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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา                
ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และ 2) เปรียบเทียบ         
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาระหว่างบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน           
ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 179 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติทดสอบแมน
วิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.92, σ = 0.36)             
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี ่ยมากไปน้อย ดังนี ้ ด้านการประเมินผล                        

(µ = 4.04, σ = 0.39) ด้านการตัดสินใจ (µ = 3.98, σ = 0.46) ด้านการปฏิบัติการ (µ = 3.95, σ = 0.46) 

และด้านการรับผลประโยชน์ (µ = 3.70, σ = 0.41) ตามลำดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส ่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาระหว่างบุคลากร             
สายว ิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนในการดำเน ินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่า บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีความคิดเห็นใน
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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                                                  Abstract 
 This research has the objective for 1) Studying the participating level of 
educational personnel in operating the educational quality of Chachoengsao Technical 
College and 2) Comparing the participation of educational personnel between 
academic staffs and supporting staffs in the operation of guaranteeing the educational 
quality of Chachoengsao Technical College. The studied population will be such as; 
179 educational personnel of Chachoengsao Technical College. Using tools in the 
research will be questionnaires, the study of the participation of educational personnel 
in the operation of guaranteeing the educational quality of Chachoengsao Technical 
College. There is the analysis of the information with descriptive Statistics and Mann-
Whitney U-test.  
 The researching result is found that;  
 1. Study results of the participating level of educational personnel in the 
operation of guaranteeing the educational quality of Chachoengsao Technical College. 

The overall picture is in the level high (µ  = 3.92, σ = 0.36)  and ranked from maximum 

to minimum according to the mean average as follows: evaluation aspect (µ = 4.04, σ = 0.39) 

decision-making aspect (µ = 3.98, σ = 0.46) implementation aspect (µ = 3.95, σ = 0.46) 

and benefits aspect (µ = 3.70, σ = 0.41) respectively. 
 2. Comparison results of the participation of educational personnel between 
academic personnel and supporting personnel in the operation of guaranteeing the 
educational quality of Chachoengsao Technical College. This is found that academic 
personnel and supporting personnel have opinions in the operation of guaranteeing 
the educational quality of Chachoengsao Technical College differently with the 
statistical significance at the level of .05.  
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