
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสาย

วิชาการเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็น

แนวทางในการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

 การประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการประกนัคุณภาพ 

 การทดสอบตวัแปรส่งผ่าน 

 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 กรอบแนวคดิในงานวจิยั 

 

การประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัหลกัสตูร  

 ในการผลติบณัฑติเพื่อให้บณัฑติมคีุณลกัษณะพงึประสงค์และเป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ 

การดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมรีะบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2558) ซึ่งมี

หลกัการดงัต่อไปน้ี 

 1. การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร เป็นการประกนัคุณภาพการจดั

การศกึษาวา่หลกัสตูรไดด้าํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหพ้จิารณาองคป์ระกอบทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การกํากบัมาตรฐาน บณัฑติ 

นักศกึษา อาจารย ์หลกัสูตร การเรยีนการสอนและการประเมนิผู้เรยีน และสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

เพื่อใหส้ามารถผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ 
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 2. ในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ให้เชื่อมโยงกบัตวับ่งชีก้าร

ดําเนินการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์โนการ

เผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพ และมาตรฐาน ซึง่ สกอ. ไดก้ําหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรไวใ้น 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

 3. ตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร เป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตวับ่งชี้เชิงปรมิาณในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกบัคุณวุฒ ิตําแหน่งทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการของอาจารย ์สําหรบัตวับ่งชีเ้ชงิ

คุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมนิในลกัษณะของพชิญพจิารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมี

รายละเอยีดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมนิเพื่อให้สามารถนําไปพจิารณาตามบรบิท

ของสถาบนัได ้และไดก้ําหนดแนวทางในการใหค้ะแนนในแต่ละระดบัสําหรบัผูป้ระเมนิและผูร้บัการ

ประเมนิไดใ้ชใ้นการพจิารณา 

 4. สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัทําระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั

หลกัสูตร โดยมกีารดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานของ สกอ. ทัง้น้ี ทุกระบบ

ต้องไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) และใหม้กีารจดัส่งผลการประเมนิ

พรอ้มขอ้มลูพืน้ฐานใหก้บั สกอ. เพื่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตวัอย่างการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดบัหลกัสตูร ทีเ่ทยีบเคยีงได ้เช่น ผลการ ประเมนิหลกัสูตรของ AUN QA ผลการประเมนิ

หลกัสูตรวชิาชพีที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การวชิาชพีระดบั นานาชาต ิเช่น AACSB (สําหรบั

หลกัสูตรทางด้านบรหิารธุรกจิ) ABET (สําหรบัหลกัสูตรทางด้านวศิวกรรมศาสตร)์ และหลกัสูตร    

ที่ได้รบัการตรวจประเมนิเป็นประจําและผ่านการรบัรองโดยสภาวิชาชีพโดยระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร มกีรอบดงัน้ี 

 

ตาราง 1 กรอบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

 

องคป์ระกอบใน  

การประกนั

คณุภาพ หลกัสตูร 

ตวับ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

1. การกํากบั

มาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจดัการ

หลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรทีก่ําหนดโดย สกอ. 

ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรปรญิญาตร ีเกณฑ ์4 ขอ้ 

บณัฑติศกึษา เกณฑ ์12 ขอ้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบใน  

การประกนั

คณุภาพ หลกัสตูร 

ตวับ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ผลประเมนิคุณภาพบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

(โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สี่วนได ้ส่วนเสยี) 

2.2 การไดง้านทําหรอื

ผลงานวจิยัของผูส้าํเรจ็

การศกึษา 

- ผลบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทําหรอื

ประกอบอาชพีอสิระ 

- ผลงานของนกัศกึษาปรญิญาโท/เอกที่

ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา - การรบันกัศกึษา 

- การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 

3.2 การส่งเสรมิและพฒันา

นกัศกึษา 

- การควบคุมการดแูลการใหค้าํปรกึษา

วชิาการ และแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบั

ปรญิญาตร ี

- การควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษา

วทิยานิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระในระดบั

บณัฑติศกึษา 

- การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา และการ

เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา - อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษา 

- อตัราการสาํเรจ็การศกึษา 

- ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้

รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 

4. อาจารย ์

 

 

4.1 การบรหิารและพฒันา

อาจารย ์

- การรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

- การส่งเสรมิและพฒันาอาจารย ์
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบใน  

การประกนั

คณุภาพ หลกัสตูร 

ตวับ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - รอ้ยละอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

- รอ้ยละอาจารยท์ีม่ตีําแหน่งทางวชิาการ 

- ผลงานวชิาการของอาจารย ์

- จาํนวนบทความชองอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิใน

ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ต่อจาํนวน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ - อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์

- ความพงึพอใจของอาจารย ์

5. หลกัสตูรการ

เรยีน การสอน การ

ประเมนิ ผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาใน

หลกัสตูร 

- หลกัคดิในการออกแบบหลกัสตูรขอ้มลูที่

ใชใ้นการพฒันาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

- การปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตาม

ความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

- การพจิารณาอนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธแ์ละ

การคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรยีนการ

สอน 

- การพจิารณากําหนดผูส้อน 

- การกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบการ

จดัทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

- การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

และการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

- การกํากบักระบวนการเรยีนการสอน 

- การจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารปฏบิตัใิน

ระดบัปรญิญาตร ี

- การบรูณาการพนัธกจิต่างๆ กบัการเรยีน

การสอนในระดบัปรญิญาตร ี
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบใน  

การประกนั

คณุภาพ หลกัสตูร 

ตวับ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

  - การช่วยเหลอื กํากบั ตดิตาม ในการทํา

วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ และการ

ตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

5.3 การประเมนิผูเ้รยีน - การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้

ของนกัศกึษา 

- การกํากบัการประเมนิการจดัการเรยีนการ

สอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7) 

- การประเมนิวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้

อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

5.4 ผลการดาํเนินงาน

หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต ิ

ผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

6. สิง่สนบัสนุน

การเรยีนรู ้

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ - ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/

สถาบนัโดยมสี่วนรว่มของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรเพื่อใหม้สีิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

- จาํนวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ

และเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิ

ความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารยต่์อสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม  

  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของการมสี่วน

ร่วมไว้ว่า กระบวนการซึง่ประชาชนหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมโีอกาสแสดงทศันะ แลกเปลีย่นขอ้มูล

และความคดิเหน็ เพื่อแสวงหาทางเลอืกและการตดัสนิใจต่างๆ เกี่ยวกบัโครงสรา้งทีเ่หมาะสมเป็นที่

ยอมรบัรว่มกนั 

  ลดาวลัย ์ชนะศร ี(2550) ไดใ้หค้วามหมายของการมสี่วนร่วมไวว้่า การทํางานร่วมกนั

เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ หรือกระบวนการทํางานที่บุคคล หรอืคณะบุคคลปฏิบัติกิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึงร่วมกันในองค์การ โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมรบัผิดชอบ ร่วมตัดสินใจร่วม

แกปั้ญหา รว่มสนบัสนุนและใหข้อ้เสนอแนะในการบรหิาร 

  อมรพรรณ ประจนัตวณิชย์ (2550) ได้สรุปความหมายของการมสี่วนร่วมว่า การมี

ส่วนรว่ม หมายถงึ การทีบุ่คคลตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผลในการมสี่วนรว่มคดิ รว่มวางแผนร่วมตดัสนิใจ 

รว่มปฏบิตั ิตลอดจนรว่มตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้รว่มรบัผดิชอบในฐานะผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน

กจิกรรมหรอืกระบวนการอย่างใดอย่างหน่ึงของกลุ่มคนหรอืองค์กรที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัทางด้าน

จติใจ อารมณ์และสงัคม 

  พงศ์ธวชั ววิงัสูง (2546) ได้ให้ความหมายของการมสี่วนร่วม หมายถงึ การที่บุคคล 

ตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลและเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกจิกรรมหรอืกระบวนการอย่างใดอย่างหน่ึงของ

กจิการหรอืหน่วยงาน 

  จากทีก่ล่าวมาจงึสรุปไดว้่าการมสี่วนร่วม หมายถงึ การเขา้รว่มหรอืมสี่วนร่วมในการ

ปฏบิตั ิหรอืร่วมแสดงความคดิเหน็ ตดัสนิใจดว้ยความสมคัรใจในกจิกรรมนัน้ๆ โดยมวีตัถุประสงค์

หรอืเป้าหมายรว่มกนั 

 

 องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม 

  แววตา ทองเกลี้ยง (2553) กล่าวว่า การมสี่วนร่วมนัน้พจิารณาได้หลายมุมมอง แต่

ลกัษณะโดยรวมของการมสี่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา การ

วางแผน การตัดสนใจ การลงทนและการปฏิบตัิ การจดัองค์กร การบรหิารการสื่อสาร การใช้

ประโยชน์จากกจิกรรมของโครงการและการตดิตามประเมนิผล การทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา

มสี่วนร่วมเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัและการบรหิารการศกึษาในระดบั

กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั อําเภอและสถานศกึษา ซึง่อาจจะเป็นการมสี่วนร่วมโดยตรงหรอืการมี

ส่วนรว่มทางออ้ม ทัง้ในระดบัของการมสี่วนรว่มเพยีงบางส่วนหรอืการมสี่วนรว่มทัง้หมด   
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  องค์การอนามยัโลกได้เสนอรูปแบบของการมสี่วนร่วมที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่แท้จรงิ 

หรอืสมบรูณ์นัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี (สุรนิทร ์สุรยิงค,์ 2551) 

  1. การวางแผน (Planning) ประชาชนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จดัลําดับ 

ความสําคญั ตัง้เป้าหมาย กําหนดการใช้ทรพัยากร กําหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผล และการ

ตดัสนิใจ 

  2. การดําเนินกจิกรรม (Implementation) ประชาชนต้องมสี่วนร่วมในการจดัสรรและ 

บรหิารการใชท้รพัยากร มกีารรบัผดิชอบในการจดัสรรควบคุมการเงนิและการบรหิาร 

  3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะต้องมคีวามสามารถในการนํากจิกรรม

มาใช ้ใหเ้กดิประโยชน์จากชุมชนได ้ซึง่เป็นการเพิม่ระดบัการพึง่ตนเองและควบคุมทางสงัคม 

  4. การไดร้บัประโยชน์ (Obtaining Benefits) ประชาชนจะต้องไดร้บัผลประโยชน์จาก

ชุมชนในพืน้ฐานทีเ่ท่าเทยีมกนั ซึง่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตวัในสงัคมหรอืในรปูของวตัถุกไ็ด ้

  พรชยั ศกัดิศ์ริโิสภณ (2555) ไดส้รปุการมสี่วนรว่มแบ่งออกได ้4 ดา้น คอื 

  1. การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ (Decision Making) 

  2. การมสี่วนรว่มในการปฏบิตั ิ(Implementation) 

  3. การมสี่วนรว่มในผลประโยชน์ (Benefits) 

  4. การมสี่วนรว่มในการประเมนิผล (Evaluation) 

 จากทีก่ล่าวมาจงึสรุปไดว้่า การมสี่วนร่วมคอืกระบวนการต่างๆ ทีป่ระชาชนหรอืบุคคล  

เขา้ไปมสี่วนรว่มเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินกจิกรรม ทัง้น้ีเพื่อจะตอ้งสนองความต้องการและเปิดโอกาส

ใหบุ้คคลไดม้โีอกาสรบัรูถ้งึปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยร่วมกนัคดิตดัสนิใจและวางแผน ตลอดจน

การปฏบิตัติามกจิกรรมหรอืงานต่างๆ โดยมกีารตดิตามผลเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทาง

ทีต่นตอ้งการและพงึประสงค ์

 

 การวดัการมีส่วนร่วม 

 อนงค ์พฒันจกัร (2535) ไดแ้บ่งวธิกีารวดัการมสี่วนรว่มไดเ้ป็น 4 แบบ คอื  

 1. วดัตามประเภทของขัน้ตอนการมสี่วนร่วม ในขัน้ตอนเริม่การพฒันา การค้นหา 

ปัญหาและสาเหตุ การกําหนดความต้องการ และการจดัลําดับความสําคัญของความต้องการ 

ขัน้ตอนการวางแผน ขัน้ตอนการดาํเนินการ ขึน้ตอนรบัผลประโยชน์ และขัน้ตอนประเมนิผล 

 2. วดัตามลําดบัความเขม้ขน้ของการมสี่วนร่วม โดยแบ่งเป็นระดบัการตดัสนิใจ ระดบั

ความรว่มมอืและระดบัการใชป้ระโยชน์ 
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 3. จําแนกตามประเภทของผู้มสี่วนร่วม ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท คือ บุคคลในท้องถิ่น 

เจา้หน้าทีร่ฐั และเจา้หน้าทีต่่างประเทศ 

 4. จําแนกตามรูปแบบการมสี่วนร่วม แบ่งออกเป็นการมสี่วนร่วมทางตรง และการมี

ส่วนรว่มทางออ้ม 

 

 ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 นิรนัดร ์จงจุฒเิวศย ์(2542 อ้างถงึในปิยะ ประทปีรกัมณี, 2546 : 17) ไดก้ล่าวถงึปัจจยั

ทีม่ผีลต่อการมสี่วนรว่ม ไดแ้ก่ 

 1. ความศรทัธาทีม่ต่ีอความเชื่อถอื บุคคลสําคญัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทําใหป้ระชาชนมสี่วน

รว่มในกจิกรรมต่างๆ เช่น การบาํเพญ็ประโยชน์ 

 2. ความเกรงใจทีม่ต่ีอบุคคลทีเ่คารพนับถอื หรอืมเีกยีรต ิตําแหน่ง ทําใหป้ระชาชนเกดิ

ความเกรงใจทีจ่ะมสี่วนรว่มดว้ยทัง้ๆ ทีย่งัไม่มคีวามศรทัธาหรอืความเตม็ใจอย่างเตม็เป่ียมทีก่ระทํา 

เช่น ผูใ้หญ่ออกปากขอแรง ผูน้้อยกต็อ้งช่วยแรง 

 3. อํานาจบงัคบัทีเ่กดิจากบุคคลทีม่อีํานาจเหนือกว่า ทาํใหป้ระชาชนถูกบงัคบัใหม้ ีส่วน

รว่มในการกระทาํต่างๆ เช่นบบีบงัคบัใหท้าํงานเยีย่งทาส 

 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : 1981 อ้างถึงใน ปิยะ                               

ประทปีรกัมณ,ี 2546 : 18) เสนอปัจจยัของการมสี่วนรว่ม 3 ประการคอื 

 1. ปัจจยัของสิง่จงูใจหมายถงึ การที่ประชาชนจะเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมใดๆ นัน้ 

จะมเีหตุผลทีส่าํคญั คอื ประการแรกมองเหน็ว่าตนจะไดผ้ลตอบแทนในสิง่ทีท่ําไปและประการทีส่อง

