�ำเนินกิจกรรมกำรฝึกอบรมตลอดท้ังปี เพ่ือ

ให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมต่อเน่ือง 2) ผู้บริหำร

ควรมีระยะเวลำในกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

และควรปรับปรุงให้ผู้บริหำรตระหนัก เข้ำใจ และ

สำมำรถวำงแผน กำรด�ำเนินกำรล่วงหน้ำ รวมท้ัง

พยำยำม ท�ำให้กำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหน่ึง

ของงำนประจ�ำให้ได้ เพ่ือสำมำรถพัฒนำงำน ให้

เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม เพรำะผู้บริหำรของศูนย์ฝึก

อบรมมีกำรปรับเปลี่ยนเกือบทุกปี 3) ควรติดตำม

ผลกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และน�ำมำพัฒนำ

ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำก

ขึ้น 4) ด้ำนกำรบริหำร ควรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ

เอกสำรและระบบกำรส่งมอบงำน จัดท�ำแผน

พัฒนำบคุลำกร และกำรด�ำเนินงำนควรเป็นไปตำม

วงจรคณุภำพ (PDCA) 5) ด้ำนกำรประกันคณุภำพ 

บุคลำกรขำดควำมลึกซึ้งในระบบกำรประกัน

คุณภำพ 6) ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร ควรปรับ

โครงสร้ำงของสำยกำรบงัคบับญัชำและกำรบริหำร 

ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติพันธกิจหลัก 7) ควรผลักดัน

นโยบำยกำรบริหำรงำนของศูนย์ฝึกอบรมทั้งหมด
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ให้อยู่ในสังกัดกองบัญชำกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผล

ให้กำรบริหำรจัดกำร กำรก�ำกับดูแล และคุณภำพ

ของกำรจัดกำรศกึษำและผลผลติเกิดประสทิธิภำพ

ย่ิงขึ้น 8) ควรให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรศึกษำ

กับศนูย์ฝึกอบรม 9) บคุลำกรของศนูย์ฝึกอบรมควร

ท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่ำง

จริงจังในกำรเตรียมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จำกค�ำแนะน�ำดังกล่ำวชี้ให้เห็นนัยส�ำคัญว่ำกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ ศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ยังต้องมีกำรพัฒนำ 

ทั้งกำรบริหำรที่ขำดควำมต่อเนื่อง รวมทั้งระบบ

และกลไก กำรประกันคุณภำพ ซึ่งจะส่งผลถึงกำร

พัฒนำคุณภำพ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงในกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของศูนย์ฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่

ก�ำหนด อันเป็นเป้ำหมำยท่ีจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ  

ที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศกึษำสภำพและปัญหำกำรบรหิำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

 2.  เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำร

ประ กันคุณภำพภำยในของศูนย ์ฝ ึ กอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มีขั้นตอนกำร

ด�ำเนินกำร 4 ขั้นตอน ดังน้ี

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำสภำพและปัญหำกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึก

อบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ประชำกรผู้ให้

ข้อมูล จ�ำนวน 1,296 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร  

62 คน ครู/อำจำรย์ 243 คน และบุคลำกรสำยงำน

สนับสนุน 991 คน ของศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธร

ภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกองบังคับกำรฝึก

อบรมต�ำรวจกลำง กลุ่มตัวอย่ำง ก�ำหนดขนำดโดย

ใช้สตูรของทำโร ยำมำเน จ�ำนวน 306 คน กำรเลอืก

กลุ่มตัวอย่ำงใช้กำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 293 

) ได้แก่ ผู้บริหำร 11 คน ครู/อำจำรย์ 60 คน และ

บุคลำกร สำยงำนสนับสนุน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ 

ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์

ข้อมูลใช้ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (x) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 ข้ันตอนที ่2 ศกึษำแนวทำง กำรบริหำรกำร

ประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม กลุ่ม

ตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ และ

บุคลำกรสำยงำนสนับสนุนของศูนย์ฝึกอบรมที่มี

สภำพ กำรบริหำรอยู่ในระดับมำก มีปัญหำกำร

บริหำรอยู่ในระดับน้อย จำกกำรศึกษำในขั้นตอนที่ 

1 และมผีลกำรประเมนิคณุภำพภำยใน อยู่ในระดบั

ดีถึงดีมำก ซึ่งได้แก่ กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจ

กลำง ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 ศูนย์ฝึก

อบรมต�ำรวจภูธรภำค 3 และศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจ

ภูธรภำค 4 จ�ำนวน 20 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ ได้แก่ แบบ

