
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัแวดล้อมในการ

ทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ที่ส่งผลต่อผลการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม และ     

2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการ

เป็นตวัแปรส่งผ่าน ไดแ้บ่งการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสตูร 

 ตอนที ่3 ผลการศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม 

 ตอนที ่4 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผล

การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วน

รว่มของบุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 n    แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 X ̅    แทน ค่าเฉลีย่ 

 SD   แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 CV   แทน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย  

 Min   แทน ค่าตํ่าสุด 

 Max   แทน ค่าสงูสุด 

 Skewness แทน ความเบ ้
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 Kurtosis  แทน ความโด่ง 

 f    แทน
 

ค่าสถติ ิf ในการทดสอบสมัประสทิธิ ์

 p    แทน ค่าความน่าจะเป็น 

 t    แทน ค่าสถติ ิt ในการทดสอบสมัประสทิธิ ์

 Ŷ    แทน ค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ทีอ่ยูใ่นรปูคะแนนดบิ 

 Ẑ    แทน ค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ทีอ่ยูใ่นรปูคะแนนมาตรฐาน 

 bi   แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

 βi   แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนน

       มาตรฐาน 

 R
 

  แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 

 R
2 

  แทน
 

ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ 

 a    แทน ค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

 Adjusted R
2
 แทน

 
ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ 

 SEest   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

 X    แทน ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน 

 X1   แทน การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร 

 X2   แทน ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน 

 X3   แทน การไดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นการประกนั

 คุณภาพการศกึษา 

 X4   แทน สิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

 M   แทน การมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบั

       หลกัสตูร 

 Y    แทน ผลงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคล 

 ผู้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรของ 6 คณะ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยเป็นบุคลากรสายวชิาการจํานวนทัง้หมด 328 คน แล้ว

ประเมนิผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ เพศ ตําแหน่งทาง

วชิาการ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพบุคลากร อายุการทํางานในมหาวทิยาลยั หน่วยงานที่

สงักดั รายได้ต่อเดอืน และทศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพ โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงใน

ตาราง 3 

 

ตาราง 3 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ ตําแหน่งทางวชิาการ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพบุคลากร อายุการทํางานในมหาวทิยาลยั หน่วยงานที่สงักัด 

รายไดต่้อเดอืน และทศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพ (n = 328 คน) 

 

ลกัษณะส่วนบคุคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 133 40.55 

  หญงิ 195 59.45 

ตาํแหน่งทางวิชาการ   

 อาจารย ์ 240 73.17 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 83 25.30 

 รองศาสตราจารย ์ 5 1.52 

อายุ   

 ตํ่ากว่า 25 ปี 3 0.91 

 26 - 40 ปี 217 66.16 

 41 - 55 ปี 87 26.52 

  มากกว่า 55 ปี 21 6.40 

ระดบัการศึกษา   

 ปรญิญาตร ี 5 1.52 

 ปรญิญาโท 146 44.51 

  ปรญิญาเอก 177 53.96 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบคุคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพบคุลากร   

 ขา้ราชการ 71 21.65 

 พนกังานมหาวทิยาลยั 202 61.59 

  พนกังานประจาํตามสญัญา 55 16.77 

อายกุารทาํงานในมหาวิทยาลยั   

 ตํ่ากว่า 1 ปี 19 5.79 

 1 - 5 ปี 87 26.52 

 6 - 10 ปี 124 37.80 

 11 - 15 ปี 50 15.24 

  มากกว่า 15 ปี 48 14.63 

คณะ (ทัง้หมด 6 คณะ 62 หลกัสตูร)   

 ครศุาสตร ์ 54 คน 16.46 

   หลกัสตูร 12 หลกัสตูร 19.35 

 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 73 คน 22.26 

   หลกัสตูร 15 หลกัสตูร 24.19 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 68 คน 20.73 

   หลกัสตูร 13 หลกัสตูร 20.97 

 คณะวทิยาการจดัการ 55 คน 16.77 

   หลกัสตูร 10 หลกัสตูร 16.13 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 35 คน 10.67 

   หลกัสตูร 6 หลกัสตูร 9.68 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 43 คน 13.11 

   หลกัสตูร 6 หลกัสตูร 9.68 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบคุคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัรายได้ต่อเดือน   

 ตํ่ากว่า 20,000 บาท 23 7.01 

 20,000 - 30,000 บาท 134 40.85 

 30,001 - 40,000 บาท 109 33.23 

 40,001 - 50,000 บาท 41 12.50 

  มากกว่า 50,001 บาท 21 6.40 

ทศันคติต่อการประกนัคณุภาพการศึกษา   

 ดมีาก 27 8.23 

 ด ี 188 57.32 

 เฉยๆ 86 26.22 

 ค่อนขา้งไมด่ ี 21 6.40 

  ไมด่อียา่งยิง่ 6 1.83 

ผลประเมินการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร   

 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 40 หลกัสตูร 64.52 

 ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ 17 หลกัสตูร 27.42 

  ไมไ่ดร้บัการประเมนิ 5 หลกัสตูร 8.06 

คะแนนประเมินการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสตูรผ่านการประเมิน 40 