ไดร้บัการชกัชวนจากบุคคลอื่นใหเ้ขา้รว่มโดยมสีิง่จงูใจเป็นตวันํา 

 2. ปัจจยัโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม หมายถึง การมองเห็น

ช่องทางในการมสี่วนรว่ม และมองเหน็ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัหลงัการมสี่วนรว่ม ดงันัน้พืน้ฐานทางดา้น

โครงสรา้งของช่องทางการมสี่วนรว่มจงึควรมลีกัษณะดงัน้ี คอื ประการแรกเปิดโอกาสใหทุ้กๆ คนใน

ชุมชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ประการที่สอง มีการ

กําหนดเวลา และประการทีส่าม มกีารกําหนดลกัษณะของกจิกรรมทีแ่น่นอนว่าจะทําอะไร 

 3. ปัจจัยด้านอํานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่

ประชาชนสามารถกําหนดเป้าหมายวธิกีารและผลประโยชน์ของกจิกรรมได ้
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  เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

  1) ความหมายของเจตคติ 

  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2542 อา้งถงึใน พงศ์ธวชั ววิงัสู, 2546) ไดนิ้ยามเจตคตไิวว้่า 

เป็นจติลกัษณะประเภทหน่ึงของบุคคลอยู่ในรูปของความรู้สกึพอใจหรอืไม่พอใจในสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ความรูส้กึน้ีเกดิจากความรูเ้ชงิประมาณค่าของบุคคลทีเ่กี่ยวกบัสิง่หน่ึงว่าสิง่นัน้เป็นประโยชน์หรอืมี

โทษมากน้อยเพยีงใด ซึง่ทําใหเ้กดิความรูส้กึพอใจหรอืไมพ่อใจ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะกระทําต่อสิง่

นัน้ไปในทางทีส่อดคลอ้งกบัความชอบหรอืไม่ชอบของตนต่อสิง่นัน้ ฉะนัน้บุคคลจงึสามารถมเีจตคติ

ต่อสิง่ต่างๆ มากมาย แมแ้ต่เจตคตต่ิอตนเองหรอืทศันคตต่ิอการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

  2) องคป์ระกอบของเจตคติ 

  ฟิชไบน์ (Fihbein, 1971 อ้างถงึใน อมรพรรณ ประจนัตวณิชย,์ 2550) ได้นําเสนอ 

องคป์ระกอบของเจตคตวิ่าม ี3 องคป์ระกอบ 

  1. องค์ประกอบเชงิปัญญาหรอืการรูค้ดิ (Cognitive Component) หมายถึง การ

แสดงออก ซึ่งความรู้หรือความเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ ใน

สภาพแวดลอ้ม ความรูเ้ป็นเรือ่งของการรบัรูแ้ต่ละบุคคลในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอาจเป็นการรบัรูเ้กี่ยวกบั

วตัถุสิง่ของบุคคล หรอื เหตุการณ์ ความเชื่อของบุคคลในทางทีด่หีรอืไม่ดทีางบวกหรอืทางลบ สิง่ที่

รบัรูน้ัน้ก่อใหเ้กดิเป็นเจตคตซิึง่อาจรวมความจรงิหรอืไม่จรงิกไ็ด ้

  2. องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ (Affective Component) หมายถงึ ความรูส้กึทีถู่กเรา้

ขึ้นจาก การรบัรู้ประกอบกบัการประเมนิของตน เมื่อเรามกีารรบัรู้สิ่งใดสิง่หน่ึงสมองจะเกิดการ

ประเมนิทําให้ เกดิความรูส้กึในทางทีด่หีรอืไม่ด ีชอบหรอืไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ ต่อสิง่นัน้หรอื

สภาพแวดลอ้มทีม่ ีลกัษณะใกลเ้คยีง ความรูส้กึเกดิจากประสบการณ์ของบุคคลทีส่มัผสักบัสิง่ต่างๆ 

ตามหลกัการเรยีนรูเ้ง ื่อนไขของสิง่เรา้ และเงื่อนไขของผลกรรม ความรูส้กึทําใหบุ้คคลเกดิความยดึ

มัน่และอาจแสดงปฏกิริยิาตอบโตห้ากมสีิง่ทีข่ดักบัความรูส้กึดงักล่าว 

  3. องค์ประกอบเชงิพฤติกรรมหรอืการกระทํา (Action Tendency Component) 

หมายถงึ แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤตกิรรมหรอืปฏบิตัต่ิอสิง่ที่ตนชอบหรอืเกลยีดเป็นความ

พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนัน้ คือ พร้อมที่จะส่งเสรมิ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรอืในทางทําลาย

ขดัขวางต่อสู ้เป็นตน้ 

 

  การรบัรู้ความสามารถของตนเอง 

  1) ความหมายของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 

  แบนดูรา (Bandura, 1978 : 33) ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นความคาดหวงัทีเ่กี่ยวขอ้ง
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กับความสามารถของตนในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังน้ีเป็นตัวกําหนดการ

แสดงออกของพฤตกิรรม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลตดัสนิใจเกี่ยวกบั

ความสามารถของตนเองทีจ่ะจดัการและดําเนินการกระทําพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระทําของบุคคล เช่น บุคคลสองคนอาจมี

ความสามารถไม่แตกต่างก้น แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกนัได้ ถ้ารบัรู้ความสามารถ

ของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกนั กอ็าจจะแสดงพฤตกิรรมออกมาได้แตกต่างกนัเช่นกนั 

ดงันัน้สิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจงึขึ้นอยู่กับความสามารถในการรบัรู้ของ

ตนเองในสภาวะการนัน้ๆ นัน่คือ ถ้าเรามีการรับรู้ว่าเรามีความสามารถเราจะแสดงออกถึง

ความสามารถนัน้ออกมา คนที่รบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถจะมคีวามอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย 

และจะประสบความสาํเรจ็ในทีสุ่ด 

  2) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรู้ตนเอง 

  1. ประสบการณ์ทีป่ระสบความสําเรจ็ (Mastery Experiences) บุคคลที่จะเชื่อว่ามี

ความสามารถทีจ่ะทาํไดก้ารพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ จาํเป็นจะต้องฝึกใหม้ทีกัษะ

เพยีงพอที่จะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้รู้ว่ามคีวามสามารถที่จะกระทําเช่นนัน้     

จะทําให้ได้ร ับทักษะที่ได้ร ับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด บุคคลที่ร ับรู้ว่ าตนเอง                      

มคีวามสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย     

ทีต่อ้งการ 

  2. การใชต้วัแบบ (Modeling) การไดส้งัเกตตวัแบบแสดงพฤตกิรรมทีม่คีวามซบัซอ้น 

และได้ร ับผลการกระทําที่ตนพอใจก็จะทําให้ผู้ที่ส ังเกตฝึกมีความรู้สึกว่าจะสามารถประสบ

ความสําเรจ็ได้ ถ้ามคีวามพยายามจรงิและไม่ย่อท้อ ลกัษณะของตวัแบบที่ส่งผลถงึความรูส้กึว่ามี

ความสามารถทีจ่ะ กระทาํไดน้ัน้ ไดแ้ก่ การแก้ปัญหาของบุคคลทีม่คีวามกลวัต่อสิง่ต่างๆ โดยทีใ่หดู้

ตวัแบบทีม่ลีกัษณะคลา้ยกน้เอง กส็ามารถทาํใหล้ดความกลวัต่างๆ เหล่านัน้ได ้

  3. การใชค้ําพูดชกัจงู (Verbal Precaution) เป็นการบอกว่าบุคคลนัน้มคีวามสามารถ

ที่จะประสบความสําเร็จได้โดยการใช้คําพูดชักจูงพร้อมกับการทําให้บุคคลมปีระสบการณ์ของ

ความสําเรจ็ ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบับุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเกิด

ความสําเร็จตามลําดับ พร้อมทัง้การใช้คําพูดชักจูงร่วมกันก็จะทําให้บุคคลสามารถรับรู้

ความสามารถของตนเอง 

  4. การกระตุน้ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) เป็นการกระตุ้นทางอารมณ์ทีม่ผีลต่อ

การรบัรูค้วามสามารถของตนบุคคลทีถู่กกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพทีถู่กข่มขู่จะทํา

ใหเ้กดิ ความวติกกงัวลและความเครยีด กลวั บุคคลประเภทน้ีจะทําใหก้ารรบัรูต้นเองตํ่า ถ้าอารมณ์
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และลกัษณะดงักล่าวเกดิมากขึน้กจ็ะทําใหบุ้คคลไม่สามารถแสดงออกได ้นําไปสู่ประสบการณ์ของ

ความลม้เหลว และบุคคลกจ็ะมกีารรบัรูเ้กี่ยวกบัความสามารถตนเองตํ่าลง แต่ถ้าบุคคลสามารถลด

หรอืระงบัการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได ้จะทําให้บุคคลสามารถรบัรูไ้ดด้ขี ึน้อนันําไปสู่การแสดงออก

ทางพฤตกิรรมของบุคคลดดีว้ย 

  

   นโยบายผูบ้ริหารขององคก์าร 

  นโยบายคอื หลกัการหรอืกรอบ ความคดิ แนวทาง กลวธิกีารดําเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานนัน้ๆ นโยบายเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความตัง้ใจของผูบ้รหิารในการปฏบิตังิาน

และใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพจิารณาตดัสนิใจจดัทําแผน จดัทําโครงการ "นโยบาย" กบั "การ

บรหิาร" นับว่ามคีวามสมัพนัธก์นัอย่างแยกไม่ออก การบรหิารจะประสบผลสําเรจ็มากน้อยเพยีงใด

ยอ่มขึน้อยูก่บัการกําหนดนโยบายดว้ย 

  การกําหนดนโยบายในทางปฏิบัตินัน้อาจกําหนดได้ในทุกระดับ เช่น นโยบาย

ระดบัประเทศ (National) ซึง่เป็นนโยบายส่วนรวม นโยบายระดบัสาขางาน (Sector) นโยบายระดบั

ภาค (Regional) ระดบัหน่วยงาน (Institutional หรอื Organization) และระดบัสายงานหรอื

หน่วยงาน นโยบายยิง่อยู่ใกล้ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Unit) มากเพยีงใดกจ็ะมลีกัษณะทีเ่ป็น

นโยบายแบบจาํเพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ โดยมขีอ้ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัปัญหาและความต้องการ

ที่แสดงลกัษณะเฉพาะจนหน่วย ปฏบิตัิสามารถเข้าใจได้อย่างชดัเจนว่าควรดําเนินการในแนวใด 

และไมด่าํเนินการในลกัษณะใด ทาํใหส้ามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  "นโยบายการศึกษา" หมายถึง ข้อความที่กําหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานทาง การศึกษาโดยครอบคลุมทัง้ระบบหรือการศึกษาในภาพรวม เพื่อบรรลุตาม

เจตนารมณ์ของปรชัญา การศกึษาหรอืแผนการศกึษาแห่งชาต ิซึง่โดยลกัษณะของนโยบายเองนัน้ 

สามารถกําหนดได้ทัง้ใน ลกัษณะของนโยบายเชิงรุกและนโยบายเชงิรบั นโยบายเชงิรุกนัน้เป็น

นโยบายที่เน้นหรอืนําไปสู่การ เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรอืแนวทางที่กําหนดหรอืทําไว้อยู่เดมิ ด้วย

เจตนาที่จะมุ่งแก้ปัญหาวกิฤตให้บงัเกิดผลในเวลาอนัรวดเรว็ ส่วนนโยบายเชงิรบัเป็นนโยบายที่

กําหนดขึน้เพื่อแกปั้ญหาบนปัจจยัเงือ่นไขทีว่างไวเ้ดมิ เพื่อใหบ้รรลุผลทีก่ําหนด 

 

  ภาวะผู้นําขององคก์าร 

  1) ความหมายของภาวะผูนํ้า  

  สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2551) ได้ให้ความหมายของคําว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง 

กระบวนการเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลซึ่งเป็นอํานาจภายในของผู้นํา เช่น ความรู้ ความสามารถ 
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ประสบการณ์ บุคลกิภาพ คุณธรรม ซึง่เป็นอํานาจจรงิๆ ทีต่นเองมอียู่ และอํานาจทีบุ่คคลนัน้ ไดร้บั

จากการดาํรงตําแหน่ง ซึง่เป็นอํานาจการยอมรบัจากกลุ่ม แสดงพฤตกิรรมใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั 

และให้เกิดแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําให้เกิดปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์และนําไปสู่เป้าหมายองคก์ร 

  2) พฤติกรรมผู้นํา 

  รดา มณีพรายพรรณ (2549) ได้ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรมผู้นํา หมายถึง 

พฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของผู้นําหรอืผู้บงัคบับญัชาที่มผีลทําให้ได้รบัความไว้วางใจสมคัรใจ 

และเตม็ใจทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  3) ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้นําเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformation 

Leadership) 

  จากการศกึษาวจิยัของเบอรน่ี์ เบส (Burns Bass) ได้แบ่งผู้นําออกเป็น 2 ประเภท 

ตามกลวธิทีีใ่ชด้งัน้ี (Bounds, Dobin , & Fowler, 1995 : 413-419 อ้างถงึใน รดา มณีพรายพรรณ, 

2549) 

  1. ผูนํ้าเพื่อการแลกเปลีย่น (Transaction Leadership) 

  ผู้นําลกัษณะน้ีจะสนับสนุนการใช้วิธกีารแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความต้องการของ

ผู้ใต้บงัคบับัญชาและรางวลัตอบแทน เพื่อโน้มน้าวและผลกัดนัให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาปฏิบตัิตาม

เป้าหมาย แล้วกจ็ะไดร้บัสิง่นัน้ๆ ผู้นําเพื่อการแลกเปลีย่นจะประสบผลสําเรจ็ได ้เน่ืองจากผูต้ามจะ

ไดส้ิง่ทีเ่ขาต้องการ เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทีผู่นํ้าได้วางไว ้การเป็นผูนํ้าประเภทน้ีจงึเน้นทีก่าร

ตอบสนองซึง่กนัและกนัระหว่างผูนํ้ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

  2. ผูนํ้าเพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 

  ผู้นําลักษณะน้ีพิเศษกว่าผู้นําทัว่ไป เน่ืองจากสามารถทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏบิตังิานได้ “เกดิเป้าหมาย” โดยใช้วธิใีห้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยวสิยัทศัน์ การจูงใจ 

และความห่วงใย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง ผู้ นําจะกระตุ้นให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตื่นตวักบั เป้าหมาย และพยายามคน้หาแนวทางทีจ่ะทําใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ ดว้ย

การทุ่มเทใหก้บัเป้าหมายอยา่งจรงิจงัเหมอืนกบัเป็นเป้าหมายของพวกเขาเอง 

  4) รปูแบบพฤติกรรมของผูนํ้าเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

  รดา มณีพรายพรรณ (2549) ได้กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้นําเพื่อการ