สัมภำษณ์ และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์

เนื้อหำและตีควำมสร้ำงข้อสรุป 
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 ขัน้ตอนที ่3 พัฒนำรปูแบบ กำรบรหิำรกำร

ประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม โดยร่ำง

รูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของ

ศูนย์ฝึกอบรม จำกกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 

ขั้นตอน ที่ 1 และ 2

 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบ กำรบริหำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม โดย

น�ำร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศูนย์ฝึกอบรมจำกข้ันตอนที่ 3 ให ้

ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จ�ำนวน 10 คน จำกมหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตม

ฟอร์ด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กองบญัชำกำรศึกษำ 

กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง วิทยำลัยกำร

ต�ำรวจ วิทยำลัยพยำบำลต�ำรวจ โรงเรียนนำยร้อย

ต�ำรวจ และกรมแพทย์ทหำรเรือ พิจำรณำตรวจ

สอบพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง โดยกำร

สนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

ผลการวิจัย 

 1. สภำพกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

โดยภำพรวมมีกำรปฏิบัติ อ ยู ่ ในระ ดับมำก  

(x = 3.81, S.D. = .72) ซึ่งด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำก

ที่สุด คือ ด้ำน กำรวำงแผน (x = 3.87, S.D. = .70) 

โดยเฉพำะกำรประเมินคุณภำพภำยในมีค่ำเฉลี่ย 

มำกที่สุด (x = 3.89, S.D. = .72) ส�ำหรับด้ำนท่ีมี

ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้ำน กำรอ�ำนวยกำรและ 

กำรสั่งกำร (x= 3.74, S.D. = .77) ซึ่งกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x = 3.69, 

S.D. = .85) 

 2. ปัญหำกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

พบว่ำ ภำพรวม มปัีญหำกำรปฏบิตัอิยู่ในระดบัปำน

กลำง (x = 2.52, S.D.= .85) ซึ่งด้ำนกำรวำงแผน

มีค่ำเฉลี่ยของปัญหำสูงกว่ำทุกด้ำน (x = 2.60, 

S.D. = .89) โดยเฉพำะกำรประเมนิคณุภำพภำยใน 

(x = 2.63, S.D. = .93) ส�ำหรับด้ำนกำรควบคุม  

มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (x = 2.46, 

S.D. = .87) ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยในม ี

ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด (x= 2.45, S.D. = .93)

 3.  รปูแบบกำรบรหิำรกำรประกันคณุภำพ

ภำยในของศนูย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์

ของรูปแบบ 2) หลักกำรของรูปแบบ 3) กลไกกำร

บริหำร และ 4) วิธีด�ำเนินกำร ดังน้ี

   3.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1) เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ พ.ศ.2553 2) เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ 

บุคลำกรของศูนย์ฝึกอบรม และกองบัญชำกำร

ศกึษำ ใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรเพ่ือพัฒนำ กำร

ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ มุ่งสู่กำรประกัน

คุณภำพภำยใน และ 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน

   3.2 หลกักำรของรปูแบบ ประกอบด้วย 

1) หลักกำรมีส่วนร่วม 2) หลักกำรควำมรับผิดชอบ 

3) หลักกำรท�ำงำนเป็นทีม และ 4) หลักกำร 

กระจำยอ�ำนำจ 
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   3.3 กลไกกำรบริหำร ประกอบด้วย  

1) จดัโครงสร้ำงองค์กำร เป็นกำรก�ำหนดโครงสร้ำง

ของกองบัญชำกำรศึกษำ และศูนย์ฝึกอบรม โดย

จดัแบ่งออกเป็นหน่วยงำนย่อยต่ำงๆ พร้อมก�ำหนด

อ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

ไว้อย่ำงชัดเจน รวมท้ังควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วย

งำนย่อย 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและก�ำหนด

บทบำทหน้ำที่ ซ่ึงเป็นกำรต้ังคณะกรรมกำรและ

คณะอนุกรรมกำร ชุดต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินกำร

ประกันคุณภำพภำยใน โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

ของบุคลำกรทั้งในส่วนกองบัญชำกำรศึกษำ และ

ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม 

ศูนย์ปฏบัิตกิำรต�ำรวจจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ และ

กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง 

   3.4 วิ ธีด�ำเนินกำร ประกอบด ้วย  

1) กำรวำงแผน ได้แก่ กำรก�ำหนดนโยบำย  

กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดท�ำแผน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดท�ำคู่มือ กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ก�ำหนดงบประมำณ 

