
 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษาปัจจุบนัไดจ้ดัทําขึน้ภายใต้

กรอบของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซึ่งระบบดงักล่าวมรีายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และการดําเนินการ

ปรากฏในเอกสารคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา ต้นสงักดั

ต้องประกอบด้วยระบบและกลไกทีส่ามารถควบคุมดูแลตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงพฒันาใน

ระดบัสาขาวชิา ทัง้ดา้นหลกัสตูรการศกึษา ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ดา้นผลการเรยีนรู้

ของนักศึกษา ด้านกิจกรรมการวิจยั การบรกิารชุมชน ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม         

ที่ส ัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยระบบกลไกดังกล่าวต้องกําหนดบทบาท         

ของสถาบันอุดมศึกษาและต้นสังกัดที่ชัดเจนมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานอย่างเหมาะสม 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550) 

 การดําเนินการด้านการประกนัคุณภาพ เป็นกระบวนการที่จะทําให้บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมดําเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายของผูบ้รหิาร โดยได้กําหนดให้ระบบประกนัการศกึษา

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบงานทุกด้านของมหาวิทยาลยั ในการจดัประชุมของบุคลากรใน

มหาวทิยาลยั เพื่อหาแนวทางในการพฒันางานประกนัคุณภาพการศกึษา และกําหนดผูร้บัผดิชอบ

ในแต่ละองค์ประกอบนัน้ ต้องชี้แจง้ให้กบับุคลากรของมหาวทิยาลยัเข้าใจว่าการประกนัคุณภาพ

การศกึษาเป็นการช่วยกนัพฒันามหาวทิยาลยั ไม่ไดเ้ป็นการเพิม่ภาระงานทีน่อกเหนือจากงานปกติ

ที่ปฏบิตัิ เพื่อให้การดําเนินงานด้านประกนัคุณภาพการศกึษาประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที่ได้

กําหนดไว ้(กฤตยิาภรณ์ ตนัปา, 2552) ซึง่การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ

มหาวทิยาลยัต้องอาศยันโยบายที่ชดัเจน ความมุ่งมัน่ของผู้บรหิารและการมสี่วนร่วมของบุคลากร

ทุกคนในหน่วยงาน โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ซึ่งต่างก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบที่

เหมาะสมกบัธรรมชาติและพฒันาการของหน่วยงานและสอดคล้องกบัมหาวทิยาลยั ซึ่งจะมบีาง

หน่วยงานทีต่อ้งการความช่วยเหลอืดา้นการใหค้าํปรกึษาจากมหาวทิยาลยั นอกจากน้ีในการดําเนิน 
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งานเรือ่งการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเองเป็นเรื่องสําคญัทีต่้องทําอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อนําผลมาปรบัปรุงและพฒันางานมากยิง่ขึน้ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา, 2551) ในปี 

พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน

ระดบัอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความ สําคญัของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ผลิต

บณัฑติให้มคีุณภาพ จงึได้กําหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัอุดมศกึษา โดยใหพ้จิารณาเพิม่เตมิระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานกําหนดให้มกีารประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน 3 ระดบั คอื ระดบัหลกัสูตร มาตรฐานระดบัอุดมศกึษา เกณฑม์าตรฐาน

กําหนดใหม้กีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 3 ระดบั คอื ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบั

สถาบนั โดยมจีําเป็นสําหรบัการพฒันาตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทัง้

ระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนัดําเนินไปพรอ้มกนั สําหรบัการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที ่2 บณัฑติ องคป์ระกอบที ่3 นักศกึษา องคป์ระกอบที ่4 อาจารย ์องคป์ระกอบที ่5 

หลกัสตูรการเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน และองคป์ระกอบที ่6 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ตวับ่งชี้

และเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสรมิ พฒันา

นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจดัการเรยีนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดบั

บณัฑติ ผลงานทางวชิาการ ผลงานวจิยัของคณาจารย ์สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน หอ้งสมุดและ

แหล่งเรยีนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทัง้

คุณภาพบณัฑติ ซึ่งจะพจิารณาจากการมงีานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ คุณภาพผลงานตีพมิพ์