เปลีย่นแปลงไวว้่าม ี4 ประการ ดงัน้ี 

  1. ความสามารถของผู้บงัคบับญัชา จะเน้นที่การมวีสิยัทศัน์และรูจ้กัหน้าที่ และเมื่อ

พวกเขา แสดงความห่วงใยต่อผูอ้ื่น คนเหล่านัน้กจ็ะรบัวสิยัทศัน์และภาระหน้าทีเ่หล่าน้ีมาเป็นของ
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ตนเอง ผูนํ้าประเภทน้ีจะเป็นทีย่อมรบันบัถอืและไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  2. ใช้ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจคน ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่มี

วาทศลิป์ในการพูด กระตอืรอืรน้และมองคนในแง่ด ีรวมทัง้สามารถถ่ายทอดวสิยัทศัน์ของเขาได้

อยา่งนําตดิตาม  

  3. ใชว้ธิกีารกระตุ้นความคดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการแก้ไขผลงานที่ไม่ดหีรอืในการ

วางแผน อนาคต พวกเขาจะพยายามกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีมุมมองใหม่ๆ จุดประกาย

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละมุ่งเน้นให้ใชส้มองและรูจ้กัแก้ปัญหาไดโ้ดยตวัของพวกเขาเอง โดยหวัหน้า

หรอืผูนํ้าจะใชว้ธิกีารซึง่ทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาคดิทบทวนและทดสอบสมมตฐิานดว้ยตนเองแทนการสัง่

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํ  

  4. มคีวามห่วงใยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนอยา่งเฉพาะเจาะจง ผูนํ้าประเภทน้ีจะเอาใจ

ใส่ดูแล ผู้ใต้บงัคบับญัชาทุกคนอย่างใกล้ชดิทําให้แต่ละคนรู้สกึมคีุณค่า ยิง่ไปกว่านัน้พวกเขาจะ

พยายามอบรม แนะนําและให้คําติชมที่ง่ายต่อการยอมรบัและเข้าใจกนัเหมาะสมต่อการพฒันา

ตนเอง 

 

  วฒันธรรมขององคก์าร 

  1) ความหมายของวฒันธรรมขององคก์าร 

  สุจินต์ สว่างศรี (2542) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่าคือ แบบอย่างของ

พฤติกรรมทัง้หลายที่แสดงออกถึงวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมใดสงัคมหน่ึงซึ่งได้แก่ 

ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ศลีธรรม ประเพณี ตลอดจนสิง่ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถ

ถ่ายทอดทางสงัคมไดโ้ดยผ่านความรู ้แบบแผน หรอืกฎเกณฑต่์างๆ อนัจะทําให้บุคคลอยู่ในสงัคม

ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  2) ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 

  อัล้เวสสนั (Alvesson 1987 อา้งถงึใน สุจนิต ์สว่างศร,ี 2542) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบั

ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารทีส่าํคญัดงัน้ี 

  1. เป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การใชภ้าษาในการตดิต่อสื่อสาร

พธิกีารต่างๆ และรปูแบบของพฤตกิรรมทีบุ่คคลในองคก์ารยอมรบั 

  2. มีบรรทดัฐานซึ่งยดึถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติ

รว่มกนัว่าสิง่ใดตอ้งทาํมากน้อยแค่ไหนในการปฏบิตังิาน 

  3. ค่านิยมทีม่ลีกัษณะเด่น เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ทีบุ่คคลในองคก์ารยอมรบัและใหก้าร 

สนบัสนุน คาดหวงัในการปฏบิตังิานรว่มกนั เช่น คุณภาพงาน และประสทิธภิาพของงาน เป็นตน้ 
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  4. มปีรชัญาขององคก์ารเป็นความเชื่อเกีย่วกบัการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร 

  5. มกีฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เป็นแบบแผนและแบบอยา่งในการปฏบิตังิาน ซึง่สมาชกิ

จะตอ้ง เรยีนรูเ้พื่อประสทิธภิาพของกลุ่ม 

  6. มบีรรยากาศขององคก์ารซึง่เป็นสิง่ทีส่มาชกิขององคก์ารกําหนดขึน้จาปฏสิมัพนัธ ์

ของบุคคลภายในและภายนอกองคก์าร 

  จากแนวความคดิเกีย่วกบัปัจจยัของการมสี่วนร่วมดงักล่าวขา้งต้น สามารถนํามาสรุป

ไดว้่าปัจจยัทีท่าํใหเ้กดิการมสี่วนรว่มมดีงัน้ี คอื 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ ปัจจยัทางการสื่อสาร หรอืเป็นการ

ตดิต่อสื่อสารทัง้การสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคล 

  2. การปฏบิตัตินให้คล้อยตามความเชื่อพื้นฐาน ตามมาตรฐานคุณค่า ตามเป้าหมาย 

ประสบการณ์ทีผ่ดิปกตธิรรมดา ความคาดหมาย การมองแต่ตนเอง การบบีบงัคบั นิสยัและประเพณ ี

โอกาส ความสามารถ และการไดร้บัการสนบัสนุนของบุคคลและกลุ่มบุคคล 

  3. ความศรทัธาที่มต่ีอความเชื่อถอืบุคคลสําคญัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความเกรงใจที่มต่ีอ

บุคคลทีเ่คารพนบัถอืหรอืมเีกยีรต ิตําแหน่ง และอํานาจบงัดบัทีเ่กดิจากบุคคลทีม่อีํานาจเหนือกว่า 

  4. ปัจจยัของสิง่จงูใจ ปัจจยัโครงสรา้งของโอกาสหรอืช่องทางในการเขา้ร่วมและปัจจยั

ดา้นอํานาจในการส่งเสรมิกจิกรรมของการมสี่วนรว่ม 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลต่อ

ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธานี 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะวชิา โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21) และพบว่าปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ผลสําเรจ็ในการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพในระดบัคณะวชิาไดอ้ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่ระดบั.01 คอื ดา้นการมี

ส่วนรว่มในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั 

 เป่ียมสุข ทุ่งกาว ี(2557) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดศ้กึษาปัจจยั

การรบัรูใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ทศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการศึกษาพบว่า บุคลากร

สํานักหอสมุดกลางมีการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมาก ปัจจัยทุกตัวมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกับการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รายได ้
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ทศันคต ิอาย ุและประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถงึปัจจยัการรบัรูใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

 วาสนา สะอาด และคณะ (2557) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักคอมพวิเตอร ์และเครอืข่าย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ผลการศึกษาวจิยั พบว่า ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสํานัก คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย             

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าปัจจยัดา้น ผู้บรหิารและนโยบายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ปัจจยัด้านการ

บรหิารจดัการและปัจจยัด้านบุคลากรมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 ปัจจยัดา้นทรพัยากรและสิง่สนับสนุน   

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 และผลการวเิคราะห์

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน พบว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 5 ตวัแปร 

ร่วมทํานายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ประมาณร้อยละ 76.2            

เมื่อพจิารณาเฉพาะตัวแปร พบว่า ตวัแปรที่สามารถอธบิายตวัแปรได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ      

ทีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและนโยบาย การบรหิารจดัการ และทรพัยากรและสิง่สนบัสนุน 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ (2557) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน

การดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ด ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการมี

ส่วนรว่ม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะของผูบ้รหิาร 2) ลกัษณะของหน่วยงาน 3) ลกัษณะของบุคลากร

ในหน่วยงาน และ 4) ลกัษณะด้านการบรหิารจดัการ และศกึษาการมสี่วนในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผน 2) ดา้นการดําเนินงาน 3) ดา้นการตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงาน และ 4) ดา้นการปรบัปรงุพฒันา โดยการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ลกัษณะ โดยเรยีงลําดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ลกัษณะของ

ผู้บรหิาร ลกัษณะของหน่อยงาน ลกัษณะของบุคลากรในหน่วยงาน และลกัษณะด้านการบรหิาร

จดัการ ตามลาํดบั 

 นาฎลดัดา จุลมา (2557) ศกึษาการประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน

สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 32 ได้ศกึษาปัจจยันําเข้า ได้แก่ บุคลากร 

งบประมาณ ทรพัยากร ศึกษาการประเมนิกระบวนการประกนัคุณภาพโดยการประเมนิจากการ

ทํางานตามวงจร PDCA ศึกษาการประเมนิผลผลติของการดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน       

โดยประเมนิจากผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา 

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูม้าตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา และมาตรฐาน

ด้านมาตรการส่งเสริม ศึกษาการประเมินผลลัพธ์ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน         
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โดยประเมนิจากผลลพัธท์ีเ่กดิกบัครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาในดา้นการบรหิารการจดัการเรยีนการ

สอน และศึกษาการประเมนิผลกระทบในการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยประเมนิจาก

โรงเรยีนที่ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแบบการปฏบิตัทิีด่ขีองระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยการศกึษา

พบว่า ผลการประเมนิดา้นปัจจยันําเขา้ ด้านกระบวนการและด้านผลลพัธม์ผีลการประเมนิในระดบั

มากถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิผลการประเมนิ ด้านผลติ ได้แก่ ผลการประเมนิด้านผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนของนักเรยีนยงัไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมนิ และผลการประเมนิด้านมาตรฐานการ

ประเมนิภายใน พบว่ามผีลการประเมนิในระดบัดเียีย่มซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ และผลการ

ประเมนิ ผลกระทบด้านบวกพบว่าบุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามเขา้ใจตรงกนัเกี่ยวกบั

ระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นอย่างด ีสามารถทาํงานรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

 พฒัน์พล แก้วยม (2557) ได้ทําการศกึษาปัจจยัแห่งความสําเรจ็ของการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรียงลําดับ

ความสมัพนัธ์ได้ดงัน้ี ด้านความพรอ้มด้านทรพัยากร ด้านวฒันธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และ

ดา้นภาวะผูนํ้าของผู้บรหิาร ส่วนประเภทหน่วยงาน ขนาดของหน่วยงาน และประสบการณ์ในการ

บรหิาร ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

 สุภทัรา เอือ้วงศ์ และคณะ (2557) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความสําเรจ็ของ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งปัจจยัที่ได้ทําการศึกษา

ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คอื ปัจจยัด้านบุคคล 5 ประเดน็ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านประกนั 

คุณภาพการศกึษา แรงจงูใจในการดาํเนินการประกนัคุณภาพ ทศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพ การมี

ส่วนร่วมในการดําเนินการประกนัคุณภาพและภาวะผู้นําของผู้บรหิาร และปัจจยัด้านองค์การและ

การบรหิาร 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ นโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ โครงสรา้งองคก์รที่เอื้อต่อการ

ประกันคุณภาพ การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กรและการสนับสนุนจาก

หน่วยงานต้นสงักดั ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัคณะ

วชิาโดยรวม ทัง้ปัจจยัด้านบุคคลและปัจจยัด้านองค์การและการบรหิารมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

และพบว่า ปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ผลสําเรจ็ในการดําเนินการประกนัคุณภาพในระดบัคณะวชิาได้

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ดา้นภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารคณะ และมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 คอื การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 มฮัด ีแวดราแม และคณะ (2556) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อความสําเรจ็ใน

การประกนัคุณภาพภายในทีบู่รณาการกบังานปกต ิผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสําเรจ็     

ในการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกบังานปกติ ได้แก่ ปัจจยัด้านบรบิทของสถานศึกษา 
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ปัจจยัด้านผู้บรหิาร ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของบุคลากร ปัจจยัด้านระบบฐานขอ้มูล และปัจจยัด้าน

การสื่อสารภายในองค์กร โดยพบว่าการประกนัคุณภาพภายในที่บูรณาการกบังานปกตนิัน้ได้รบั

อทิธพิลทางตรงจากระบบฐานข้อมูลมคี่าอิทธพิลสูงสุดอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิโดยมคี่าอิทธพิล

เท่ากบั 0.63 รองลงมาคอืไดร้บัอทิธพิลทางตรงอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติจิากปัจจยัดา้นผูบ้รหิารและ

การสื่อสารองคก์รโดยมคี่าอทิธพิลเท่ากบั 0.54 และ 0.44 ตามลาํดบั 

 นิพิฐพนธ์  สลางสิงห์ และคณะ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธิผลการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื ปัจจยัด้านภาวะผู้นํา 

ปัจจยัด้านทศันคตแิละทกัษะ และปัจจยัด้านเทคโนโลย ี โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัที่ศกึษาแต่ละด้านกบัประสทิธผิลการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน

สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ตัง้แต่ .34 ถงึ 

.73 และทุกดา้นมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ปรารถนา องัคประสาทชยั (2555) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก    

โดยได้ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เจตคตต่ิอการมสี่วนร่วม แรงจูงในภายใน และบรรยากาศองค์การ 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานต่างกนั มสี่วน

รว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และแรงจงูใจ

ภายในลกัษณะงานการประกนัคุณภาพการศกึษา บรรยากาศองค์กร มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จินตนา เทียมทิพร และคณะ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตกรุงเทพ ผลการวจิยัสรุปไดว้่า        

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัการพลศกึษา วทิยา

เขตกรุงเทพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัมาก คอื ปัจจยัด้านลกัษณะผูบ้รหิาร ปัจจยัดา้นการ บรหิารจดัการ นอกนัน้มคีวามเหน็อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคลากร (อาจารย/์ เจา้หน้าที/่ลูกจา้ง) ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทรพัยากร และปัจจยัด้านลกัษณะวฒันธรรมองค์กร ส่วนผลการวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ ระหว่างตัวแปรอิสระกับระบบประกันคุณภาพภายใน     
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(รวม Y) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทุกคู่ตวัแปรทีศ่กึษาคอื ผูบ้รหิาร 

(X1) กบัระบบประกนัคุณภาพภายใน (Y) การบรหิารจดัการ (X2) กบัระบบประกนัคุณภาพภายใน 

(Y) บุคลากร (X2) กบัระบบประกนัคุณภาพภายใน (Y) ทรพัยากร (X4) กบัระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน (Y) วฒันธรรมองคก์ร (X5) กบัระบบประกนัคุณภาพภายใน (Y) เมื่อพจิารณาเฉพาะตวัแปร

พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายตวัแปรตามได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ตวัแปรด้านการ

บรหิารจดัการ และดา้นวฒันธรรมองคก์ร  

 สุรสัวดี แซ่จิว (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศกึษาของบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งหน่ึง ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรมคีวามรู้ในการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัสูงมทีศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัปาน

กลาง และมคีวามเหนียวแน่นของกลุ่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัสูง ส่วนปัจจยั

อายงุาน และ ตําแหน่งงานทีต่่างกนั ความรูใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษา และความเหนียวแน่น

ของกลุ่มในการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา โดยภาพรวม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จินตนา สระทองขาว (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการ

ดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะวชิา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