และทรัพยำกร ก�ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

ก�ำหนดแนวทำง/วิธีกำร ก�ำหนดระยะเวลำ ก�ำหนด

เครื่องมือและวำงแผนกำรเก็บข้อมูล และก�ำหนด

รูปแบบกำรรำยงำนผล 2) กำรจัดองค์กำรและ 

กำรจดัคนเข้ำท�ำงำน ได้แก่ กำรก�ำหนดผูร้บัผดิชอบ

และก�ำหนดบทบำทหน ้ำ ท่ี  โดยกำรแต ่ง ต้ัง 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังนี ้คณะกรรมกำรบรหิำรกำร

ประกันคณุภำพภำยใน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน คณะอนกุรรมกำร

พัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ คณะอนกุรรมกำรตดิตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร

ประเมินคุณภำพภำยใน และกรรมกำรประเมิน

อภิมำน 3) กำรอ�ำนวยกำรและกำรสั่งกำร ได้แก่ 

กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ จัดฝึกอบรม 

นิเทศ ก�ำกับ ติดตำม และประสำนงำน 4) กำร

ควบคุม ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ 

ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน คณะกรรมกำร และ

คณะอนุกรรมกำร กำรประชุมบริหำรรำยเดือนหรือ

ในกรณีเร่งด่วน เพ่ือควบคุมกำรด�ำเนินงำนให้เป็น

ไปตำมแผนที่ก�ำหนด

อภิปรายผล

 1. จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ สภำพกำรบรหิำร

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝ ึกอบรม 

ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิภำพรวมมกีำรปฏบิตัอิยู่

ในระดับมำก โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน มีค่ำเฉลี่ยของกำรปฏิบัติมำกที่สุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็น

หวัใจส�ำคญัของกำรประกันคณุภำพภำยในทีส่ถำน

ศึกษำทุกแห่งต้องด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำ

ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ.2553 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น�ำไปสู่กำร

พัฒนำปรับปรุงตนเอง และพร้อมท่ีจะรับกำร

ประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและ  

กำรประเมินจำกหน ่วยงำนภำยนอก ดัง น้ัน 

กำรประเมินคุณภำพภำยในจึงต้องมีกำรวำงแผน  

กำรด�ำเนินกำรเป็นอย่ำงดีและต่อเน่ือง เพ่ือให ้

กำรประเมินคุณภำพภำยในบรรลุเป ้ำหมำย  

ซึ่งสอดคล้องกับส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

(2554: 14) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน

ของกำรประเมินคุณภำพภำยใน เป็นกระบวนกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ โดยเริ่มจำกกำร

วำงแผน กำรปฏิบัติ  ซึ่งจะต้องมีกำรก�ำหนด
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วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของกำรประเมิน ให้ชัดเจน 

รวมไปถึงกำรวำงแผนผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำน 

ระยะเวลำและทรัพยำกร ท่ีต้องใช้ 

 2.  ส�ำหรับปัญหำกำรบริหำร กำรประกัน

คณุภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ พบว่ำ ภำพรวม มีปัญหำกำรปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปำนกลำง ซึ่งข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยมำกท่ีสุด คือ  

กำรวำงแผนกำรก�ำหนดทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำร

ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน เน่ืองจำก 

ศูนย์ฝึกอบรมสังกัดต�ำรวจภูธรภำค ซึ่งหน้ำที่หลัก 

คือ กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ท�ำให้ 

งบประมำณส่วนใหญ่ใช้ไปกับกำรสนบัสนุนภำรกิจ

หลกั ส่งผลให้ในด้ำนกำรศกึษำได้รบักำรสนบัสนนุ

งบประมำณน้อย ซึ่งทรัพยำกรและงบประมำณ

ถือว่ำเป็นสิง่ส�ำคญัท่ีสุด ในกำรด�ำเนินกำร ถ้ำไม่ได้รบั

กำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอก็จะท�ำให้งำนบรรล ุ

เป้ำหมำยได้ยำก สอดคล้องกับ นวพรรด์ิ นำมพุทธำ 

(2555: 258 - 262) ที่กล่ำวว่ำ กำรเตรียมกำร

เป็นกำรน�ำเอำทรพัยำกรทำงกำรบรหิำร งบประมำณ 

วัสดุอุปกรณ์ มำบริหำรระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศกึษำ และเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช. 