หลกัสตูร) 

3.00 - 3.99 1 หลกัสตูร 2.50 

2.00 - 2.99 23 หลกัสตูร 57.50 

1.00 - 1.99 16 หลกัสตูร 40.00 

                                              ค่าเฉลีย่ 2.12          ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.439 

                                              ค่าสงูสุด 3.19          ค่าตํ่าสุด 1.11 

รวม 328 100.00 
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 จากตาราง 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 195 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 59.45 มตีําแหน่งอาจารย ์จํานวน 240 คน คดิเป็นร้อยละ 73.17 และมอีายุอยู่

ระหว่าง 26 - 40 ปี จาํนวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.16 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญา

เอก จาํนวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.96 มสีถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั จาํนวน 202 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.59 มอีายุการทํางานอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี จาํนวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

37.80 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของคณะคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 73 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 22.26 ประกอบไปดว้ย 14 หลกัสูตร คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 มรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,000 - 

30,000 บาท จาํนวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.85 ส่วนใหญ่มทีศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพ

การศกึษาด ีจํานวน 188 คน คดิเป็นร้อยละ 57.32 โดยผลประเมนิการประกนัคุณภาพระดบั

หลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรส่วนใหญ่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จาํนวน 40 หลกัสูตร คดิเป็นรอ้ยละ 

64.52 และส่วนใหญ่มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 2.00 - 2.99 จาํนวน 23 หลกัสตูร คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.12 ค่าสงูสุด 3.19 และ ค่าตํ่าสุด 1.11 ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหร์ะดบัปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานประกนัคณุภาพการศึกษา 

                ระดบัหลกัสตูร และระดบัการมีส่วนร่วมในงานประกนัคณุภาพการศึกษา 

                ระดบัหลกัสตูร 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหใ์นตอนน้ี ผูว้จิยัขอนําเสนอผลเกี่ยวกบัค่าเฉลีย่ (Mean) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกี่ยวกบัระดบัปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดบัหลกัสตูร 

 การศึกษาปัจจยัแวดล้อมในการทํางานบุคลากรสายวิชาการต่อการดําเนินการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 328 ราย ได้

ประเมนิผลเป็นค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผลระดบั

ของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ การสนับสนุน

จากผู้บรหิาร ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน การได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรูด้้านการประกนั

คุณภาพการศกึษา และสิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมรีายละเดยีดดงัน้ี 

 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

 

ปัจจยัแวดล้อมในการทาํงาน X ̅ SD ระดบัความคิดเหน็ 

1. การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 4.00 0.80 มาก 

2. ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน 4.04 0.75 มาก 

3. การไดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.78 0.97 มาก 

4. สิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา 3.81 0.91 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.91 0.86 มาก 
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 จากตาราง 4 พบว่า ผลการวเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยรวมแล้วอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.86 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ระดบัปัจจยัแวดลอ้มในทุกดา้นอยู่ในระดบั

มาก หากพจิารณา 3 อนัดบัแรก พบว่า ด้านความร่วมมอืของผู้ร่วมงานมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็น

อนัดบัแรกเท่ากบั 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 รองลงมาคอื การสนับสนุนจาก

ผูบ้รหิาร และสิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และ 3.81 

และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 และ 0.91 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการสนับสนุนจาก

ผูบ้รหิาร 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความคดิเหน็ต่อแนวทางหรอื

วธิกีารดาํเนินงาน 

4.11 0.78 มาก 

2. เมือ่ท่านเกดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

ผูบ้รหิารสามารถใหค้าํแนะนําหรอืตอบขอ้สงสยัได ้

3.97 0.77 มาก 

3. ผูบ้รหิารเป็นทีป่รกึษาทีด่แีก่ท่าน ทาํใหส้ามารถดาํเนิน

กจิกรรมประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอย่างด ี

3.92 0.85 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.00 0.80 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก                         

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 เมื่อพิจารณารายข้อเรยีงตาม

ค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความคดิเหน็

ต่อแนวทางหรอืวิธีการดําเนินงานอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ เมื่อท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ผู้บรหิารสามารถให้คําแนะนําหรอืตอบขอ้สงสยัได้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.97 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ผูบ้รหิารเป็น

ทีป่รกึษาทีด่แีก่ท่าน ทาํใหส้ามารถดาํเนินกจิกรรมประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอย่างดอียู่ในระดบัมาก 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความร่วมมอืของ

ผูร้ว่มงาน 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. ผูร้ว่มงานของท่านรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพการศกึษา  