กําแพงแสน โดยพบว่า ปัจจยัองค์การในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดย

ภาพรวมและในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะของ

องค์การ ด้านนโยบายการบรหิารและการปฏิบตัิ และด้านลกัษณะบุคลากร ตามลําดบั และการ

ดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดบัปาน

กลาง ได้แก่ ด้านการนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน ด้านการดําเนินงานตามแผน ด้านการ

ตรวจสอบและประเมินผล และด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ซึ่งปัจจยัองค์การมี

ความสมัพนัธ์ เชงิบวกกบัการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะวชิา โดยเรยีง

ตามลาํดบัความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบรหิารและการปฏบิตั ิดา้นลกัษณะ

ขององค์การ ด้านลกัษณะบุคลากร และด้านลกัษณะสภาพแวดล้อม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 

 ณฐมนวรรณ ศริสิุขชยัวุฒ ิ(2553) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพของ

ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

และคุณภาพของระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ภาพรวมตวัแปรปัจจยัต่างๆ มคีุณภาพ

อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้านการบรหิาร ปัจจยัด้านโครงสรา้ง ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
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กระบวนการ ปัจจยัดา้นทรพัยากร คุณภาพของระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามลําดบั 

ส่วนการทดสอบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ระหว่างปัจจยัต่างๆ ของการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ซึ่งมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และอิทธพิลทางตรงระหว่างตวั

แปรแฝงนัน้ยงัมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวแปรต่างๆ 

สามารถส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อกนั โดยปัจจยัที่มอีิทธพิลโดยรวมต่อคุณภาพของระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานมากที่สุด ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้าน

บุคลากร และปัจจยัด้านทรพัยากร และตวัแปรแฝงด้านคุณภาพของระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา (QUALITY) ไม่ไดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากตวัแปรแฝงดา้นใดๆ ซึง่ตวัแปรพยากรณ์ทีม่ ี

อทิธพิลต่อคุณภาพของระบบประกนัคุณภาพภายใน (QUALITY) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ทุกตวัแปร 

 พรพิมล ปลัง่ศรสีกุล (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานนโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขึน้พืน้ฐานใน

สงักดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความสําเรจ็ของการปฏบิตัิตามนโยบายการประกนั

คุณภาพการศกึษาไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากทุกปัจจยันโยบาย โดยปัจจยัมาตรฐานและวตัถุประสงค์

นโยบาย และปัจจยัทศันคติของผู้นํานโยบายไปปฏิบตัิมอีิทธิพลทางตรง โดยไม่ส่งผ่านปัจจยั

นโยบายอื่น ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ทรพัยากรนโยบาย และปัจจยัคุณลกัษณะ 

และความสามารถของผูนํ้านโยบายไปปฏบิตันิอกจากมอีทิธพิลทางตรงต่อความสําเรจ็ของนโยบาย

แลว้ยงัมอีทิธพิลทางอ้อมต่อความสําเรจ็ของการปฏบิตัติามนโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของกรงุเทพมหานคร 

 อมรพรรณ ประจนัตวนิชย ์(2550) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมใน

การทํางานและปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

บุคลากรในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยได้ศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน และปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรแต่ละคู่มคีวามสม้พนัธก์นัทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสาเหตุอยู่ระหว่าง .445 - .791 และค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรตามมีค่าอยู่ระหว่าง .448 - .601             

โดยอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา 

คือ ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ร ับอิทธิพลทางตรงจากการ

ตดิต่อสื่อสาร การรบัรูแ้รงสนับสนุนขององคก์ร และเจตคตต่ิอการมสี่วนร่วม มขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 

.31, .39 และ .22 ตามลําดบั สําหรบัอทิธพิลทางอ้อมของการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
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การศกึษาไดร้บัจากตวัแปร บรรยากาศองคก์ร ผ่านการรบัรูแ้รงสนับสนุนขององคก์ร และเจตคตต่ิอ

การมสี่วนร่วม มขีนาดอทิธพิล เท่ากบั .28 และไดร้บัอทิธพิลทางอ้อมจากตวัแปรการตดิต่อสื่อสาร 

โดยส่งอทิธพิลผ่านการรบัรู ้แรงสนับสนุนขององคก์ร และเจตคตต่ิอการมสี่วนร่วม มขีนาดอทิธพิล

เท่ากบั .22 

 รงัสมิา เมฆมงคล (2550) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพภายในของบุคลากรสายบรกิาร มหาวทิยาลยันเรศวร จากผลการการวเิคราะหก์าร

ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน พบว่า มตีวัแปรพยากรณ์ 4 ตวั สามารถรว่มกนัพยากรณ์การมสี่วนร่วม

ในการประกนัคุณภาพภายในไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ความเขา้ใจในการประกนั

คุณภาพ (KNOQA), บรรยากาศของหน่วยงาน (ATMOR), ความผูกพนัต่อหน่วยงาน (COMI) และ

ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร (LEAD) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ (R) .6380 มคี่าอํานาจในการ

พยากรณ์ (R2) ไดร้อ้ยละ 40.70 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) ± .3543 

และค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ เท่ากบั 1.342 

 วรรณารตัน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  

ในการทํางานและลกัษณะทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร ์  

ในการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ตวัแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุน

ของผูบ้รหิาร ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน และ การไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการประกนัการศกึษา และ

ตวัแปรลกัษณะทางจติ ได้แก่ เจตคตต่ิอการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา แรงจูงใน

การทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาและสุขภาพจติของบุคลากร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการมี

ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยไม่พบ

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติที่มผีลต่อการมสี่วนร่วม 

ของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 อย่างไรก็ตาม

พบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาแปรปรวนไปตามปัจจัย

สภาพแวดล้อมและลกัษณะทางจติแต่ละด้าน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และปัจจยั

สภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติ ได้แก่ แรงจูงใจในการทํางานประกนัคุณภาพ 

การศกึษา เจตคตต่ิอการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา และสุขภาพจติของบุคลากร 

รว่มกนัทาํนายการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษาได ้คดิเป็นรอ้ยละ 47.6 

 พงศ์ธวชั ววิงัสู (2546) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

ลกัษณะทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า    

ตวัแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไดแ้ก่ การสนับสนุนของผู้บรหิาร ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน 

และการไดร้บัการฝึกอบรมดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา และตวัแปรลกัษณะทางจติ ไดแ้ก่ เจตคติ
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ต่อการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพของ

บุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา และสุขภาพจติของบุคลากร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั

การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

และปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติ ได้แก่ แรงจูงใจในการทํางานประกนั

คุณภาพการศกึษา เจตคติต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา และสุขภาพจติของ

บุคลากร รว่มกนัทาํนายการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษาได ้คดิเป็นรอ้ย

ละ 47.6 

 จากงานการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาสามารถ ผู้วิจยัจึงได้สรุปเป็นแนวทางในการเลือกปัจจยัที่ส่งผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อใช้ในการดําเนินงาน

การศกึษา ดงัตาราง 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

ตาราง 2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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                             2 
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เทคโนโลย ี
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ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม                                   

- สภาพ 

แวดลอ้ม
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องคก์าร 

                             3 

- สภาพ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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- สภาพ

แวด 

ลอ้มในการ

ปฏบิตังิาน 

                              1 

-กระบวน 

การตดิต่อ 

สื่อสาร 

                       2 

- ภาวะผูนํ้า

และการ

ตดัสนิใจ 

                      8 

ปัจจยัแวดล้อมในการทาํงาน                                 

การ

สนบัสนุน

จาก

ผูบ้รหิาร 

                           6 

ความ

ร่วมมอืของ

ผูร่้วมงาน 

                                2 

การไดร้บั

การ

ฝึกอบรม

หรอืให้

ความรูด้า้น

การประกนั

คุณภาพ 

                              2 

สิง่จงูใจใน

การทาํงาน

ประกนั

คุณภาพ

การศกึษา 

                            3 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกนัคณุภาพ 

 สภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรใน 

หน่วยงาน สภาพแวดลอ้มทีด่จีะช่วยใหบุ้คลากรปฏบิตังิานได้อย่างมคีวามสุข เกดิประสทิธภิาพใน 

การทาํงาน 

 ความหมายของสภาพแวดล้อม 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของ 

สภาพแวดล้อมไว้ว่า เป็นคํานาม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มลีกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพที่อยู่

รอบตวั มนุษย ์ซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้าํขึน้ 

  มงคล แยม้เกสร (2547 : 24) กล่าวถงึความหมายของสภาพแวดลอ้มว่า หมายถงึ ทุก

สิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัมนุษยแ์ละหมายรวมถงึสภาพทีต่ ัง้ สถานทีท่ํางาน เครื่องมอื อุปกรณ์ในการ

ทาํงาน ทัง้ทางชวีภาพ ทางกายภาพ สงัคม จติวทิยา 

  กมลสรรค์ บุญกว้าง (2550 : 11) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู ่

รอบตวัเราที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาติหรอืสิง่ที่มนุษยส์รา้งขึน้ทัง้ทางกายภาพและสงัคม สิง่มชีวีติ 

และไมม่ชีวีติ ซึง่มอีทิธพิลในการดาํรงชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 จากที่กล่าวมาจงึสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถงึ สิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัมนุษย ์          

ทัง้เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหรอืว่ามนุษยส์รา้งขึน้ เป็นสิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ ซึง่มต่ีอในการใชช้วีติ

ของมนุษยทุ์กคนในแต่ละวนั 

 

 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 สทิธชิยั เลีย้งถนอม (2547: 65) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถงึ        

สิง่ต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบตัิงานในขณะทํางาน เช่น หวัหน้าควบคุมงาน เพื่อน ร่วมงาน 

เครือ่งจกัร เครือ่งกล เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้อากาศ แสงสว่าง เสยีง ความ สัน่สะเทอืนของ

เครือ่งจกัร รงัสคีวามรอ้น ความเยน็ แก๊ส ไอฝุ่ นละออง และสารเคมอีื่นๆ แมก้ระทัง่เชือ้โรคและสตัว์

เลีย้งต่างๆ 

 ชญาภา วรวิรรณ (2552 : 30) กล่าวว่าสภาพแวดลอ้มในการทํางาน หมายถงึ สิง่ต่างๆ    

ที่อยู่รอบตัวของผู้ปฏิบตัิงาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมชีีวติ เช่น สถานที่ตัง้ขององค์กร กฎระเบียบของ 

องค์กร โครงสร้างการทํางาน วัฒนธรรมต่างๆขององค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา                

สิง่เอือ้อํานวย ความสะดวกต่างๆ รวมถงึลกัษณะทางกายภาพขององคก์ร ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการทาํงานและผลสาํเรจ็ในการทํางาน 
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 ความสาํคญัของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษามคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ หากผู้บรหิารสามารถ

จดัภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม จะส่งผลใหเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มผีูใ้หค้วามสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดงัน้ี 

 เยาวลักษณ์ กุลพานิช (2533  :  16) ให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมว่ า 

สภาพแวดล้อมที่ เอื้ออํ านวยให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงที่สําคัญ คือ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง 

อุณหภูม ิและสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา การ

บงัคบับญัชา ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสภาพแวดลอ้มอื่นๆ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 26) ได้กล่าวถึง 

ความสาํคญัของการบรหิารอาคารสถานทีส่ ิง่แวดลอ้มไวว้่า อาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม เป็นปัจจยั

สาํคญัอยา่งหน่ึงจะช่วยใหโ้รงเรยีนดาํเนินงานไปดว้ยความสะดวก อาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มจงึ

จาํเป็นต่อการดําเนินงานของโรงเรยีน การบรหิารงานอาคารสถานที ่และสิง่แวดลอ้มมคีวามสําคญั 

สรปุไดด้งัน้ี 

  1. เป็นการบริหารงานที่ได้ความสะดวกแก่การดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ      

งานวชิาการ 

  2. เป็นการบรหิารงานที่ส่งเสริมการดําเนินงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปโดย 

สะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

  3. เป็นการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับความคิดและความ

เปลีย่นแปลงทางการศกึษา 

  4. เป็นการบรหิารงานที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามพร้อมและพอใจในการประกอบ

กจิกรรมนกัเรยีน 

  5. เป็นการบรหิารงานที่มสี่วนเสรมิสรา้งขวญั และกําลงัใจของบุคลากรใหพ้รอ้มที่จะ

ปฏบิตังิานในหน้าที ่

 

 ประเภทของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป สามารถแยกได้หลายลกัษณะ โดยนักวชิาการหลายท่านได้

จดัแบ่งประเภทสภาพแวดลอ้มตามดา้นต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 กรมสามญัศึกษา (2543 : 26) ได้แบ่งประเภทการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมใน

โรงเรยีน เป็น 3 ประเภท คอื 
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  1. บรรยากาศสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ เป็นบรรยากาศสภาพแวดลอ้มที ่มองเหน็

เป็นรูปแบบ เช่น อาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องเรยีน ห้องปฏบิตัิ สาธารณูปโภค สนามกีฬา 

สวนหยอ่ม 

  2. บรรยากาศสภาพแวดลอ้มการจดัการบรหิาร หมายถงึ บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม

ที่สรา้งเสรมิให้สมาชกิทุกคนร่วมกนัทํางานอย่างมคีวามสุข มกีารสร้างขวญัและ กําลงัใจในการ

ทาํงาน ยิม้แยม้แจม่ใสเขา้หากนั การใหส้วสัดกิาร 

  3. บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ ได้แก่การจดัการเรยีนการสอนทัง้ใน และ

นอกห้องเรียน ตลอดจนการจดับรกิารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่จะทําให้

นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูภ้ายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา 

 สทิธชิยั เลีย้งถนอม (2547 : 65-66) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการทํางานเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 

  1. ปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ ความเยน็ รงัส ีแสง 

สว่าง ความกดดนั บรรยากาศที่อยู่รอบๆตวัผู้ปฏบิตังิานในขณะนัน้ รวมถึงเครื่องจกัร เครื่องมอื 

อุปกรณ์ต่างๆ ณ บรเิวณนัน้ ซึง่อาจมหีลายชนิด เช่น เสยีงดงั แรงสัน่สะเทอืน ความรอ้น เป็นตน้ 

  2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มเคม ี(Chemical Environment) ที่ผูป้ฏบิตังิานต้อง เกี่ยวขอ้ง 

เช่น สารเคมชีนิดต่างๆทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ หรอืผลผลติและของเสยีต่างๆ ทีต่้องกําจดั โดย ทัว่สารเคมี

ดงักล่าวอาจจะอยูใ่นรปูของแก๊ส ไอฝุ่ น ละออง หรอือยูใ่นรปูของเหลว เช่น ตวัทาํละลายต่างๆ 