(2558: 66) ศึกษำกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของวิทยำลัยที่มีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

พบว่ำ ปัจจัยน�ำเข้ำที่ส�ำคัญและกระบวนกำรที่มี

คณุภำพซ่ึงส่งผลให้กำรด�ำเนนิงำนประกันคณุภำพ

กำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศ คือ งบประมำณ 

 3.  ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร 

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ พบว่ำ 

   3.1. กำรวำงแผนด�ำเนินกำรในรปูของ

คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ จำก

กองบัญชำกำรศกึษำ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภำค 

1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ กองบังคับกำรฝึกอบรมต�ำรวจ

กลำง และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ทั้งน้ีเนื่องจำก 

กำรวำงแผนเป็นข้ันตอนแรกและส�ำคัญย่ิงส�ำหรับ

กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ ซึ่งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็น

หน้ำท่ีของบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำต้อง 

ร ่วมมือกัน ท้ังชุมชนและหน่วยงำนต้นสังกัด  

ภำยใต้กำรก�ำกับ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมของ

หน่วยงำนต้นสงักัด เข้ำมำมส่ีวนร่วม ในกำรก�ำหนด

เป้ำหมำย วำงแผน ติดตำม ประเมินผล พัฒนำ

ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ ช่วยกันผลักดันให้

สถำนศึกษำ มีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 

ผู้เรียน ทุกคนจะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพจำก

สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและ

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ ตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ

และตัวบ่งชี้ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

ซึ่งสอดคล้องกับจ�ำรัส นองมำก (2545: 28) และ 

รุ่ง แก้วแดง (2544: 107) ได้อธิบำยว่ำกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเริ่มต้นจำกผู้บริหำร

สถำนศึกษำท่ีต ้องมีควำมสำมำรถออกแบบ

กระบวนกำรกำรบริหำรกำรท�ำงำนอย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยกระบวนกำรบริหำรอันดับแรก 

คือ กำรวำงแผนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำน

ศกึษำ เพรำะกำรทีร่ะบบประกันคณุภำพกำรศกึษำ

จะประสบผลส�ำเร็จ และเป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรศกึษำก�ำหนดได้นัน้ขึน้อยู่กับกำรวำงแผน และ

พัฒนำระบบประกันคณุภำพอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

เพ่ือกำรพัฒนำ ปรับปรุง สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ

อย่ำงต่อเนื่อง 
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   3.2 กำรจัดองค์กำรและกำรจัดคน 

เข้ำท�ำงำน เน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม ซึ่งด�ำเนินกำร 

ในรูปของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร  

ท่ีพิจำรณำจำกบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบตำม

โครงสร้ำงกำรบริหำรเพ่ือร่วมกันด�ำเนินงำน ทั้ง

บุคลำกรภำยนอก บุคลำกรจำกกองบัญชำกำร

ศกึษำ กองบังคบักำรฝึกอบรมต�ำรวจกลำง ศูนย์ฝึก

อบรมต�ำรวจภูธรภำค 1 – 8 และศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์

ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพภำยใน คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

คณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำร

ศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 

3 ประกำร (ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2549: 3 - 4) คือ กำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมใน

กำรท�ำงำน (Participation) โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ 

ชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สนับสนุนส่ง

เสรมิและตดิตำมตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์

ฝึกอบรม และร่วมภำคภูมิใจ ในควำมส�ำเร็จ โดย

กำรแสดงภำระรับผิดชอบ ที่ ตรวจสอบได ้ 

(Accountability) ในกำรร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำย 

และส�ำนักทดสอบกำรศึกษำ (2554: 3) กล่ำวว่ำ 

กลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นให้เกิดกำรด�ำเนนิงำน

บรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรจัดบุคลำกร ให้

เหมำะสมกับศักยภำพ ภำระและปริมำณงำน โดย

ใช้หลกักำรกระจำยอ�ำนำจและกำรมส่ีวนร่วมตรวจ

สอบ และถ่วงดุลกำรท�ำงำนทุกด้ำน 

   3.3 กำรอ�ำนวยกำรและ กำรส่ังกำร  

มีกำรส่งเสริมควำมรู ้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม

ตระหนัก ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่

บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะบุคลำกรของท้ัง 

ศูนย์ฝึกอบรมและกองบัญชำกำรศึกษำมีกำรโยก

ย้ำยสับเปล่ียนเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้ขำดควำมรู ้

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 

ดังนั้นจึงต้องมีกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกร

ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู ้  ควำมสำมำรถอย่ำง 

ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ เปรมจิต มอร์ซิง (2556: 