4.02 0.71 มาก 

2. ผูร้ว่มงานของท่านใส่ใจแกไ้ข/ปรบัปรงุ เมือ่พบว่าการ

ดาํเนินงานไมส่อดคลอ้งความ ขอ้กําหนดมาตรประคุณภาพ 

4.00 0.78 มาก 

3. ท่านไดร้บัความรว่มมอืจากเพื่อนรว่มงานในการปฏบิตังิาน

เป็นอยา่งด ี

4.12 0.74 มาก 

4. อาจารยใ์นหลกัสตูรมกีารแลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์

ในการดําเนินการประกนัคุณภาพซึง่กนัและกนั 

4.02 0.80 มาก 

5. เมือ่เกดิปัญหาในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ ท่านได้

รบัทราบขอ้มลู และมกีารประชุมรว่มกนัเพื่อหาแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

4.03 0.72 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.04 0.75 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก         

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 เมื่อพิจารณารายข้อเรยีงตาม

ค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการที่มคี่าเฉลีย่สูงที่สุดคอื ท่านได้รบัความร่วมมอืจากเพื่อนร่วมงานใน

การปฏบิตังิานเป็นอยา่งดอียูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.74 รองลงมาคอื เมือ่เกดิปัญหาในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ ท่านไดร้บัทราบขอ้มลู และมี

การประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางปฏบิตัิที่เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03    

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ผูร้่วมงานของท่านร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.71 อาจารยใ์นหลกัสูตรมกีารแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพซึง่กนัและกนัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.80 และขอ้รายการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื ผู้ร่วมงานของท่านใส่ใจแก้ไข/ปรบัปรุง    

เมือ่พบว่าการดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดมาตรฐานการประคุณภาพอยู่ในระดบัมาก      

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการได้รบัการ

ฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. ท่านไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นประกนัคุณภาพ 3.65 1.02 มาก 

2. ท่านไดเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมดา้นประกนัคุณภาพหน่วยงาน

ท่านจดัขึน้ 

3.83 0.97 มาก 

3. ท่านไดร้บัการพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการประกนัคุณภาพ

ระดบัหลกัสตูร ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การอบรม 

การไดร้บัคู่มอื การศกึษาดงูาน เป็นต้น 

3.88 0.91 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.78 0.97 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า การได้รบัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้้านการประกนัคุณภาพ

การศกึษา โดยรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.97 เมื่อพจิารณารายขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื ท่านไดร้บั

การพฒันาความรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย เช่น    

การอบรม การได้รบัคู่มือ การศึกษาดูงาน เป็นต้นอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88            

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 รองลงมาคือ ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านประกัน

คุณภาพหน่วยงานท่านจดัขึน้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.97 และขอ้รายการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื ท่านได้เขา้รบัการฝึกอบรมด้านประกนั

คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02 ตามลาํดบั 
 

ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสิง่จงูใจในการทํางาน

ประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสําคญั หรอืชมเชยหลกัสตูรของ

ท่าน เมือ่หลกัสตูรผ่านเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 

3.84 0.89 มาก 

2. ผูบ้งัคบับญัชานําผลงานมาพจิารณาในการมอบหมายงาน

ทีส่าํคญั 

3.78 0.92 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.81 0.91 มาก 



74 

 จากตาราง 8 พบว่า สิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา โดยรวมแล้ว

อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 เมื่อพจิารณาราย

ขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสําคญั หรอื

ชมเชยหลกัสตูรของท่าน เมือ่หลกัสตูรผ่านเกณฑก์ารประกนัคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 และขอ้รายการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื 

ผู้บงัคบับญัชานําผลงานมาพจิารณาในการมอบหมายงานที่สําคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.78 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 ตามลาํดบั 

 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดบัหลกัสตูร 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม จํานวน 328 ราย ไดป้ระเมนิผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดบัของการมสี่วนร่วมของบุคลากรสาย

วิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร ได้แก่ การมสีวนร่วมด้านการวาง

แผนการปฏบิตังิาน (Plan) การมสีวนร่วมดา้นการดําเนินการตามแผน (Do) การมสีวนร่วมดา้น

การตรวจสอบประเมนิผล (Check) และการมสีวนร่วมดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรุง (Act) 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร  

 

การมีส่วนร่วมในงานประกนัคณุภาพการศึกษาระดบั

หลกัสตูร 
X ̅ SD 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. ดา้นการวางแผนการปฏบิตังิาน (Plan) 3.99 0.76 มาก 

2. ดา้นการดาํเนินการตามแผน (Do) 3.98 0.75 มาก 

3. ดา้นการตรวจสอบประเมนิผล (Check) 4.01 0.74 มาก 

4. ดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรงุ (Act) 3.98 0.72 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.99 0.74 มาก 
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 จากตาราง 9 พบว่า ผลการวเิคราะหก์ารมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสูตร โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.74 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมในทุกด้านอยู่ในระดบัมาก หาก

พจิารณา 3 อนัดบัแรก พบว่า การมสี่วนร่วมดา้นการตรวจสอบประเมนิผล (Check) ค่าเฉลีย่สูง

ทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรกเท่ากบั 4.01 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 รองลงมาคอื การมสี่วน