  3. ปัจจยัสภาพแวดล้อมด้านชวีภาพ (Biological Environment) ของผู้ปฏบิตังิาน มี

ทัง้ชนิดทีม่ชีวีติ เช่น ง ูหนู แมลงสาบ และไมม่ชีวีติ เช่น ฝุ่ นฝ้าย และฝุ่ นเมลด็พชืต่างๆ 

  4. ปัจจยัทางเออโกโนมกิส ์(Ergonomics) ซึง่กค็อื งานบางอย่างทีเ่ร่งรดั ต้อง ทํางาน

แขง่กบัเวลา การทาํงานเป็นผลดั การทาํงานทีม่ชี ัว่โมงการทาํงานทีย่าว การทาํงานทีจ่าํเจ ซํ้าซาก 

 กมลสรรค ์บุญกวา้ง (2550 : 14) ไดจ้าํแนกสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นประเภท

ใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิคอื 

   1.1 สภาพแวดลอ้มทีม่ชีวีติ คอื คนทุกคน พชืและสตัวทุ์กชนิดทีม่ใีนสถานศกึษา 

   1.2 สภาพแวดล้อมที่ไม่มชีวีติ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ 

แสงแดด อุณหภมู ิทศันียภาพของลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะทีต่ ัง้ รวมทัง้ปรากฏการณ์ ธรรมชาต ิ

  2. สภาพแวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ซึง่แยกไดห้ลายประเภท เช่น 

   2.1 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถงึ สิง่ทีเ่ราสามารถมองเหน็หรอืจบัต้อง

ได ้ซึง่ปรากฏอยูใ่นสถานศกึษาในหลายๆลกัษณะ คอื 
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    2.1.1 สถานที ่เช่น ภูมทิศัน์ บรเิวณต่างๆภายในสถานศกึษา เช่น บรเิวณที่

พกัผ่อนที่ออกกําลังกาย บริเวณการเรียนการสอน พื้นที่ทําการเกษตร ที่อยู่อาศัย สวนหย่อม       

สวนป่า เป็นตน้ 

    2.1.2 สิ่งที่ปลูกสร้างต่างๆ รัว้ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องประชุม       

โรงอาหาร หอ้งน้ําหอ้งสว้ม ทีจ่อดรถ เป็นตน้ 

    2 .1 .3 ห้องต่างๆ และส่วนประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ              

แหล่งเรยีนรู ้สถานทีพ่กัผ่อนและป้ายนิเทศ เป็นตน้ 

    2.1.4 สาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง ทางเชื่อมระหว่างอาคาร การจราจร 

น้ํา ไฟฟ้า และระบบตดิต่อสื่อสาร เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศพัท ์สาธารณะ ทีด่ื่ม

น้ํา ทีล่า้งมอืและเทา้ เป็นตน้ 

    2.1.5 ลกัษณะการบรกิารด้านสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั เช่น โรง

อาหาร ห้องพยาบาล อาหารและน้ําดื่มน้ําใช้ ขยะและมลพิษในสถานศึกษา เวรยาม เครื่องมอื 

ป้องกนัอุบตัเิหตุต่างๆ เช่น สญัญาณแจง้อุบตัภิยั เครื่องมอืดบัเพลงิ เครื่องมอืและอุปกรณ์อํานวย 

ความสะดวกอื่นๆ เป็นดน้ 

    2.1.6 เครื่องมอื สื่อการเรยีนการสอน และวสัดุอุปกรณ์ที่มใีนสถานศกึษาสิง่

ต่างๆเหล่าน้ีหากมคีวามทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการ มคีวามเพยีงพอ มมีาตรฐานและคุณภาพ ใน

สภาพที่ด ีจะเป็นสภาพแวดล้อมทีด่งึดูด และสรา้งความกระหายใคร่เรยีนรูใ้หผู้้เรยีน และเสรมิการ

พฒันาคนทีอ่ยูใ่นสถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

   2.2 สภาพแวดลอ้มทางสงัคม หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นความรูส้กึทีเ่กดิจาก

การอยู่และปฏบิตัิงานร่วมกนัของคนในสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการปฏสิมัพนัธ์ของคนโดยตัง้ใจ 

หรอื ไม่ตัง้ใจ เช่นลกัษณะ และแบ่งกลุ่มของคน ประเพณี ความเชื่อ ระเบยีบวนิัย ระบบและวธิกีาร

ติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย เพศ วยั และสถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ของคน เป็นต้นซึ่งแบ่งได ้      

3 ลกัษณะ คอื 

    2.2.1 สภาพแวดล้อมด้านการบรหิารจดัการ เช่น โครงสรา้งองค์กร ปรชัญา 

แนวคดิ ระบบวธิกีารบรหิารจดัการ การจดัสํานักงาน นวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ใช้ในการบรหิาร

จดัการ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัิงาน การติดตามนิเทศ ตรวจสอบ และการประเมนิผลงาน 

การพฒันาและสรา้งขวญัในการทํางาน เป็นตน้ 

    2.2.2 สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอน การกําหนดวตัถุประสงคด์า้นการ

เรยีนการสอน การจดักิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้ การจดัแหล่งเรยีนรู้ การจดัสิ่งอํานวยความ 
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สะดวกและวสัดุอุปกรณ์เพื่อการเรยีนรู ้การใหแ้รงเสรมิแก่ผูเ้รยีนและผูส้อน การประเมนิผล และวดั

การเรยีนรู ้เป็นตน้ 

    2.2.3 สภาพแวดล้อมดา้นปฏสิมัพนัธข์องบุคคล เช่น ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง คร ู

อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กับนักเรียน ปฏิสัมพันธ ์

ระหว่างนกัเรยีนนกัศกึษา กบันกัเรยีนนกัศกึษา 

 

 องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 กิลเมอร์ (Gilmer, 1966 : 279 - 283 ) กล่าวว่า ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน ม ี10 ดา้น คอื 

  1. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ได้แก่ ความมัน่คงในการทํางาน การที่ได้รบั 

ความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความอบอุ่นใจและปลอดภยัทีจ่ะไดท้ํางาน 

ในองค์การ ซึ่งจากงานวจิยัพบว่าคนที่มพีื้นความรูน้้อยหรอืขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมัน่คงใน

งานน้ี มคีวามสาํคญัสาํหรบัเขามาก แต่คนทีม่คีวามรูส้งูจะรูส้กึว่าไมม่คีวามสําคญัมากนกั 

  2. โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้มี

โอกาสเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทํางาน             

โดยพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนอย่างเป็นธรรม พจิารณาเลื่อนตําแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บําเหน็จ 

รางวลัแก่ผู้ปฏิบตัิงานดี ยอมรบัและยกย่องชมเชยพนักงานเมื่อปฏิบตัิงานดี ส่งเสรมิสนับสนุน 

พนกังานใหศ้กึษาต่อ และมกีารฝึกอบรมใหเ้รยีนรูง้านมากขึน้ 

  3. องค์การและการจดัการ (Company and Management) ได้แก่ ลกัษณะการจดั 

โครงสรา้งขององคก์าร การวางนโยบาย แนวทางวธิปีฏบิตัภิายในองคก์าร ชื่อเสยีงขององคก์าร และ

การดาํเนินงานขององคก์าร 

  4. ค่าจา้ง (Wages) ได้แก่ เงนิเดอืนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการทํางาน โดยพจิารณาใน

เรือ่งของจาํนวนค่าจา้งทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณของผลงานและวธิกีารจา่ยค่าจา้งทีย่ตุธิรรมเสมอภาค 

  5. คุณลกัษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็นเรื่องของงานทีท่ํา

อยู่เป็นงานที่ทําให้รูส้กึว่ามคีุณค่า มคีวามภาคภูมใิจ มสีถานภาพ มศีกัดิศ์รแีละได้รบัการยอมรบั 

นบัถอื เป็นงานบรกิารสาธารณะเป็นงานทีต่รงตามความรูค้วามสามารถ เป็นงานทีส่่งเสรมิความคดิ 

รเิริม่เป็นงานทา้ทาย และทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

  6. การนิเทศงาน (Supervision) คอื การได้รบัการเอาใจใส่ ได้รบัการตรวจ แนะนํา

งานอย่างใกลช้ดิ และไดร้บัทราบการทํางานทีถู่กต้องจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างาน การนิเทศ
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งานมคีวามสําคญัทีจ่ะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความรูส้กึพอใจ หรอืไม่พอใจต่องานที่ทําได ้การนิเทศ

งานไมด่ ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้ขาตดัสนิใจยา้ยงานหรอืลาออกจากงาน 

  7. คุณลกัษณะทางสงัคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คอื การได้ทํางาน 

อยู่ในกลุ่ม ที่มคีวามคล้ายคลงึกบัตน ได้รบัการยอมรบัและเป็นส่วนหน่ึงของการทํางาน มคีวาม

สามคัครีูจ้กัหน้าทีข่องตน มกีลุ่มทาํงานทีฉ่ลาด มปีระสทิธภิาพ 

  8. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) คอื การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสาร

เกี่ยวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกบัแผนงานทีอ่งค์การกําลงัทําอยู ่

และกําลงัจะทําในอนาคต การรบัรู้เกี่ยวกบัสายการทํางานและอํานาจการบงัคบับญัชา การรบัรู ้

ข่าวสารด้านนโยบายและกระบวนการทํางาน และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ

องคก์าร และบุคคลต่างๆ ในองคก์าร 

  9. สภาพการทํางาน (Working Conditions) คอื สภาพที่มคีวามสะอาด มรีะเบยีบ     

มคีวามปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องจกัร จดัไว้อย่างเหมาะสมและเตรยีมพร้อมที่จะใช้อยู่เสมอ          

มอีากาศ ถ่ายเทด ีไม่มเีสยีงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาทํางานแต่ละวนัเหมาะสม       

มสีถานทีใ่หอ้อกกําลงักาย มโีรงอาหารใกล้ๆ  มศีูนยอ์นามยั มสีถานทีจ่อดรถ 

  10. สวสัดิการหรอืผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รบั (Benefits) คือ สิทธิประโยชน์และ 

สวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าจา้งที่บุคคลไดร้บั ไดแ้ก่ เบี้ยบําเหน็จบํานาญ วนัหยุดพกัผ่อน 

ประจาํปี การลา ค่ารกัษาพยาบาล การจดัประกนัภยั เป็นตน้ 

 สเตียร์ (Streer, 1977 : 365-366) กล่าวถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน มดีงัน้ี 

  1. โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึงวธิกีารต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อให้งาน 

ประสบผลสาํเรจ็ วธิกีารเหล่าน้ีถกูกําหนดโดยองคก์ร 

  2. ความสมัพนัธร์ะหว่างรางวลัและการลงโทษ (Reward Punishment Relationship) 

หมายถงึ การใหร้างวลัเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิเดอืน 

  3. การรวมศูนย์ในการตดัสนิใจ (Decision Centralization) หมายถงึ การตดัสนิใจ 

สาํคญัๆ จะถูกรวมศูนยอ์ยูก่บันกับรหิารระดบัสงู 

  4. การเน้นถงึความสําเรจ็ (Achievement Emphasis) หมายถงึ ความปรารถนาของ

บุคลากรในองคก์รทีจ่ะทาํงานทีด่ ีและช่วยเหลอืองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  5. การเน้นฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Emphasis) 

หมายถงึ ระดบัที่องค์กรพยายามสนับสนุนการปฏบิตังิานของสมาชกิในองคก์ร โดยฝึกอบรม และ

การพฒันาประสบการณ์แก่สมาชกิขององคก์ร 
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  6. ความมัน่คงและความเสี่ยง (Security Versus Risk) หมายถึงระดบัของความ 

กดดนัต่างๆ (Pressures) ภายในองคก์รทีส่รา้งความรูส้กึไม่มัน่คงของสมาชกิขององคก์ร 

  7. การเปิดเผยและการพยายามปกป้องตนเอง (Openness Versus Defensiveness) 

หมายถึง ระดบัที่บุคลากรในองค์กรพยายามที่จะปิดบงัความผิดพลาดของตนเอง โดยที่ไม่ยอม 

เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 

  8. สถานภาพและขวญักําลงัใจ (States and Morale) หมายถงึ ความรูส้กึทัว่ๆ ไปของ 

บุคลากรทีม่ต่ีอองคก์รแห่งน้ีว่าเป็นสถานทีเ่หมาะสมแก่การทาํงาน 

  9. การยอมรบัในผลงานและการป้อนกลบั (Recognition and Feedback) หมายถงึ 

ระดบัทีส่มาชกิในองคก์รทราบว่า ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถงึผลงานและสนบัสนุนในการทาํงาน 

  10 ความยดืหยุน่และความสามารถขององคก์ร (General Organization Competence 

and Flexibility) หมายถงึ ระดบัที่องค์กรรูส้กึว่าเป้าหมายขององค์กรคอือะไร และ กําลงัทําอะไร 

องค์กรมคีวามสามารถและยดืหยุ่นเพยีงพอที่จะรูว้่าปัญหาอะไรจะเกิดขึน้ และควรจะตอบสนอง

ปัญหาอยา่งไร 

 มอสส ์(Moos, 1983) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานแบ่งเป็น 10 ดา้น คอื 

  1. ความเกีย่วขอ้งในการทํางาน (Involvement) เป็นลกัษณะความต้องการการมสี่วน

ร่วม มีโอกาสที่จะเสนอแนะ การได้ร ับการยอมรับด้านความคิดเห็น ทําให้รู้สึกว่าตนเองม ี

ความสําคญัและมคีวามเคารพในตนเองมากขึน้ การที่สมาชกิทุกคนในกลุ่มมสี่วนร่วมในกจิกรรม 

ต่างๆ ไดผ้สมผสานความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความขดัแยง้จะไม่เกดิขึน้ งาน

จะมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

  2. การไดร้บัการสนับสนุน (Support) การได้รบัการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และ

ผู้บงัคบับญัชาเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง จะส่งเสรมิหรอืหยุดยัง้ประสทิธภิาพในการทํางานของ

บุคคล 

  3. การไดร้บัการกระตุน้ใหไ้ดแ้สดงออก (Spontaneity) ผูบ้งัคบับญัชาจะเปิดโอกาสให้

พนักงานแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเต็มที่ ถ้าบุคคลไม่มีความกล้าในการแสดงออกการ

ตดิต่อสื่อสารจะทําไดไ้ม่เตม็ที ่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ทีม่ปีระสทิธผิลมากที่สุดจะไม่ถูกนําออกมา

แก้ปัญหา การเปิดโอกาสอาจทําได้ในลกัษณะใหอ้ภปิรายแสดงความ คดิเหน็และเสนอแนะวธิกีาร

แก้ปัญหา ความมอีสิระและความมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ จะส่งผลกระทบต่อขวญัและ

กําลงัใจในการทาํงาน 

  4. ความเป็นอสิระในการทํางาน (Autonimy) เป็นลกัษณะที่พนักงานมอีิสระที่จะใช้

ความคดิรเิริม่ของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบในการทํางาน และงานชิ้นนัน้จะสําเรจ็ได้ขึ้นอยู่กบัตวั 
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พนักงาน ความไม่มอีสิระในการทํางานและไม่มอีํานาจในการทํางานเป็นปัจจยัที่ทําให้เกิดความ