และเผยแพร่ของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศกึษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2558) 

 การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ถือว่าเป็นเครื่องมอืสําคญัในการพฒันาคุณภาพ          

ซึง่การทีจ่ะใหก้ารประกนัคุณภาพทัว่ทัง้องคก์าร มกีระบวนการรกัษาคุณภาพและปรบัปรุงมาตรฐาน

ที่ดียิง่ขึ้นตลอดเวลานัน้ ระบบการประกันคุณภาพจะเป็นเสมอืนกลไกที่ทําให้งานทุกระบบและ

ผู้ปฎิบตัทุิกคนสามารถดําเนินงานได้อย่างมคีุณภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมกีารนํา

ระบบกลไกการบรหิารการประกนัคุณภาพ PDCA คอื การวางแผน (Plan) การปฏบิตัติามแผน 

(Do) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check) และการนําผลการตรวจสอบมาปรบัปรุง (ACT)       

มาใช้ในการดําเนินงานนําไปสู่คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป้าหมายและประสิทธิผลในการพฒันา

องคก์ารในการสู่ความเป็นเลศิในอนาคต ในการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาใน

ปัจจบุนัอาศยัแนวคดิ ปัจจยันําเขา้ กระบวนการและผลผลติ (Input-Process-Output) ซึง่มุ่งเน้นการ
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ประกนัคุณภาพการศกึษาในเชงิกระบวนการ (Process Quality Assurance) อนัหมายถงึ การ

ดําเนินงานที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลเป็นสาํคญั โดยมอีงคป์ระกอบหลกัเกีย่วกบัการดําเนินงานอยู่ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

บุคลากร (Man) เครื่องมอื (Machine) วสัดุอุปการณ์ (Material) และวธิกีาร (Method) ทัง้น้ีถอืไดว้่า

บุคลากรเป็นองค์ประกอบหลกัประการหน่ึงทีม่คีวามสําคญัและเกี่ยวพนักบัการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่

ผลสมัฤทธิใ์นการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ดงันัน้การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ

และขัน้ตอนในการประกนัคุณภาพการศกึษาย่อมต้องอาศยัการมสี่วนร่วม (Participation) ของผู้ที่

เกี่ยวขอ้งภายในสถาบนัอุดมศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการมสี่วนร่วมของนักศกึษา นักวชิาการ อาจารย ์

เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรสายสนบัสนุนอื่นๆ เพื่อรว่มมอืในการดําเนินงาน ปรบัปรุงและพฒันาองคก์าร

ศกึษา (เนตรรุง้ อยู่เจรญิ, 2553) และการมสี่วนร่วมของบุคลากรเป็นหวัใจสําคญัของการประกนั

คุณภาพการศกึษา บุคลากรทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมอืในการดําเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิด

การพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงานครบทุกพนัธกจิ จงึจะสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ 

บรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย (กญัญาวรี ์สมนึก, 2557) นอกจากน้ีการที่จะทําใหก้ารดําเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาก็มีความสําคัญ ได้แก่ 

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ เป็นบรรยากาศสภาพแวดลอ้มที่มองเหน็เป็นรูปแบบ เช่น 

อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ สาธารณูปโภค สนามกีฬา สวนหย่อม 

บรรยากาศสภาพแวดล้อมการจดัการบรหิาร เป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างเสรมิให้สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัทํางานอย่างมคีวามสุข มกีารสรา้งขวญัและกําลงัใจในการทํางาน ยิม้แยม้แจ่มใสเขา้หากนั 

การให้สวสัดกิาร บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอนทัง้ใน และ

นอกห้องเรียน ตลอดจนการจดับรกิารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่จะทําให้

นักเรยีนเกดิการเรยีนรูภ้ายใต้บรรยากาศที่มชีวีติชวีา (กรมสามญัศกึษา, 2543) และยงัรวมไปถงึ

สภาพแวดล้อมในการทํางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนของผู้บรหิาร ความร่วมมือของ

ผูร้่วมงาน การเขา้รบัการฝึกอบรม และสิง่จงูใจในการทํางาน ลว้นส่งผลถงึการทํางานของบุคลากร