ร่วมด้านการวางแผนการปฏิบตัิงาน (Plan) และการมสี่วนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน 

(Do) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ 3.98 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และ 0.75 

ตามลาํดบั 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมด้านการวางแผนการ

ปฏบิตังิาน (Plan) 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. การประชุมระดมความคดิเหน็ เพื่อกําหนดเป้าหมายตวัชีว้ดั

ตามองคป์ระกอบ 

3.92 0.77 มาก 

2. การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

4.05 0.72 มาก 

3. การประชุม เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในการดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.02 0.75 มาก 

4. การกําหนดมาตรฐานการดาํเนินงานของหน่วยงานตาม

องคป์ระกอบดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.95 0.78 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.99 0.76 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า การมีสวนร่วมด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)  

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก (3.99) เมื่อพจิารณารายขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่ ี

ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบั

มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 รองลงมาคอื การประชุมเพื่อ

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก             

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 การกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินงานของหน่วยงานตามองค์ประกอบด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัมาก    

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 และขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด
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คอื การประชุมระดมความคดิเหน็ เพื่อกําหนดเป้าหมายตวัชี้วดัตามองค์ประกอบอยู่ในระดบั

มากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมด้านการดําเนินการตาม

แผน (Do) 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. การจดัทําคู่มอืปฏบิตังิาน เพื่อเป็นเอกสารการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.88 0.86 มาก 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน เพื่อจดัทํา

สารสนเทศเบือ้งตน้ 

3.96 0.77 มาก 

3. ความรว่มมอืจดัส่งขอ้มลูรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

4.04 0.71 มาก 

4. การดําเนินจดัทาํรายงานผลการประเมนิตนเอง โดยอาศยั

แนวทางปฏบิตัแิผนการประกนัคุณภาพ 

4.01 0.74 มาก 

5. การปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 4.02 0.69 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.98 0.75 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า การมสีวนรว่มดา้นการดาํเนินการตามแผน (Do) โดยรวมแลว้

อยู่ในระดบัมาก (3.98) เมื่อพจิารณารายขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่สูง

ที่สุดคอื ความร่วมมอืจดัส่งข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ               

การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02        

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 การดําเนินจดัทํารายงานผลการประเมนิตนเอง โดยอาศยั

แนวทางปฏบิตัแิผนการประกนัคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.74 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการปฏบิตังิาน เพื่อจดัทําสารสนเทศเบือ้งต้น

อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และขอ้รายการทีม่ ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื การจดัทําคู่มอืปฏบิตังิาน เพื่อเป็นเอกสารการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 

ตามลาํดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมด้านการตรวจสอบ

ประเมนิผล (Check) 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. การตรวจสอบความสอดคลอ้งและความถูกตอ้งของเอกสาร

หลกัฐานอา้งองิ 

4.06 0.74 มาก 

2. ส่วนรว่มในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏบิตังิานตาม

แผนการประกนัคุณภาพการศกึษา 

4.09 0.72 มาก 

3. การประชุมเสนอความคดิเหน็และสรปุผลการประเมนิตนเอง 3.97 0.75 มาก 

4. การวเิคราะหแ์ละรายงานปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตังิานให้

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ 

3.93 0.74 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.01 0.74 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า การมีสวนร่วมด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก (4.01) เมื่อพจิารณารายขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่ ี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏบิตัิงานตามแผนการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.72 รองลงมาคอื การตรวจสอบความสอดคลอ้งและความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน

อ้างองิอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 การประชุม

เสนอความคิดเห็นและสรุปผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97               

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 และขอ้รายการทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื การวเิคราะหแ์ละ

รายงานปัญหาที่พบจากการปฏบิตัิงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.93 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการมสี่วนร่วมดา้นการนําผลประเมนิมา

ปรบัปรงุ (Act) 

 

ข้อรายการ X ̅ SD 
ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. การนําผลจากการประเมนิตนเองมาปรบัปรงุพฒันาวธิกีาร

ปฏบิตังิานของตนเอง 

3.95 0.71 มาก 

2. การนําผลการประเมนิตนเองมาปรบัปรงุเป้าหมายตวัชีว้ดัการ

ปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาในครัง้ต่อไป 

4.00 0.69 มาก 

3. การนําผลการประเมนิตนเองมาเป็นแนวทางในการวางแผนการ

ปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาครัง้ต่อไป 

4.02 0.70 มาก 

4. การนําผลการประเมนิตนเองมากําหนดทศิทางและนโยบายดา้น

การประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 

3.95 0.78 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.98 0.72 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า การมีสวนร่วมด้านการนําผลประเมินมาปรับปรุง (Act) 

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก (3.98) เมื่อพจิารณารายขอ้เรยีงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ขอ้รายการทีม่ ี

ค่าเฉลีย่สูงที่สุดคอื การนําผลการประเมนิตนเองมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏบิตังิาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครัง้ ต่อไปอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02             

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 รองลงมาคอื การนําผลการประเมนิตนเองมาปรบัปรุง