เหน่ือยหน่ายในอาชีพได้ เน่ืองจากว่าพนักงานอาจมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุม

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานได ้

  5. การได้รบัการแนะนําเรื่องการทํางาน (Practical Orientation) ลกัษณะการให ้

คาํแนะนําในเรือ่งการทาํงาน เป็นการพฒันาบุคคลโดยจดัใหม้กีารแนะนําและฝึกอบรมพนักงานเพื่อ 

ให้พนักงานได้มกีารปรบัปรุงทกัษะในการทํางาน เมื่องานเริม่มคีวามยุ่งยากทางเทคนิค และเป็น

งาน เฉพาะอย่างยิง่ มากยิง่ขึน้ ในทางตรงขา้ม ถ้ามสีิง่ใหม่ๆทางดา้นเทคโนโลย ีเช่น มวีธิกีารผลติ          

มีการจดัโครงสร้างของบทบาทและการรับผิดชอบต่องานใหม่ การเปลี่ยนแปลงองค์การอาจ

ก่อให้เกิด ความตึงเครยีดได้ อนัเน่ืองมาจากการขาดการแนะนําและให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องการ

ทาํงาน 

  6. การได้รบัคําแนะนําปัญหาส่วนบุคคล (Personal Problem Orientation) คือ       

เมือ่พนักงานมปัีญหาเกดิขึน้ และไม่สามารถทีจ่ะแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ผูบ้งัคบับญัชาอาจกระตุ้นให ้

พนักงานได้แสดงความรูส้กึออกมา โดยผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้ที่จะให้คําปรกึษา ต้องมทีกัษะอย่างด ี

ในการฟังปัญหาของพนักงาน แลว้กระตุ้นหรอืสนับสนุน ให้พนักงานเล่าปัญหาใหฟั้ง ตลอดจนให้

พนักงานเขา้ใจปัญหาเกดิขึน้และพยายามแก้ไขปัญหา เมื่อพนักงานที่ไดร้บัการใหค้ําปรกึษาทําให้

สามารถลดความเครยีดทางอารมณ์ได ้รูส้กึสบายขึน้เมื่อไดร้ะบายใหผู้อ้ื่นฟัง ความกดดนัทีเ่กดิขึน้

จะลดลง 

  7. การแสดงความโกรธและความก้าวร้าว (Anger and Aggression) คือ การเปิด 

โอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ สามารถทีจ่ะโต้แยง้กบัเพื่อนร่วมงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ไดอ้ยา่งเสร ีโดยทีส่ามารถแสดงความโกรธและกา้วรา้วต่อผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเปิดเผย 

  8. การสัง่การและระเบยีบในองค์การ (Order and Organization) คอื กฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัขององคก์าร การสรา้งความเชื่อถอืใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานฟังและปฏบิตัติาม 

  9. ความชดัเจนในการปฏบิตังิาน (Program Clarity) คอื ลกัษณะงานทีม่คีวามชดัเจน 

มขีอบเขตความรบัผดิชอบ และมคีวามเขา้ใจในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

  10. การควบคุมโดยผู้บงัคบับญัชา (Staff Control) คอื รูปแบบของการบงัคบับญัชา 

การควบคุมดแูลของผูบ้งัคบับญัชา 

 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่านครัง้น้ี ผู้วจิยัไดอ้าศยัแนวคดิการมสี่วนร่วม ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

การประกนัคุณภาพการศึกษา แนวคดิเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงเอกสารและ
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งานวจิยัที่เกี่ยวข้องในปัจจยัที่คาดว่าน่าจะมผีลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ซึง่ผูท้ําการวจิยัไดส้รุปเป็นปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานเพื่อใชใ้น

ศึกษา ประกอบไปด้วยปัจจยั 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนจากผู้บรหิาร 2) ความร่วมมอืของ

ผูร้่วมงาน 3) การได้รบัการฝึกอบรมด้านการประกนัคุณภาพ และ 4) สิง่จงูใจในการทํางานประกนั

คุณภาพการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

 1. การสนับสนุนของผูบ้ริหาร 

 ผูบ้รหิาร (Management Staff) ตามความหมายของนิยามศพัทป์ระกนัคุณภาพของ 

มาตรฐานประกนัคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU-QA 84) (2544) หมายถงึ บุคคล หรอื

คณะบุคคลผู้ควบคุม กํากับ ดูแลองค์กร โดยความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management 

Responsibility) ตามข้อกําหนดระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2000 (สถาบนัเพิม่ผลผลิต   

แห่งชาต,ิ 2544 : 20) ผูบ้รหิารระดบัสูงจะต้องจดัใหม้หีลกัฐานทีแ่สดงถงึความ มุ่งมัน่ของตนทีม่ต่ีอ

การพฒันา การนําระบบบรหิารคุณภาพไปปฏบิตัใิช้ และการปรบัปรุงประสทิธผิลของระบบบรหิาร

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งต้องมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์ สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2551) ได้ให้

ความหมายของคาํว่า ภาวะผูนํ้า หมายถงึ กระบวนการเกี่ยวกบัการใชอ้ทิธพิลซึง่เป็นอํานาจภายใน

ของผู้นํา เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นอํานาจจรงิๆ        

ทีต่นเองมอียู ่และอํานาจทีบุ่คคลนัน้ ไดร้บัจากการดาํรงตําแหน่ง ซึง่เป็นอํานาจการยอมรบัจากกลุ่ม 

แสดงพฤตกิรรมใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั และใหเ้กดิแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําใหเ้กดิปฎสิมัพนัธ์

ทางสงัคม สามารถเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์และนําไปสู่เป้าหมายองคก์ร 

 จากการประมวลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่าการสนับสนุนของผูบ้รหิารมสี่วนสําคญัอย่าง

มากในการที่จะทําให้บุคลากรในองค์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน ทัง้น้ีจากงานวิจัย        

ของวาสนา สะอาด และคณะ (2557) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในของสํานักคอมพวิเตอร ์และเครอืข่าย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบว่า 

ผู้บริหารและนโยบายส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก

คอมพิวเตอร์ และเครอืข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สอดคลอ้งกบั มฮัด ีแวดราแม และคณะ (2556) ไดท้าํการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อความสําเรจ็ใน

การประกนัคุณภาพภายในทีบู่รณาการกบังานปกต ิพบว่า ปัจจยัดา้นผูบ้รหิารส่งผลต่อความสําเรจ็

ในการประกนัคุณภาพภายในที่บูรณาการกบังานปกต ิอกีทัง้จนิตนา เทยีมทพิร และคณะ (2555) 

ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบัน               

การพลศกึษา วทิยาเขตกรุงเทพ พบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะผูบ้รหิารส่งผลต่อการดําเนินงานประกนั



43 

คุณภาพภายในของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตกรุงเทพ และยงัมสี่งผลต่อระบบประกนัคุณภาพ

ภายในอกีดว้ย ซึง่จากงานวจิยัของ วรรณารตัน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ทําการศกึษา

เรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตรใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า การสนับสนุนของผูบ้รหิารมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัการมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัพงศธ์วชั ววิงัส ู(2546) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ

การศกึษา พบว่า การสนับสนุนของผู้บรหิารเกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

 

 2. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 

 ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป ไดม้าร่วมงานเป็น

ทมี มกีารปฏสิมัพนัธก์นัในทุกขัน้ตอนของการดําเนินงาน ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนการปฏบิตังิาน 

ขัน้ตอนการดําเนินงาน ขัน้ตอนการประเมนิผลการทํางาน และขัน้ตอนการปรบัปรุง พฒันาการ

ดําเนินงาน ซึง่ทุกคนมเีป้าหมายร่วมกนั มกีารประสานงานและการสนับสนุนซึง่กนัและกนั รวมไป

ถงึการตดัสนิใจรว่มกนัและรบัผดิชอบรว่มกนัในการทํางาน 

 ตามแนวทฤษฎอีงคก์รและการบรหิารของเอลตนั เมโย (Mayo, 1930 อ้างถงึใน Rice, 

1982 : 70-74) เน้นการทํางานเป็นทมีเพื่อช่วยเพิม่ความสําเรจ็ขององค์การ พบว่า ทมีงานจะ

ร่วมกนักําหนดเงื่อนไขการทํางานร่วมกนัตาม เพื่อใหบ้รรลุตามแนวทางหรอืเป้าหมายขององคก์าร 

สอดคลอ้งกบัขอ้สรปุของทฤษฎหีมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) (Likert, 1967) 

พบว่า 1) การทาํงานเป็นกลุ่มจะช่วยใหง้านมปีระสทิธภิาพมากขึน้และทําใหม้ ีสิง่จงูใจในการทํางาน

ปฏบิตังิานมากขึน้ ทัง้น้ีพบว่าโดยหลกัการแลว้องคก์รจะสมัฤทธิผ์ลกต่็อเมื่อทุกคนมคีวามร่วมมอืกนั

ปฏบิตังิานมใิช่ต่างคนต่างแยกกนัปฏบิตังิาน 2) การปฏบิตังิานเป็นกลุ่มโดยอาศยัความร่วมมอืเป็น

ขอ้กําหนดทีใ่ชไ้ดด้ใีนทุกองคก์รทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน 3) หลกัการสําคญัของการทํางานใน

ลกัษณะน้ีคอืทุกคนต้องมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของ กระบวนการทํางาน และมคีวามพงึพอใจที่จะ

ปฏบิตัิงาน เช่นเดยีวกบัไดเยอร ์(Dyer, 1977 : 46-49) อธบิายตามแนวคดิของวงจรการสร้าง

ทมีงาน กล่าวว่าการมสี่วนร่วมต้องมาจากความร่วมมอืในการทํางานตามวงจรการสร้างทมีงาน     

ซึง่เริม่จากการรว่มมอืกนัคน้หาปัญหาในองคก์ร มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ร่วมมอื

กนัวางแผนและดาํเนินการตามแผนงาน จนกระทัง้ถงึการรว่มมอืกนัเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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 จากประมวลการวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมผีลต่อการมสี่วน

ร่วมของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร ์โดยจากงานวจิยัของวรรณารตัน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ 

(2550) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบั

การมสี่วนร่วมของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตรใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ตวัแปร

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน คอื ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการมสี่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ

งานวจิยัของพงศ์ธวชั ววิงัสู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

ลกัษณะทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ตวั

แปรสภาพแวดลอ้มในการทํางาน คอื ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการมี

ส่วนรว่มของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 3. การได้รบัการฝึกอบรม  

 บคัเลย ์และคาเทลิ (Buckley & Caple, 1995 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรม

ไวว้่าเป็นการวางแผนและพยายามอย่างเป็นระบบที่จะสรา้งหรอืพฒันาความรู ้(Knowledge) หรอื

ทกัษะ (Skill) หรอืเจตคต ิ(Attitude) โดยผ่านประสบการณ์การรบัรู ้เพื่อช่วยให้การปฏบิตังิานมี

ประสทิธภิาพ เช่นเดยีวกบัเครอืวลัย์ ลิม่อภชิาต ิ(2531 : 2) ที่ให้ความหมายการฝึกอบรมว่าเป็น

กจิกรรมการเรยีนรู ้(Learning) เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรบัปรุงและเพิม่พูนความรู ้ความเขา้ใจ 

ทกัษะ หรอืความชํานาญ และเจตคติอันเหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงใน

พฤตกิรรมและเจตคต ิเพื่อการปฏบิตังิานในหน้าที ่และเป็นการยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิานให้

อยู่ในระดบัที่สูงขึน้ ทําให้บุคลากรมคีวามเจรญิก้าวหน้าในการงาน สอดคล้องกบัความหมายของ

บุญเลศิ ไพรนิทร ์(2538 : 9) ทีใ่หค้วามหมายการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการในการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมคีวามรู้ ทกัษะ และเจตคติที่จําเป็นสําหรบัการปฏบิตัิงาน

อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยมุง่ใหส้ามารถเอาไปใชใ้นการปฏบิตังิานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตไดเ้ป็นอย่าง

ด ี

 โดยสรปุการฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยผ่านการ

เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิเพื่อมุ่งใหส้ามารถนําเอาไปใชใ้น

การปฏบิตังิาน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 ทัง้น้ีจุดมุ่งหมายของการฝึกกอบรมควรมคีวามชดัเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และ    

ในตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมหรอืในแต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรมเป็นการคาดหวงัให้ผู้รบั     

การฝึกอบรมสามารถจะทําอะไรภายใต้เงื่อนไขของการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมและเกณฑ์
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มาตรฐาน (Standard) ทีจ่ะตอ้งไปถงึเพื่อแสดงถงึระดบัของความรูค้วามสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึก

กอบรม (Buckley & Caple, 1995 : 123) นอกจากน้ีแวคเลยแ์ละลาทมั (อ้างถงึในชูชยั สมทิธไิกร, 

2540) จาก Developing and Training Human Resources in Organizations กล่าวถงึจุดมุ่งหมาย

ของการฝึกอบรม 3 ประการ คอื 1) เพื่อปรบัปรุงระดบัความตระหนักรูใ้นตนเอง (Self-awareness) 

ของแต่ละบุคคล ซึ่งการตระหนักรูใ้นตนเองเป็นการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง เช่น การทําความเขา้ใจ

เกีย่วกบับทบาท และการรบัผดิชอบของตนเองในองคก์าร การตระหนักถงึความแตกต่างระหว่างสิง่

ที่ตนเองปฏบิตัิจรงิ ปรชัญาที่ยดึถือ การเข้าใจถึงทศันะที่ผู้อื่นมต่ีอตนเอง และการเรยีนรู้ว่าการ

กระทาํของตนมผีลกระทบต่อผูอ้ื่นอย่างไร เป็นต้น 2) เพิม่พูนทกัษะในการทํางาน (Job Skills) ของ

แต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทกัษะด้านใดด้านหน่ึงหรอือีกหลายด้านก็ได้ เช่น การปกครองบญัชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น และ 3) เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจ 

(Motivation) ของแต่ละบุคคลที่จะทําให้การปฏิบตัิงานเกิดผลดี แม้ว่าบุคคลหน่ึงจะมคีวามรู้

ความสามารถในการปฏบิตังิาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทํางานแล้ว บุคคลอาจมไิด้ใช้ความรู้

ความสามารถของตนอยา่งเตม็ทีแ่ละผลงานอาจจะไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 จากผลการศกึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทํางานและลกัษณะทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบั

การมสี่วนร่วมของบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตรใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษาของ วรรณารตัน์      

ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

ลกัษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประกัน

คุณภาพการศกึษา พบว่า ตวัแปรสภาพแวดลอ้มในการทํางาน คอื การไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการ

ประกนัการศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สอดคล้องกบั พงศ์ธวชั ววิงัสู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจยั

สภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า ตวัแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การฝึกอบรมด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน

คุณภาพการศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดว้ยเช่นกนั 

 

 4. แรงจงูใจในการทาํงาน 

 การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานในหน้าที่รบัผิดชอบแตกต่างกันภายใต ้

สถานการณ์เดยีวกันนัน้ มใิช่เป็นเพราะมคีวามรู้ความสามารถ มสีติปัญญา และประสบการณ์ที่

แตกต่างกนัเท่านัน้ แต่มปัีจจยัทีส่ําคญัยิง่กว่าอกีประการหน่ึงคอืการทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัแรงจงูใจใน
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การทาํงานทีแ่ตกต่างกนั เป็นเหตุใหแ้ต่ละคนเตม็ใจทีจ่ะใชพ้ลงัความสามารถในการทํางานมากน้อย

แตกต่างกนัไปดว้ย 

 แรงจงูใจเป็นปัจจยัทีส่ําคญัประการหน่ึงซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมมนุษยเ์พราะเป็นตวัการที่

ทําใหเ้กดิพลงัในพฤตกิรรมมนุษย ์(Andreas, 1970 : 505) มผีูใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจไวห้ลาย

ประการ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกนัว่าแรงจงูใจเป็นนามธรรมทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ แต่เป็นสิง่ที่มี

อทิธพิลกระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรมนัน้ๆ นอกจากจะช่วยกระต้นทําให้มนุษย ์เคลื่อนไหวและกระทํา

กจิกรรมต่างๆ แลว้ยงัเป็นสิง่ชกันําใหม้นุษยป์ระพฤตปิฏบิตัตินอย่างมทีศิทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

วางไว ้(โชต ิเกดิบณัฑติ, 2539 : 17) กล่าวว่าการจงูใจ (Motivation) หมายถงึ พลงักระตุ้นทีท่ําให้

เกดิพฤตกิรรมและควบคุมแนวทางพฤตกิรรม โดยแบ่งออกเป็นประเภท คอื แรงจูงใจทางร่างกาย 

(Physiological Motives) เป็นแรงจงูใจทีเ่น่ืองมาจากความต้องการทางร่างกาย แรงจงูใจทางสงัคม 

(Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกดิขึ้นจากการเรยีนรู ้ทัง้น้ีแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี        

1) ความต้องการเกี่ยวกับทรพัย์สินสิ่งของ 2) ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ใจ ความ

ปรารถนา ความมเีกียรติยศชื่อเสียง 3) ความต้องการเกี่ยวข้องกับอํานาจ 4) ความต้องการที่

เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจระหว่างบุคคล และ 5) ความต้องการทางสงัคมอย่างอื่น เช่น การ

พกัผ่อนหยอ่นใจ ตอ้งการแสดงความคดิเหน็ เป็นต้น และแรงจงูใจส่วนบุคคล (Personal Motive)           

เป็นแรงจงูใจของบุคคลแต่ละคน ซึง่จะมคีวาม แตกต่างกนั มรีากฐานจากความต้องการทางร่างกาย

และสงัคมประกอบกนั 

 ดงันัน้จงึสรุปไต้ว่าแรงจงูใจ หมายถงึ ปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใด

อยา่งหน่ึงออกมาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้

 โดย วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัย

สภาพแวดล้อมในการทํางานและลกัษณะทางจติที่เกี่ยวข้องกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรคณะ

วศิวกรรมศาสตรใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ตวัแปรลกัษณะทางจติ คอื แรงจงูในการ

ทํางานประกนัคุณภาพการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาและยงัสามารถทํานายการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศึกษาได ้    

ซึ่งสอดคล้องกบั พงศ์ธวชั ววิงัสู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางาน

และลกัษณะทางจติที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา 

พบว่า ตวัแปรลกัษณะทางจติ คอื แรงจงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพของบุคลากรในการประกนั

คุณภาพการศึกษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาและสามารถนําไปทํานายการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกนัคุณภาพการศกึษาได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 47.6 
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การทดสอบตวัแปรส่งผา่น (การวิเคราะหต์วัแปรส่งผา่น) 

 ความหมายของตวัแปรส่งผา่น (Mediator) 

 ตวัแปรส่งผ่านในบา้งครัง้อาจถูกเรยีกว่า ตวัแปรคัน่กลางหรอืตวัแปรสื่อผ่าน เพื่อแสดง

ใหเ้หน็บทบาทของตวัแปรระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม  

 บารอน และเคนน่ี (Baron & Kenny, 1986 : 1773) กล่าวว่า ตวัแปรส่งผ่านทําหน้าที่

เป็นตวัแปรทีส่ามทีอ่ธบิายกลไกความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ทีม่อีทิธพิลต่อตวัแปรตาม 

 เฟรเซอร ์บารร์อน และทกิซ ์(Frazier, Baron & Tix, 2004 : 116) กล่าวว่า ตวัแปร

ส่งผ่านเป็นตวัแปรทีอ่ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทาํนายและตวัแปรตาม 

 แมคคนิอน (MacKinnon, 2008 : 9) กล่าวว่า ตวัแปรส่งผ่านเป็นสื่อกลางความสมัพนัธ์

เชงิสาเหตุระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

 โมเดลตวัแปรส่งผ่าน (Single Mediator Model) 

 บารอน และเคนน่ี (Baron & Kenny, 1986) ไดก้ล่าวว่า การวเิคราะหค์่าอทิธพิลตวัแปร

ส่งผ่านสามารถนํามาใช้ทดสอบความตรงเชิงสาเหตุตามทฤษฎีได้ แต่ทัง้น้ีก็ยงัมีวิธีการใหม่ๆ         

ทีนํ่ามาวเิคราะหน้ี์ใช้การทดสอบดว้ย เช่น Spencer & Zanna (2005) นําไปใชใ้นกระบวนการ

ทดสอบทางจติวทิยาดว้ยวธิกีารทดลอง การออกแบบการทดลองทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการของ

ตัวแปรอิสระที่มอีิทธิพลต่อตัวแปรตาม และได้อธิบายสภาพให้เห็นว่าเมื่อใดที่มีการนําตัวแปร

ส่งผ่านในการศกึษา ควรนําวธิน้ีีไปเป็นทางเลอืกหน่ึงในการวเิคราะห์ โดยวธิวีเิคราะห์อทิธพิลตวั

แปรส่งผ่านของตวัแปรอสิระ X ผ่านตวัแปรส่งผ่าน M ไปยงัตวัแปรตาม Y แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

 จากภาพ 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัทีส่รา้งขึน้ โดยทัว่ไปจะพจิารณา

ตวัแปร X ซึง่สนันิษฐานว่าจะมผีลต่อตวัแปร Y เสน้ทาง c จะเรยีกว่า Total Effect หรอื อทิธพิลรวม

ซึง่จากโมเดลน้ีจะไมม่อีทิธพิลของตวัแปรส่งผ่าน 

 

 

X Y 
c 
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ภาพ 2 โมเดลอทิธพิลตวัแปรส่งผ่าน 

 

 จากภาพ 2 แสดงรูปแบบโมเดลอทิธพิลตวัแปรส่งผ่านในความสมัพนัธข์องตวัแปรโดย

เริม่จากการส่งอทิธพิลของตวัแปร X ออ้มผ่านตวัแปร M ซึง่เป็นตวัแปรส่งผ่าน และตวัแปร M จะรบั

อทิธพิลของตวัแปร X ส่งผ่านไปถงึตวัแปร Y เมื่อมกีารเกดิขึน้ของกระบวนการดงักล่าวน้ีจะถอืว่า

เป็นกระบวนการอทิธพิลส่งผ่านทีส่มบูรณ์ และมผีลใหเ้สน้ทางอทิธพิลจากตวัแปร X ไปถงึ Y มคี่า

อทิธพิลทางตรงลดลงจากขนาดที่แท้จรงิ แต่ยงัคงให้ค่าที่ต่างจากศูนย ์เมื่อมตีวัแปรส่งผ่านเขา้มา

ควบคุมเสน้ c’ เรยีกว่า อทิธพิลทางตรง (Direct Effect) และ M เรยีกว่า ตวัแปรส่งผ่าน (Mediator 

or Intervening Variable) การส่งผ่านอทิธพิลของตวัแปรบางส่วนมผีลใหเ้สน้ทาง X ไป Y มคี่า

อทิธพิลลดลงจากขนาดทีแ่ทจ้รงิ แต่ยงัคงใหค้่าทีต่่างจากศูนย ์เมือ่ตวัแปรส่งผ่านเขา้มาควบคุม 

 

 ขัน้ตอนการวิเคราะหต์วัแปรส่งผ่าน  

 บารอน และเคนน่ี (Baron & Kenny, 1986) ไดอ้ธบิาย 4 ขัน้ตอนการกําหนดวธิกีาร

วเิคราะหค์่าอทิธพิลส่งผ่านไวด้งัน้ี (ทศันีย ์นิลสงูเนิน, 2551) 

 ขัน้ตอนที ่1 ควรใหแ้สดงว่าตวัแปรตน้ X นัน้มผีลใหเ้กดิผลลพัธใ์นตวัแปรตาม Y แสดง

ได้จากสมการถดถอย โดยตวัแปร X จะเป็นตวัทํานาย (ใช้การประมาณค่าทดสอบเส้นทาง c)            

ในขัน้ตอนน้ีจะเป็นการกําหนดค่าอทิธพิลของตวัแปรทีส่มัพนัธก์นั แต่อาจจะไม่มคี่าอทิธพิลของตวั

แปรส่งผ่าน 

 ขัน้ตอนที ่2 ควรแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรต้น X นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรส่งผ่าน โดย

ใช้ M เป็นสญัลกัษณ์ ซึ่งจะเหน็ได้จากสมการถดถอย และใช้ตวัแปร X เป็นตวัทํานาย (ใช้การ

X Y 
c' 

M 
a b 
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ประมาณค่าและทดสอบเส้นทาง a) ในขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่จะแสดงให้เหน็ว่าตวัแปร

ส่งผ่านสามารถรบัอทิธพิลจากตวัแปรตน้ไปยงัตวัแปรตามได ้

 ขัน้ตอนที ่3 การแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรส่งผ่านนัน้มอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปร

ตามใช ้Y เป็นสญัลกัษณ์กําหนดในสมการถดถอย และตวัแปร X กบัตวัแปร M จะเป็นตวัแปร

ทาํนาย (ใชใ้นการประมาณค่าและทดสอบเสน้ทาง b) ซึง่ตวัแปรส่งผ่านอาจจะไม่มผีลต่อตวัแปรตาม

มากนกั คอื ตวัแปรส่งผ่านและตวัแปรตามอาจจะสมัพนัธก์นั เน่ืองจากทัง้สองตวัแปรเป็นผลอนัเกดิ

จากตวัแปรต้น X ดงันัน้ ตวัแปรต้นจะต้องมกีารกําหนดและควบคุมผลอนัจะเกดิจากตวัแปรส่งผ่าน

และส่งอทิธพิลต่อตวัแปรผลลพัธด์ว้ย 

 ขัน้ตอนที่ 4 ในการกําหนด M หรือ ตัวแปรส่งผ่านที่สมบูรณ์ในกระบวนการ

ความสมัพนัธข์องตวัแปร X และ Y จะต้องมกีารควบคุม M (ซึง่มผีลต่อขนาดอทิธพิลของเสน้ทาง 

c’) ในส่วนของความสมัพนัธ์ตวัแปร X ต่อ Y ค่าอทิธพิลที่เกดิขึน้จะเป็นศูนย ์โดยในขัน้ตอนที ่3 

และ 4 การประมาณค่าอทิธพิลจะใชว้ธิกีารทีเ่หมอืนกนั 

 หากทัง้ 4 ขัน้ตอนน้ีเกดิขึน้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ะไม่เปลีย่นแปลงจากสมมตฐิาน

และตวัแปร M จะเป็นตวัแปรส่งผ่านทีส่มบูรณ์ของกระบวนการความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร X กบั 

Y ถ้ากรณีที่ข ัน้ตอนที่ 1-3 เกิดขึ้นแต่ขัน้ตอนที่ 4 ไม่เกิดขึ้น อิทธพิลของตวัแปรส่งผ่านที่เกิด

บางส่วนจะเป็นเพยีงตวับ่งชี ้

 ถ้าขัน้ตอนที ่2 (ใชท้ดสอบเสน้ทาง a) และขัน้ตอนที ่3 (ใชท้ดสอบเสน้ทาง b) เกดิขึน้     

จะสามารถลดอทิธพิลทางตรงของ X ต่อ Y และหากในการทดสอบสมมตฐิานเสน้ทาง ab ใหค้่าเป็น

ศูนย ์ซึง่อาจจะเป็นการพจิารณาค่าโดยรวม แต่โดยทัว่ไปนัน้ต้องการใหเ้กดิขึน้เท่ากบั 0.05 แต่ใน

การกําหนดค่าแอลฟ่าทีใ่ชใ้นการทดสอบเสน้ทาง a, b นัน้ควรจะมคี่าตํ่าสุดเพยีง 0.0253 จะถอืว่า

เป็นความคลาดเคลื่อนประเภทที ่1  

 กล่าวโดยสรุป คอื กระบวนอทิธพิลส่งผ่านจะเกดิขึน้ได้อย่างสมํ่าเสมอด้วยขอ้มูลที่นํา

วเิคราะห์ และจากขัน้ตอนน้ี ค่าความเชื่อมัน่ที่ได้ในการวเิคราะห์อาจจะเป็นศูนย์หรอืไม่เป็นศูนย ์

หรอือาจจะไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิบารอน และเคนน่ี (Baron & Kenny, 1986) เน่ืองจากค่าความ

เชื่อมัน่ทีเ่กดิขึน้นัน้อาจมาจากกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ และค่าความเชื่อมัน่สูงทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์

อาจไม่มนีัยสําคญัทางสถิติ ถ้ามาจากกลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก ด้งนัน้ ขัน้ตอนทัง้หมดน้ีจงึไม่ควร

นํามานิยามเกี่ยวเน่ืองกบันัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งนัยสําคญัทางสถิตคิวรมาจากสารสนเทศที่ได้จาก

การวเิคราะห์ขอ้มูล แต่สารสนเทศอื่นๆ อาจเป็นส่วนหน่ึงที่ได้จากวธิทีางสถิตทิี่นํามาใช้ตดัสนิใจ 

ตวัอย่างเช่น ในกรณีทีเ่สน้ทาง a มอีทิธพิลขนาดใหญ่ แต่เสน้ทาง b เป็นศูนย ์และเสน้ทาง c มคี่า

เท่ากับ c’ ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากที่การทดสอบทางสถิติให้ค่า c’ ไม่มนีัยสําคญั (เน่ืองจากม ี
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Collinearity ความสมัพนัธข์องเสน้ตรงทีเ่หมอืนกนัของ X กบั M) ในขณะที ่c มนีัยสําคญั ซึง่อาจจะ