145 - 152) ศึกษำรูปแบบกำรประกันคุณภำพกำร

ศกึษำภำยในวิทยำลยัชมุชน พบว่ำ กำรด�ำเนนิกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำต ้องมีกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดี 

ต่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ัง Owlia 

and Aspinwall (1996) ศึกษำเก่ียวกับคณุภำพกำร

ศึกษำ โดยได้สรุปเป็นมิติคุณภำพกำรศึกษำ 3 มิติ 

ซึ่งมิติหนึ่ง ที่พบ คือ มิติที่เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้

 3.4 กำรควบคุม ด�ำเนินกำร โดยคณะ

กรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ท้ังนี้เพ่ือเป็นกำร

กระจำยอ�ำนำจ ซึ่งก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร

ปฏิบัติงำน เนื่องจำกศูนย์ฝึกอบรมมีล�ำดับขั้น 

กำรบังคับบัญชำในหลำยระดับ และปฏิบัติตำม 

ค�ำส่ังของผู ้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ันอย ่ำง

เคร่งครัด ซึ่งลักษณะดังกล่ำวถึงแม้จะเป็นจุดแข็ง

ขององค์กำรในอันท่ีจะท�ำให้ภำรกิจที่ได้รับมอบ

หมำยบรรลุเป้ำหมำย แต่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นกำรจัด

โครงสร้ำงองค์กำรแบบแบน (Flat Organization) 

วัฒนธรรมกำรท�ำงำนเป็นทีม มีส่วนร่วม รวมถึง 

ควำมรบัผดิชอบ และกำรกระจำยอ�ำนำจ ซึง่สอดคล้อง

กับสุเทพ ชิตยวงษ์ (2551: 227) ศึกษำกำรสร้ำง 
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รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ก�ำกับติดตำม กำร

ประกันคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ พบว่ำ กำรกระ

จำยอ�ำนำจ โดยกำรมอบอ�ำนำจหรือกระจำย

อ�ำนำจให้กับผูร้บัผดิชอบให้มกีำรสัง่กำร เพ่ือก่อให้

เกิดควำมสะดวกคล่องตัว ในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผล กำรวิจัย 

ไปใช้

   1.1 ผู ้บริหำร และผู ้รับผิดชอบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควรศึกษำท�ำควำม

เข้ำใจ และร่วมกนัในกำรน�ำรปูแบบกำรบรหิำรกำร

ประ กันคุณภำพภำยในของศูนย ์ฝ ึ กอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มำใช้เป็นแนวทำงในกำร

บริหำรกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และคุณภำพ

   1.2 กองบัญชำกำรศึกษำและหน่วย

งำนต้นสังกัดศูนย์ฝึกอบรมของส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ น�ำข้อมูลจำก กำรวิจัยคร้ังนี้ไปใช้จัดท�ำ

แผนบริหำร เพ่ือกำรก�ำกับ ติดตำมกำรบริหำรกำร

ประกันคุณภำพภำยใน

   1.3 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิควรน�ำ

ข้อมูลผลจำกกำรวิจัยไปใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในให้ศูนย์ฝึก

อบรม

 2.  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจยัคร้ังต่อไป

   ควรมีกำรน� ำรูปแบบกำรบ ริหำร  

กำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฝ ึกอบรม 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเป็นผลจำกกำรวิจัย

ครั้งนี้ไปทดลองใช้จริงในศูนย์ฝึกอบรม ส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำต ิเพ่ือเป็นแนวทำงกำรศกึษำค้นคว้ำ

ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กิดข้ึนจรงิในศนูย์ฝึกอบรมในบรบิท 

สภำพแวดล้อม ทีแ่ตกต่ำงกัน เพ่ือปรบัปรงุรปูแบบ

กำรบริหำรกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย ์

ฝึกอบรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติให้มีควำม

สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป
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