เป้าหมายตวัชี้วดัการปฏบิตังิานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาในครัง้ต่อไปอยู่ในระดบัมาก 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 การนําผลการประเมนิตนเองมา

กําหนดทศิทางและนโยบายด้านการประกนัคุณภาพของหน่วยงานอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 และขอ้รายการที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื       

การนําผลจากการประเมนิตนเองมาปรบัปรุงพฒันาวธิกีารปฏบิตังิานของตนเองอยู่ในระดบัมาก 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 ตามลาํดบั 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนน้ี ผู้วิจยัได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย คอื ส่วนที ่1 เป็นการนําเสนอค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา           

ส่วนที่ 2 เป็นการนําเสนอผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ใน

การศกึษา ส่วนที ่3 เป็นการนําเสนอผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณระหว่างตวัแปรพยากรณ์    

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 3.1 ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

  ผูว้จิยันําขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าสถติพิื้นฐานของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ 

ค่าเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสมัประสทิธิก์าร

กระจาย (CV) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะการ

แจกแจงของตวัแปร ผลการวเิคราะหด์งัแสดงในตาราง 14  

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min)                          

ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย (CV) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง     

(Kurtosis) ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา (n=328) 

 

ตวัแปร X ̅ SD Min Max CV Skewness Kurtosis 

ผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร (n=306) 

1.42 1.05 .00 3.19 1.11 -.38 -1.39 

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร  4.00 .70 1.00 5.00 .48 -1.14 1.93 

ความร่วมมอืของผูร่้วมงาน  4.03 .59 1.00 5.00 .35 -1.19 2.59 

การไดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.78 .84 1.00 5.00 .71 -1.03 .97 

สิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพ

การศกึษา  

3.81 .82 1.00 5.00 .67 -1.07 1.33 

การมสีว่นร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา  

3.99 .54 1.00 5.00 .29 -1.39 3.85 

 

 จากตาราง 14 เมื่อพิจารณาค่าสถิติในแต่ละตัวแปร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

คุณลกัษณะของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

 ตวัแปรผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยทําการ

คํานวณเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่ได้ทําการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร
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เรยีบรอ้ยแลว้ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 306 ราย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.42 มคี่าความเบเ้ท่ากบั -.38 

ซึง่มคี่าไมใ่กลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั -1.39 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 สะทอ้นใหเ้หน็ว่า

มกีารแจกแจงไม่เป็นโคง้ปกต ิโดยมคี่าความเบเ้ป็นลบ (เบซ้้าย) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มคีะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรสงูกว่าค่าเฉลีย่และมคี่าความ

โด่งเป็นลบ คอื มกีารแจกแจงทีโ่ด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ตวัแปรการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 มคี่าความเบเ้ท่ากบั -1.14 

ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั 1.93 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 สะทอ้นใหเ้หน็ว่า

มกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกต ิโดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซา้ย) หมายความว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มคีะแนนการสนับสนุนจากผู้บรหิารสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมคี่าความโด่งเป็นบวก คือ      

มกีารแจกแจงทีโ่ด่งมากกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ตวัแปรความรว่มมอืของผูร้่วมงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 มคี่าความเบเ้ท่ากบั -

1.19 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั 2.59 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 สะทอ้นให้

เหน็ว่ามกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนความร่วมมอืของผู้ร่วมงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมคี่าความโด่งเป็น

บวก คอื มกีารแจกแจงทีโ่ด่งมากกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ตวัแปรการได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา          

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 มคี่าความเบเ้ท่ากบั -1.03 ซึง่มคี่าไมใ่กลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั 

.97 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 สะทอ้นใหเ้หน็ว่ามกีารแจกแจงไม่เป็นโคง้ปกต ิโดยมคี่าความเบ้

เป็นลบ (เบซ้้าย) หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนการไดร้บัการฝึกอบรมหรอืให้

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีค่าความโด่งเป็นบวก คือ           

มกีารแจกแจงทีโ่ด่งมากกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ตวัแปรสิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 มคี่า

ความเบเ้ท่ากบั -1.07 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั 1.33 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีง

กบั 0 สะท้อนให้เห็นว่ามกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) 

หมายความว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีะแนนสิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาสูง

กว่าค่าเฉลีย่ และมคี่าความโด่งเป็นบวก คอื มกีารแจกแจงทีโ่ด่งมากกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ตวัแปรการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 มคี่า

ความเบเ้ท่ากบั -1.39 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีงกบั 0 มคี่าความโด่งเท่ากบั 3.85 ซึง่มคี่าไม่ใกลเ้คยีง

กบั 0 สะท้อนให้เห็นว่ามกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ โดยมคี่าความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) 

หมายความว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีะแนนการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาสูง

กว่าค่าเฉลีย่ และมคี่าความโด่งเป็นบวก คอื มกีารแจกแจงทีโ่ด่งมากกว่าการแจกแจงปกต ิ