ในหน่วยงานทัง้สิ้นจะเหน็ได้ว่าคนเป็นทรพัยากรที่สําคญัที่สุดและเป็นปัจจยัในการบรหิารจดัการ

องค์กรและเป็นปัจจยัสําคญัในการทําให้กระบวนการบรหิารจดัการดําเนินไปสู่ความสําเรจ็ ความรู ้

ทศันคติและการมสี่วนร่วมของบุคลากร ถือเป็นสิง่สําคญัต่อความสําเรจ็ของการประกนัคุณภาพ

การศกึษา ซึง่การจะประสบความสําเรจ็ไดห้รอืไม่นัน้ย่อมต้องอาศยัความมุ่งมัน่ ความร่วมมอื และ

การมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกระดบัและทุกคนโดยทัว่ถงึกนั 

 จากการศึกษางานวจิยัภายในประเทศพบว่า มงีานวิจยัจํานวนไม่น้อยที่ได้ศึกษาถึง

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสําเรจ็ในการประกนัคุณภาพการศกึษา หลงัจากผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารและ
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งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งก็พบงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา อาท ิกนกกาญจน์ ศรสีุรนิทร ์และคณะ 

(2559) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัส่งผลต่อความสําเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั

คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่สามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพในระดบัคณะวชิาได้ คอื ด้านการมสี่วนร่วมในการดําเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษา และดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักดั วาสนา สะอาด และคณะ (2557) 

ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก

คอมพวิเตอร ์และเครอืข่าย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อ

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักคอมพวิเตอร ์และเครอืข่าย มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี คอื ผู้บรหิารและนโยบาย การบรหิารจดัการ และทรพัยากรและสิง่สนับสนุน และ

ร่วมกนัทํานายระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในไดป้ระมาณรอ้ยละ 76.2  และ

จากการศึกษาของพฒัน์พล แก้วยม (2557) ได้ทําการศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ

ดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ คอื ด้าน

ความพรอ้มของทรพัยากร ด้านวฒันธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และดา้นภาวะผู้นําของผูบ้รหิาร 

และสุภทัรา เอื้อวงศ์ และคณะ (2557) ได้ทําการศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อความสําเรจ็ของการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะวชิา มหาวทิยาลยัสยาม ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่สามารถ

พยากรณ์ผลสาํเรจ็ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพในระดบัคณะวชิาไดอ้ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั.01 คอื ดา้นภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารคณะ และการมสี่วนร่วมในการดําเนินการ ประกนัคุณภาพ

การศกึษา และจากงานวจิยัของอมรพรรณ ประจนัตวนิชย ์(2550) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัดา้น

สภาพแวดล้อมในการทํางานและปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ตัวแปรแต่ละคู่มีความส้มพนัธ์กัน

ทางบวก และตวัแปรการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการ

ติดต่อสื่อสาร การรบัรู้แรงสนับสนุนขององค์กร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม สําหรบัอิทธิพล

ทางอ้อมของการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาได้รบัจากตวัแปร บรรยากาศองค์กร 

ผ่านการรบัรูแ้รงสนับสนุนขององคก์ร และเจตคตต่ิอการมสี่วนร่วม และได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจาก

ตวัแปรการตดิต่อสื่อสาร โดยส่งอทิธพิลผ่านการรบัรู ้แรงสนับสนุนขององคก์ร และเจตคตต่ิอการมี

ส่วนร่วม อีกทัง้ผู้วิจยัยงัได้พบงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการมสี่วนในการประกัน

คุณภาพการศกึษา อาทเิช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ (2557) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ โดยการศกึษา

พบว่า ปรารถนา องัคประสาทชยั (2555) ไดท้ําการศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานต่างกนั มสี่วน

รว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และแรงจงูใจ

ภายในลกัษณะงานการประกนัคุณภาพการศกึษา บรรยากาศองค์กร มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ รงัสมิา เมฆมงคล (2550) ได้ทําการศกึษา

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลยันเรศวร จากผลการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า มตีวัแปร