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นผลจากอทิธพิลของตวัแปรส่งผ่านทีส่มบรูณ์แบบ แต่ในความเป็นจรงิไม่มอีทิธพิล

ของตวัแปรส่งผ่านใดๆ เกดิขึน้ 

  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปารฉิัตร ์จนัทรน์วล (2557) ได้ทําการศกึษาเรื่องการคาดการณ์ระดบัความสําเรจ็ใน

การบรหิารงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏั     

สวนสุนนัทา ผลการวจิยัพบว่า การดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และดา้นผลลพัธ์

โดยภาพรวมระดบัความเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก ซึง่ดา้นผลลพัธเ์ป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ 

ดา้นปัจจยันําเขา้ และดา้นกระบวนการ ส่วนระดบัปฏบิตัทิีค่าดการณ์ของการดําเนินการตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพการศกึษา ภายในระดบัหลกัสูตรประจําปีการศกึษา 2557 ทัง้ 6 องค์ประกอบ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน            

การประเมินผู้เรียน เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 6 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ องค์ประกอบ ที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

และองคป์ระกอบที ่2 บณัฑติ และอาจารยท์ีส่งักดัคณะต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัความสําเรจ็ใน

การบรหิารงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทาที่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคณะแต่ละคณะมกีารจดัการเรยีนการสอนที่แตกต่าง

กนั มจีดุมุง่หมายทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้มลีกัษณะนักศกึษาทีแ่ตกต่างกนั จงึส่งผลใหอ้าจารยท์ีส่งักดั

คณะต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัความสาํเรจ็ในการบรหิารงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในระดบัหลกัสตูรของ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาแตกต่างกนั 

 ราํไพ หมัน่สระเกษ (2557) ศกึษาการมสี่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคจากการมสี่วนร่วม

ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสมีา ไดศ้กึษาการมสี่วนรว่มในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 13 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1) การร่วมกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 2) การร่วมกําหนดแผนการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์ของมหาวทิยาลยั 3) การร่วม

กําหนดนโยบายการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 4) การร่วมรบัรูน้โยบายและทศิทางการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 5) การร่วมปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธ

กจิ เป้าประสงค ์และแผนการดําเนินงาน 6) การเขา้ร่วมในกจิกรรมหรอืโครงการทีส่่งเสรมิการผลติ

บณัฑติให้มคีุณภาพ 7) การเข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาให้มคีุณลกัษณะที่พึง
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ประสงค ์8) การมสี่วนร่วมในการผลติและเผยแพร่ผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ หรอืงานสรา้งสรรค ์             

9) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม              

10) การมสี่วนร่วมในกิจกรรมหรอืโครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 11) การมสี่วนร่วมในการ

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มสีถาบนัมกีารบรหิารและการจดัการที่ดีเป็นไปตาม หลกัธรรมาภบิาล 

(Good Governance) 12) การมสี่วนร่วมในการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทางการเงนิ ตาม

ระบบที่วทิยาลยักําหนด และ 13) การมสี่วนร่วมในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาตาม

กระบวนการ PDCA อย่างต่อเน่ือง และศกึษาปัจจยั ดา้นบุคลากร ดา้นระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศกึษา และด้านการบรหิารระบบคุณภาพ โดยการศกึษาพบว่า การมสี่วนร่วมในการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของบุคลากรโดยร่วมอยู่ในระดบัมาก ปัญหาอุปสรรคทีพ่บจาก

การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัน้อย 

 วุฒชิยั อารกัษ์โพชณงค ์(2556) ศกึษาอทิธพิลของการรบัรู ้ทศันคต ิและการมสี่วนร่วม

ที่มต่ีอประสทิธภิาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั ตาม

ระบบคุณภาพภายใน ได้ศกึษาการรบัรูร้ะบบคุณภาพภาพใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) การรบัทราบระบบ

คุณภาพภายใน 2) การเลอืกรบัระบบคุณภาพภายใน 3) การทําความเขา้ใจระบบคุณภาพภายใน 

และการบนัทกึและจดจําระบบคุณภาพภายใน ศกึษาทศันคตทิี่มต่ีอระบบคุณภาพภายใน 3 ด้าน 

ไดแ้ก่       1) ดา้นความเขา้ใจทีม่ต่ีอระบบคุณภาพภายใน 2) ด้านพฤตกิรรมทีม่ต่ีอระบบคุณภาพ

ภายใน และ 3) ด้านความรูส้กึต่อระบบคุณภาพภายใน และศกึษาการมสี่วนร่วมในระบบคุณภาพ

ภายใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายใน 2) ด้านการร่วม

แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในระบบคุณภาพภายใน 3) ด้านการติดตามประเมนิผลในระบบคุณภาพ

ภายใน 4) ด้านการวางแผนร่วมกนัในระบบคุณภาพภายใน โดยการศึกษาพบว่า ระดบัการรบัรู ้

ทศันคติ และการมสี่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และระดบัการ

ดาํเนินงานหรอืประสทิธภิาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ตวัแปรทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถนําไปหาความสมัพนัธ์เชงิอทิธผิลระหว่างตวั

แปร และการรบัรูด้า้นการทาํความเขา้ใจ ทศันคตดิา้นความเขา้ใจและความรูศ้กึมอีทิธผิลในทางบวก

ต่อประสทิธภิาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน และการมสี่วนร่วมด้านการสนับสนุน

ข้อมูล และด้านการติดตามประเมนิผล มอีิทธพิลในทางบวกต่อการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มกีารสรปุและอภปิรายผล รวมทัง้ประโยชน์ทางการศกึษา 

 นุตสรา มิง่มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร์ ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั

สุรนิทร์มสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านการ     
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มสี่วนร่วมในการวางแผนงาน นโยบายและโครงการ ด้านการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการมสี่วนรว่มในการควบคุมและตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายใน 

และการมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงและพฒันาองค์ประกอบหลกัประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบั

มาก และเมื่อการเปรยีบเทียบการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่ง และระยะเวลาการปฏบิตัิงาน พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ อายุ ระยะเวลาการปฏบิตัิงานที่ต่างกนั ทําให้การมสี่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรไ์ม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่ตีําแหน่ง

ทีต่่างกนัทาํใหก้ารมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาราชภฏัสุรนิทรแ์ตกต่างกนั 

 เกษรา ตรไีพชยนต์ศกัดิ ์(2556) ศกึษาการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน สาขาวชิาในระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ได้ศึกษาการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมสี่วนร่วมในการ

วางแผน 2) การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) การมสี่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และ 4) การมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงและแก้ไข โดยการศกึษาพบว่า โดยรวมแล้วบุคลากรมสี่วน

รว่มอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรมสี่วนรว่มในระดบัมากทัง้ 4 ดา้น 

 ประภาศ ปานเจีย้ง (2555) ศกึษาการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ได้ศกึษาการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา 4 ด้าน 

ไดแ้ก่ 1) การมสี่วนรว่มในการวางแผน 2) การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) การมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ 4) การมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงและแก้ไข และได้ศกึษาปัจจยั

แวดลอ้มในการทํางาน ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากผู้บรหิาร ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน การไดร้บัการ

ฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษา และสิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพ

การศึกษา โดยการศึกษาพบว่าบุคลากรมหาวทิยาลยัหาดใหญ่มสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ อายุ  ตําแหน่ง อายุการทํางาน และ

รายไดต่้อเดอืนของบุคลากรทีต่่างกนั มสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่างกนั อย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ .05 ส่วนบุคลากรปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุนจาก

ผูบ้รหิารหน่วยงาน ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน การไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการประกนัคุณภาพ และ

แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพของบุคลากรที่ต่างกัน มสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 และปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ด้านการสนับสนุนต่างๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน      

ด้านการได้รบัการฝึกอบรมด้านการประกนัคุณภาพ การศึกษาและปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน  
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ดา้นการไดร้บัแรงจงูใจหรอืกําลงัใจในการทาํงานประกนัคุณภาพ การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการมี

ส่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาในภาพรวม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สถาพร ถาวรอธวิาสน์ (2555) ศกึษาการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ไดศ้กึษาการมสี่วนในการประกนัคุณภาพการศกึษา       

4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมสี่วนรว่มในการวางแผน 2) การมสี่วนรว่มในการดาํเนินงาน 3) การมสี่วนร่วม

ในการตรวจสอบและประเมนิผล และ 4) การมสี่วนร่วมในการนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน 

โดยการศึกษาพบว่า บุคลากรมสี่วนร่วมมากที่สุดคือ ขัน้การนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน 

รองลงมาคอื ขัน้การดําเนินการ ขัน้การตรวจสอบและประเมนิผล และขัน้การวางแผน ตามลําดบั 

ผลการศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร

การศกึษาใหค้วามสําคญัทัง้ข ัน้การวางแผน ขัน้การดําเนินการ ขัน้การตดิตามและประเมนิผล และ

ขัน้การนําผลการประเมินมาปรบัปรุงงาน บุคลากรขาดทกัษะและความเข้าใจจึงทําให้การทํา

หลกัฐานประกันคุณภาพขาดความสมบูรณ์ ส่วนระดบัของปัญหาในการประกนัคุณภาพ พบว่า     

ขัน้การตรวจสอบและประเมนิผล มปัีญหามากทีสุ่ด รองลงมาคอื การนําผลการประเมนิมาปรบัปรุง

งาน ขัน้การดําเนินการ และขัน้การวางแผน ตามลําดบั ส่วนระดับของการแก้ไขปัญหาในการ

ประกนัคุณภาพ พบว่า ขัน้การดําเนินการ ต้องการให้แก้ไขมากที่สุด รองลงมาคอืขัน้การวางแผน 

ขัน้การตรวจสอบและประเมนิผล และ การนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน ตามลําดบั และผลการ

เปรยีบเทียบปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ปัญหาการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกขัน้ตอน และวธิกีารแก้ไขปัญหา บุคลากรสายวชิาการแตกต่างกับ

บุคลากรสายสนบัสนุนอยา่ง มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 กฤตยิาภรณ์ ตนัปา (2552) ไดท้ําการศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาของบุคลากรวทิยาลยัศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลมีอายุมากที่สุด 53 ปี และน้อยที่สุด 24 ปีมีอายุเฉลี่ย 30 ปี และส่วนใหญ่เพศหญิง

มากกว่าเพศชาย มวีุฒกิารศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาโทมากทีสุ่ด รองลงมามวีุฒกิารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีส่วนผู้ให้ข้อมูลเพยีงเล็กน้อยมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานอยูใ่นช่วง 2-3 ปี รองลงมามรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน อยู่ในช่วง 4 - 5 

ปี และมเีพยีงผู้ให้ขอ้มูลเพยีงเล็กน้อย มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานมากกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่

สงักดัสํานักวชิาการสงักดัสํานักงานวทิยาลยัฯ รองลงมาสงักดักลุ่มงานสนับสนุนวชิาการ สงักัด

สํานักงานวทิยาลยัฯ กลุ่มงานบรหิาร นอกจากนัน้สงักดัศูนยน์วตักรรม ความรู ้และผลการศกึษา

การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคคลากรวทิยาลยัศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตามกระบวนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
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การวางแผน การปฏบิตั ิการตรวจสอบ และการปรบัปรุง แก้ไข พบว่า บุคลากรระบุว่ามสี่วนร่วมใน

ระดบัปานกลาง 

 นาตยา พลบัเกลี้ยง (2552) ศึกษาการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ไดศ้กึษาปัจจยัในการมี

ส่วนรว่มใน 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้การเตรยีมการ ขัน้การวางแผน ขัน้ดําเนินการตามแผน ขัน้ตรวจสอบ

และประเมินผล ขัน้การนําผลการประเมินมาปรับปรุง และขัน้การจัดทํารายงานประจําปี             

โดยการศกึษาพบว่า การมสี่วนรว่มของบุคลากรในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในคณะ

ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร รายดา้นบุคลากรมสี่วนร่วมในระดบัมากทุกขัน้ตอนเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือขัน้

เตรยีมการ ขัน้การวางแผน ขัน้ดําเนินการตามแผน ขัน้การนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน          

ขัน้การตรวจสอบประเมนิผล ขัน้การจดัทาํรายงานประจาํปี 

 แจ่มนภา สะใบบาง (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผล

การศกึษาพบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมในเรื่องการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา ได้แก่ ด้าน

การวางแผนการประกันคุณภาพ ด้านการดําเนินการประกันคุณภาพ ด้านการประเมนิผลการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นการปรบัปรุงการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า ผู้ใหข้อ้มลูมสี่วน

รว่มในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาทุกดา้นอยูใ่นระคบัปานกลาง 

 กมลมาลย์ ศรโีพธิ ์(2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ผลจากการศกึษา

พบว่า การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในการดําเนินการประกัน

คุณภาพของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายได ้

พบว่า     การมสี่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน การมสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงระบบ อยู่ใน

ระดบัน้อย และเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของบุคลากร ในการดําเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของคณะวทิยาศาสตรจ์ําแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญงิ มสี่วนร่วมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก จําแนกตามสายงาน พบว่า ข้าราชการ พนักงาน

มหาวทิยาลยั             (เงนิแผ่นดนิ) พนกังานมหาวทิยาลยั (เงนิรายได)้ มสี่วนร่วมในการวางแผน 

มสี่วนร่วมในการดําเนินงาน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยู่ ในระดบัมาก ยกเว้น

การมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงระบบ อยู่ในระดบัน้อย และเมื่อจําแนกตาม ระดบัการศึกษา และ

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยักไ็ดก้ําหนดตวัแปรปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบไปดว้ย 1) การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร 2 ความ

ร่วมมอืของผู้ร่วมงาน 3) การได้รบัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษา 

และ 4) สิง่จูงใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา และการมสี่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ประกอบไปด้วย 1) ด้านการวางแผนการปฏบิตัิงาน 2) ด้านการดําเนินการตามแผน 3) ด้านการ

ตรวจสอบประเมนิผล และ4) ดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรุง โดยทีผู่ว้จิยัต้องการทราบถงึระดบั

ปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการทีส่่งผลต่อผลการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีกทัง้ผู้วิจยัสนใจศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการเป็นตวั

แปรส่งผ่าน ถ้าการมสี่วนร่วมของบุคลากรทําหน้าที่เป็นตวัแปรส่งผ่านจะสามารถรบัอทิธพิลของ

ปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน แล้วส่งผ่านไปยงัผลการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามไดห้รอืไม ่ซึง่สามารถอธบิายไดต้ามกรอบแนวคดิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 กรอบแนวคดิ 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (X) 

ผลการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (Y) 

c 

การมสีว่นร่วมในงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (M) 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (X) 

ผลการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (Y) 

c' 

b a 