 ดงัน้ีจะพบว่าตัวแปรทุกตัวมกีารแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ แต่อย่างไรก็ตามจาก

ขอ้เสนอแนะของไคลน์ (Kline, 2005) กล่าวว่า ตวัแปรทีม่คี่าความเบเ้กนิ 3 ถอืว่าเป็นค่าความ
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เบท้ีส่งูผดิปกต ิและมคี่าความโด่งทีเ่กนิกว่า 10 จะทาํใหเ้กดิปัญหาในการวเิคราะหไ์ด ้แต่ในการ

วจิยัน้ีมคีวามความเบ้สูงสุดเท่ากับ -.38 และค่าความโด่งสูงสุดเท่ากบั 3.85 ผู้วจิยัจงึทําการ

วเิคราะห์อทิธพิลต่อไปโดยไม่ได้ทําการแปลงคะแนนเพื่อปรบัข้อมูลให้มกีารแจกแจงเป็นโค้ง

ปกตใินตวัแปรดงักล่าว 

 

 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ใน

การศึกษา 

  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา จํานวน 6 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ ผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บรหิาร        

ด้านความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน ด้านการได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา และดา้นสิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา และการมสี่วนร่วม

ในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

(Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient) ได้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) 

ระหว่างตวัแปรจาํนวนทัง้หมด 15 ค่า โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงในตาราง 15 

 

ตาราง 15 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของตวัแปรในการศกึษา 

(n = 306 คน) 

 

  1 2 3 4 5 6 

1. ผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร  

-      

2. การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร -.03 -     

3. ความร่วมมอืของผูร่้วมงาน .03 .47** -    

4. การไดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

.05 .59** .62** -   

5. สิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

.08 .65** .47** .66** -  

6. การมสีว่นร่วมในงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

.05 .70** .65** .73** .67** - 

X ̅ 1.42 3.98 4.03 3.86 3.79 3.98 

SD 1.05 .69 .60 .70 .82 .54 

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01 
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 จากตาราง 15 พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจํานวน

ทัง้หมด 15 ค่า มจีาํนวน 10 ค่าทีม่คี่าความสมัพนัธก์นัในทศิทางบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) อยูร่ะหว่าง .47 ถงึ .73 แสดงใหเ้หน็ว่า ลกัษณะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยในทุกค่า

ความสมัพนัธห์ากตวัแปรตวัหน่ึงมคี่าสงูแลว้ อกีตวัแปรหน่ึงจะมคี่าสูงดว้ย หรอืหากตวัแปรหน่ึง

มคี่าตํ่าแล้ว อกีตวัแปรหน่ึงจะมคี่าตํ่าด้วย เมื่อพจิารณาขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ใช้ใน

การศึกษาแต่ละค่าที่ความสมัพนัธ์กนั พบว่า ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัสูงสุด คอื การได้รบั

การฝึกอบรมหรอืให้ความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษากบัการมสี่วนร่วมในงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ.01 

เท่ากบั .73 รองลงมาคอื การสนับสนุนจากผู้บรหิารกบัการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตร โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ.01 เท่ากบั 

.70 และน้อยที่สุดคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารกับความร่วมมือของผู้ร่วมงาน โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 เท่ากบั .47 ซึง่กแ็สดงว่าปัจจยัแวดลอ้มใน

การทํางานทัง้ 4 ปัจจยั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวกกบัการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูรนัน้เอง 

 นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา

พบว่า มคี่าเกนิ .85 ซึง่ไคลน์ (Kline, 2005) ไดก้ล่าวว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

ทีม่คี่าสูงกว่า .85 จะเกดิปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) ไดด้งันัน้ในการศกึษา

ครัง้น้ีจงึอาจกล่าวไดว้่าตวัแปรไมม่ปัีญหาเกี่ยวกบัภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ 

 

 3.3 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ 

 ผู้วิจยัจงึทําการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอ์ิทธิพลตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจยั

แวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 4 ดา้น ทีส่่งผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสูตร 4 ดา้น ทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 

และการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรทีส่่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ได้ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน และสมการ

พยากรณ์ ดงัแสดงในตาราง 16 
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ตาราง 16 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณระหว่างตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน

กบัการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร จําแนกปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงานเป็นรายดา้น (n=306) 

 

ตวัแปรปัจจยัแวดล้อมในการ

ทาํงาน 
R2 

a 

Constant 
b 

Std. 