พยากรณ์ 4 ตวั สามารถร่วมกนัพยากรณ์การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในได้อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพ (KNOQA), บรรยากาศของ

หน่วยงาน (ATMOR), ความผูกพนัต่อหน่วยงาน (COMI) และภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร (LEAD) และ

ผลจากการสังเคราะห์งานวิจ ัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของเยาวทิวา นามคุณ                   

และฤตนินัท ์สมทุรทยั (2559) พบว่า ปัจจยัสําคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการบรหิาร ดา้นบุคลากร และดา้นปัจจยัสนบัสนุน  

 จากงานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัพบว่า ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน คอื การมสี่วน

รว่มในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักดั ผูบ้รหิารและ

นโยบาย การบรหิารจดัการ ทรพัยากรและสิ่งสนับสนุน ความพร้อมของทรพัยากร วฒันธรรม

คุณภาพของหน่วยงาน และภาวะผูนํ้าของผู้บรหิาร ได้ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา จะเห็นว่าปัจจยัแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อผลความสําเรจ็ในการประกนัคุณภาพ

การศกึษาและการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา และจากการศกึษาตวัแปรส่งผ่านของ

ผูว้จิยั พบว่า ตวัแปรส่งผ่านทําหน้าทีส่่งผ่านอทิธพิลจากตวัแปรอสิระไปยงัตวัแปรตามหรอืผลลพัธ ์

นัน้แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต้นคือ ปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน ตัวแปรตามคือ ผลของประกัน

คุณภาพการศกึษา และตวัแปรส่งผ่านคอื การมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา จงึทําให้

ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่านและเห็นได้ว่างานวิจยัข้างต้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบัการ

ดําเนินงานและความสําเรจ็ในการประกนัคุณภาพภายใน ในระดบัคณะหรอืระดบัสํานัก และระดบั

มหาวทิยาลยั แต่ยงัไมพ่บว่าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลในระดบัหลกัสตูร  

 จากที่กล่าวข้างต้นทําให้ผู้วิจยัศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อการ

ดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสูตร โดยจะทําการศกึษาอทิธพิลของการมี

ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร ซึง่เป็นตวัแปรส่งผ่าน ทัง้น้ีผลการศกึษาน้ี
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จะช่วยส่งเสรมิและเป็นแนวทางพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดบัหลกัสูตร ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบถงึระดบัของปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม เพื่อให้ผู้บรหิารและประธานหลกัสูตรนําผลที่ได้ไป

บรหิารจดัการ ปรบัปรุงการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรของแต่ละหลกัสูตรให้มี

ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

 2. ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื บุคลากรสายวชิาการของ 6 คณะมหาวทิยาลยัราช

ภฏัพบิูลสงคราม ได้แก่ คณะครุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และคณะ

วทิยาการจดัการ รวมทัง้หมดจาํนวน 417 ราย 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของ 6 คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม โดยจะใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คอื 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 328 คน 
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 2. ตวัแปรทีศ่กึษาครัง้น้ีประกอบดว้ย 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน 4 ดา้น (X) คอื ดา้นการสนับสนุนจาก

ผูบ้รหิาร (X1) ดา้นความร่วมมอืของผูร้่วมงาน (X2) ดา้นการไดร้บัการฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้น

การประกนัคุณภาพการศกึษา (X3) และดา้นสิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา (X4) 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม (Y) 

  ตวัแปรส่งผ่าน คอื การมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการในการดําเนินงานประกนั

คุณภาพระดบัหลกัสตูร (M) 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร หมายถึง การจดัการศึกษาว่า

หลกัสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยพจิารณาองคป์ระกอบที่สําคญั ไดแ้ก่ การกํากบัมาตรฐาน บณัฑติ นักศกึษา 

อาจารย ์หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 ผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร หมายถึง ผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยพจิารณาองค์ประกอบที่สําคญั ได้แก่ การกํากบัมาตรฐาน บณัฑติ 

นักศึกษา อาจารย์ หลกัสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน และส่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

เพื่อให้สามารถผลิตบณัฑติให้มคีุณภาพ โดยให้คะแนนตามตัวชี้วดัที่ผ่านเกณฑ์ จากข้อมูลผล