Error 
β t p 

การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร (X1)  .70 0.87 .24 .03 .31 6.94 .00** 

ความรว่มมอืของผูร้ว่มงาน (X2)    .23 .04 .26 6.21 .00** 

การไดร้บัการฝึกอบรมหรอืให้

ความรูด้า้นการประกนัคุณภาพ

การศกึษา (X3)  

  .22 .04 .28 5.78 .00** 

สิง่จงูใจในการทาํงานประกนั

คุณภาพการศกึษา (X4) 

  .11 .03 .16 3.49 .00** 

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01 

 

 จากตาราง 16 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณระหว่างตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทํางานกบัการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร พบว่า ปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงานดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร (X1) ดา้นความร่วมมอืของผูร้่วมงาน (X2) 

ด้านการได้รบัการฝึกอบรมหรอืให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา (X3) และด้าน

สิง่จงูใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา (X4) สามารถร่วมกนัพยากรณ์การมสี่วนร่วมใน

งานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (Y) มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 

.70 ซึง่หมายความว่าปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานทัง้ 4 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 

70 ซึง่สามารถนํามาพยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

  Ŷ =  0.87 + 0.24(X1) + 0.23(X2) + 0.22(X3) + 0.11(X4) 

 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

  Ẑ = 0.31(X1) + 0.26(X2) + 0.28(X3) + 0.16(X4) 
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ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานกบั

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ            

พิบลูสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบคุลากรสายวิชาการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

 การนําเสนอผลในตอนน้ี แบ่งการนําเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่1 เป็นการนําเสนอผล

การตรวจสอบปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ และส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยั

ราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 4.1 ผลการตรวจสอบปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ(Multicollinearity) 

 การวเิคราะห์ข้อมูลน้ี เป็นการตรวจสอบข้อตกลงโดยทําการวิเคราะห์ความเป็น      

พหุสมัพนัธร์่วมหรอืภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) โดยการทดสอบจากค่า Tolerance 

และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตวัแปรพยากรณ์ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มใน

การทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) และการมสี่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (M) โดยพจิารณาตามเกณฑข์อง Hair et al. (2009) ที่

กําหนดไวว้่าค่า Tolerance ตอ้งมคี่ามากกว่า .10 และ ค่า VIF ตอ้งมคี่าทีไ่ม่เขา้ใกลห้รอืเกนิ 10      

ไดผ้ลการวเิคราะห ์แสดงในตาราง 17 

 

ตาราง 17 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตวัแปรพยากรณ์ 

 

ตวัแปร 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดบัหลกัสตูร (X) 

.313 3.197 

การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสตูร (M) 

.313 3.197 

 

 จากตาราง 17 การวเิคราะหค์วามเป็นพหุสมัพนัธร์่วม เพื่อวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ

ค่า Tolerance และค่า VIF ของตวัแปรพยากรณ์ พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรพยากรณ์ทุก

ตวัแปร มคี่าอยู่ระหว่าง .208 - .499 และค่า VIF มคี่าอยู่ระหว่าง 2.005 - 4.812 เป็นไปตาม

เกณฑข์อง Hair et al. (2009) ทีก่ําหนดใหค้่า Tolerance มคี่ามากกว่า .01 และ ค่า VIF ทีไ่ม่

เกนิ 10 แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัแปรไม่เกดิปัญหาความเป็นพหุสมัพนัธร์่วมหรอืภาวะ

ร่วมเส้นตรงพหุ จะเห็นได้ว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรเป็นตามข้อตกลงเบื้องต้นในการ
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วเิคราะหถ์ดถอย ผูว้จิยัจงึทาํการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ต่อไป 

 

 4.2 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานกบัผลการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม โดยมีการมี

ส่วนร่วมของบคุลากรสายวิชาการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

 ผูว้จิยัใช้การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การ

วเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และการวเิคราะห์ความเป็นตวัแปร

ส่งผ่าน (Mediator Analysis) เพื่อทดสอบอิทธพิลของปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (X) และการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสูตร (M) ทีส่่งผลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (Y) แสดง

ดงัภาพ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ตวัแปรตน้ ตวัแปรส่งผ่าน และตวัแปรตามในการวจิยั 

 

 โดยทาํการทดสอบอทิธพิลของตวัแปรตามแนวคดิของบารอน และเคนน่ี (Baron & 

Kenny, 1986) สาํหรบัการทดสอบตวัแปรส่งผ่านม ี3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

  ขัน้ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (X) กบัการมสี่วน

รว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร (M) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน 

(β1) ของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรทีส่่งผลต่อการมี

ส่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 8 

 

 

การมสีว่นร่วมในงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (M) 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (X) 

ผลการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (Y) 
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ภาพ 8 การวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งง่ายระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพ 

            การศกึษาระดบัหลกัสตูร (X) กบัการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการดําเนินงาน 

            ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร (M) 

 

  ขัน้ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis) 

ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (X) กบัผลการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร (Y) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน 

(β2) ของปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรทีส่่งผลต่อผลการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 9 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 การวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งง่ายระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพ 

            การศกึษาระดบัหลกัสตูร (X) กบัผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

            ระดบัหลกัสตูร (Y) 

 

  ขัน้ตอนที ่3 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่าง

ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (X) และการมสี่วนร่วมใน

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (M) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตร (Y) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน (β3) ของปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร และหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน (β4) ของการมสี่วน

ร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 10 

 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 
 

การมสีว่นร่วมในงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(M) 

β1 

β2 ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 

ผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(Y) 
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ภาพ 10 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

           ระดบัหลกัสตูร (X) และการมสี่วนรว่มของบุคลกรในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

           ระดบัหลกัสตูร (M) กบัผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร (Y) 

 

 สําหรบัแนวทางการในทดสอบตวัแปรส่งตามแนวทางของ Baron & Kenny (1986) 

สามารถแสดงไดใ้นตาราง 18 

 

ตาราง 18 เกณฑก์ารทดสอบตวัแปรส่งผ่าน 

 

เกณฑก์ารทดสอบตวัแปรส่งผา่น ค่า β4 ค่า β3 

1. ตวัแปรส่งผ่านสมบูรณ์ มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ = 0 

2. ตวัแปรส่งผ่านบางส่วน มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ > 0 

3. ไมเ่ป็นตวัแปรส่งผ่าน ไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ ไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ

 

 จากตาราง 18 สามารถอธบิายเกณฑก์ารทดสอบตวัแปรส่งผ่านไดด้งัน้ี 

 1) การมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรเป็นตวัแปรส่งผ่าน

ทีส่มบูรณ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดับหลักสูตร เมื่อค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรซึ่งเป็นตวัแปรส่งผ่าน หรอื β4 มนีัยสําคญัทางสถติิ แต่ค่า

สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานซึง่เป็นตวัแปรต้น หรอื β3 มี

ค่าเท่ากบั 0 

 2) การมสี่วนรว่มในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรเป็นตวัแปรส่งผ่าน

บางส่วนระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา

ผลการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(Y) 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 

การมสีว่นร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร  

(M) 
 

β4 

β3 
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ระดบัหลกัสูตร เมื่อค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของทัง้ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานซึ่ง

เป็นตวัแปรต้น หรอื β3 มคี่ามากกว่า 0 และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมสี่วน

ร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรซึง่เป็นตวัแปรส่งผ่าน หรอื β4 มนีัยสําคญั

ทางสถติ ิ 

 3) การมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรไม่เป็นตวัแปร

ส่งผ่านระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร เมื่อค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร หรอื β4 ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

 ผลการทดสอบตวัแปรส่งผา่นในการวิจยัสามารถอธิบายได้ดงัน้ี 

 

ตาราง 19 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลของตวัแปรปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน การมี

ส่วนรว่ม และผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ในขัน้ตอน

การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณตามแนวทางการ

ทดสอบใน 3 ขัน้ตอน (n=306) 

 

ตวัแปร 
ตวัแปร

พยากรณ์ 
b 

Std. 

Error 
β t p 

ขัน้ตอนที ่1 : X        M 

ผลการวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ย

ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงาน (X) กบั

การมสี่วนรว่ม (M) 

R
2
 = .688 

ปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

.77 .03 .83 25.87 .00** 

ขัน้ตอนที ่2 : X        Y 

ผลการวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ย

ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงาน (X) กบัผล

การดําเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร (Y) 

R
2
 = .001 

ปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

.06 .10 .04 .61 .54 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

ตวัแปร 
ตวัแปร

พยากรณ์ 
b 

Std. 

Error 
β t p 

ขัน้ตอนที ่3 : X,M        Y 

ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู

ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั

แวดลอ้มในการทาํงาน (X) และ

การมสี่วนรว่ม (M) กบัผลการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร (Y) 

R
2
 = .003 

ปัจจยัแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

 

 

-.05 .19 -.03 -.25 .80 

การมสี่วนรว่ม .14 .20 .07 .71 .48 

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01 

 จากตาราง 19 พบว่า ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานมอีิทธพิลต่อการมสี่วนร่วมใน

งานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร โดยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของปัจจยั

แวดลอ้มในการทํางานทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 

มคี่าเท่ากบั .83 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t = 25.87, p = .00)  

 ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานไม่มอีิทธิพลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของปัจจยัแวดล้อมในการ

ทาํงานทีส่่งผลต่อผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร มคี่าเท่ากบั .04 ไม่

มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(t = .61, p = .54) 

 ปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดบัหลกัสตูรไมม่อีทิธพิลต่อผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร โดยค่า

สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานทีส่่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร เมื่อมกีารควบคุมอิทธพิลของการมสี่วนร่วมในงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรแลว้ มคี่าเท่ากบั -.03 ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ(t = -.25, 

p = .80) และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 

เมื่อมกีารควบคุมอทิธพิลของปัจจยัแวดล้อมในการทํางานแล้ว มคี่าเท่ากบั .07 ไม่มนีัยสําคญั

ทางสถติ ิ(t = .71, p = .48)  
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 ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการพิจารณาตัวแปรส่งผ่านที่ค่า

สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานทีส่่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรแล้ว 

เมื่อมกีารควบคุมอทิธพิลของการมสี่วนร่วม และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมี

ส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิทําใหส้รุปผลการทดสอบได้ว่า การมี

ส่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการไม่เป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบั

ผลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม 

 

 