คะแนนน้ีไดท้ําการเกบ็ขอ้มลูโดย กองประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 

ในปีการศกึษา 2558  

 การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การเขา้ร่วมแสดงความ

คดิเห็น กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการในกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาตามกระบวนการบรหิารเชงิคุณภาพทัง้ 4 ดา้น คอื  

  1. การมสี่วนร่วมในการวางแผน (Plan) หมายถึง การที่บุคคลเขา้ไปร่วมในการ

กําหนดเป้าหมาย ทศิทาง และวธิกีารในการดาํเนินงานและพฒันาระบบคุณภาพ 

  2. การมสี่วนรว่มในการปฏบิตั/ิดาํเนินการประกนัคุณภาพ (Do) หมายถงึ การทีบุ่คคล

เขา้ไปร่วมในการนําแผนไปใชใ้นการดําเนินงานหรอืปฏบิตัติามระบบหรอืแนวทางที่วางเอาไว ้เพื่อ

บรรลุเป้าหมาย รวมถงึการศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาการดําเนินงาน 
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  3. การมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ (Check) หมายถงึ การทีบุ่คคลเขา้ไปร่วมในการ

ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงานทีป่ฏบิตั ิเพื่อดูว่าไดด้ําเนินงานตรงตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว้

มากน้อยเพยีงใด 

  4. การมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงแก้ไข (Act) หมายถงึ การทีบุ่คคลเขา้ไปร่วมในการ

แกไ้ขปรบัปรงุระบบ อนัเน่ืองมาจากระบบนัน้ไม่สามารถทําใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืเป็นการพฒันาให้

ดยีิง่ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตังิานต่อไป 

 ปัจจยัแวดล้อมในการทาํงาน หมายถงึ สภาพรอบๆตวัหรอืสภาพทัว่ๆไป ทีเ่กี่ยวขอ้ง

หรอืมผีลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดบั

หลกัสตูร ภายในองคก์าร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัไป โดยปัจจยัแวดลอ้มที่

มผีลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม ไดแ้ก่  

 1. การสนับสนุนจากผู้บรหิาร หมายถงึ บุคคล หรอืคณะบุคคลผูค้วบคุม กํากบั ดูแล

องคก์ร โดยความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร (Management Responsibility) ตามขอ้กําหนดระบบ

บรหิารคุณภาพ โดยเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการทีจ่ะนําแผนงานและแนวทางของตนใหเ้ป็น 

ทีย่อมรบัดว้ยความเตม็ใจของบุคคลในหน่วยงาน สามารถสรา้งการจงูใจทํางาน ประนีประนอม และ

ประสานงาน ให้กบับุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในงานการประกนัคุณภาพ

การศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

 2. ความร่วมมอืของผูร้่วมงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป ไดม้าร่วมงาน

เป็นทีม มีการปฏิสัมพันธ์กันในทุกขัน้ตอนของการดําเนินงาน ตัง้แต่ขัน้ของการวางแผนการ 

ปฏิบตัิงาน ขัน้ของการดําเนินงาน ขัน้ของการประเมนิผลการทํางาน และขัน้ของการปรบัปรุง 

พฒันาการดําเนินงาน ซึ่งทุกคนมเีป้าหมายร่วมกนั มกีารประสานงานและการสนับสนุนซึง่กนัและ

กัน รวมไปถึงการตัดสินใจร่วมกันและรบัผิดชอบร่วมกันในการทํางาน เพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายในงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

 3. การได้รบัการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยผ่านการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจต

คติ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งให้สามารถนําเอาไปใช้ในการปฏิบตัิงาน และ

สามารถบรรลุเป้าหมายในงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

 4. สิง่จูงใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา หมายถงึ ปัจจยัทีผ่ลกัดนัใหบุ้คคล

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา เช่น คําชมเชย การยกย่องให้เกียรติ ใบประกาศ       
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เกยีรตคิุณ โล่รางวลั โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งและอื่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นเงนิและไม่เป็นเงนิ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในงานการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 


