บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั ได้จดั ทําขึน้ ภายใต้
กรอบของกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบหลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งระบบดังกล่าวมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และการดําเนินการ
ปรากฏในเอกสารคู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้นสังกัด
ต้องประกอบด้วยระบบและกลไกทีส่ ามารถควบคุมดูแลติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาใน
ระดับสาขาวิชา ทัง้ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านผลการเรียนรู้
ของนัก ศึก ษา ด้านกิจ กรรมการวิจ ยั การบริก ารชุ มชน ตลอดจนการทํา นุ บํ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม
ที่ส ัม พัน ธ์ แ ละส่ ง เสริม การเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษา โดยระบบกลไกดัง กล่ า วต้ อ งกํ า หนดบทบาท
ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและต้ น สัง กัด ที่ช ัด เจนมีก ารเชื่อ มโยงการดํ า เนิ น งานอย่ า งเหมาะสม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550)
การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ เป็ นกระบวนการที่จะทําให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมดําเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายของผูบ้ ริหาร โดยได้กําหนดให้ระบบประกันการศึกษา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบงานทุ กด้านของมหาวิทยาลัย ในการจัด ประชุมของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในแต่ ละองค์ประกอบนัน้ ต้องชี้แจ้งให้กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใจว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ นการช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็ นการเพิม่ ภาระงานทีน่ อกเหนือจากงานปกติ
ที่ปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายที่ได้
กําหนดไว้ (กฤติยาภรณ์ ตันปา, 2552) ซึง่ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยต้องอาศัยนโยบายที่ชดั เจน ความมุ่งมันของผู
่
้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุ ก คนในหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ซึ่ง ต่ างก็ต้ อ งเรียนรู้ร่ ว มกัน เพื่อ พัฒนาระบบที่
เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของหน่ วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง จะมีบาง
หน่วยงานทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือด้านการให้คาํ ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในการดําเนิน
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งานเรือ่ งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของตนเองเป็ นเรื่องสําคัญทีต่ ้องทําอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนํ าผลมาปรับปรุงและพัฒนางานมากยิง่ ขึน้ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551) ในปี
พ.ศ. 2557 สํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุ ดมศึกษา ได้ตระหนัก ถึง ความ สําคัญ ของหน่ ว ยย่อ ยของการอุ ดมศึกษาที่ทําหน้ าที่ผ ลิต
บัณฑิตให้มคี ุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยให้พจิ ารณาเพิม่ เติมระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
มาตรฐานการอุ ด มศึก ษามาตรฐานสถาบันอุ ด มศึก ษา เกณฑ์ม าตรฐานกํ าหนดให้มกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร มาตรฐานระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดให้มกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีจําเป็ นสําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทัง้
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินไปพร้อมกัน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประกอบด้ว ย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกํ ากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน และองค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนา
นัก ศึก ษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่ อนักศึก ษาในระดับ
บัณฑิต ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั ของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและ
แหล่ง เรียนรู้ต่ างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับอุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ รวมทัง้
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพมิ พ์
และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
การประกันคุ ณภาพระดับหลักสูตร ถือว่ าเป็ นเครื่อ งมือ สําคัญในการพัฒนาคุณ ภาพ
ซึง่ การทีจ่ ะให้การประกันคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์การ มีกระบวนการรักษาคุณภาพและปรับปรุงมาตรฐาน
ที่ด ียงิ่ ขึ้นตลอดเวลานัน้ ระบบการประกันคุ ณภาพจะเป็ นเสมือ นกลไกที่ทําให้ง านทุก ระบบและ
ผู้ปฎิบตั ทิ ุกคนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการนํ า
ระบบกลไกการบริหารการประกันคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ติ ามแผน
(Do) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check) และการนํ าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง (ACT)
มาใช้ใ นการดําเนิน งานนํ าไปสู่คุ ณ ภาพมาตรฐาน เพื่อ เป้ า หมายและประสิท ธิผ ลในการพัฒ นา
องค์การในการสู่ความเป็ นเลิศในอนาคต ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ปั จจุบนั อาศัยแนวคิด ปั จจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต (Input-Process-Output) ซึง่ มุ่งเน้นการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงกระบวนการ (Process Quality Assurance) อันหมายถึง การ
ดําเนินงานที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบและเป็ นขัน้ ตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็ นสําคัญ โดยมีองค์ประกอบหลักเกีย่ วกับการดําเนินงานอยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
บุคลากร (Man) เครื่องมือ (Machine) วัสดุอุปการณ์ (Material) และวิธกี าร (Method) ทัง้ นี้ถอื ได้ว่า
บุคลากรเป็ นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญและเกี่ยวพันกับการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ การดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
และขัน้ ตอนในการประกันคุณภาพการศึกษาย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องภายในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ เพื่อร่วมมือในการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
ศึกษา (เนตรรุง้ อยู่เจริญ, 2553) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็ นหัวใจสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานครบทุกพันธกิจ จึงจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย (กัญญาวีร์ สมนึก, 2557) นอกจากนี้การที่จะทําให้การดําเนินงาน
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพบรรยากาศสภาพแวดล้อ มในสถานศึก ษาก็ม ีค วามสํ า คัญ ได้แ ก่
บรรยากาศสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เป็ นบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็ นรูปแบบ เช่น
อาคารเรีย น อาคารประกอบ ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิบ ัติ สาธารณู ป โภค สนามกีฬ า สวนหย่ อ ม
บรรยากาศสภาพแวดล้อ มการจัดการบริห าร เป็ น สภาพแวดล้อ มที่ส ร้างเสริมให้ส มาชิก ทุก คน
ร่วมกันทํางานอย่างมีความสุข มีการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยิม้ แย้มแจ่มใสเข้าหากัน
การให้สวัสดิการ บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอนทัง้ ใน และ
นอกห้อ งเรียน ตลอดจนการจัด บริก ารเพื่อ การส่ งเสริม สนับสนุ น ทางวิชาการต่ า งๆ ที่จะทํา ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูภ้ ายใต้บรรยากาศที่มชี วี ติ ชีวา (กรมสามัญศึกษา, 2543) และยังรวมไปถึง
สภาพแวดล้อ มในการทํา งานต่ างๆ ไม่ว่ าจะเป็ น การสนับสนุ นของผู้บ ริห าร ความร่ ว มมือ ของ
ผูร้ ่วมงาน การเข้ารับการฝึ กอบรม และสิง่ จูงใจในการทํางาน ล้วนส่งผลถึงการทํางานของบุคลากร
ในหน่ วยงานทัง้ สิ้นจะเห็นได้ว่าคนเป็ นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและเป็ นปั จจัยในการบริหารจัดการ
องค์กรและเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําให้กระบวนการบริหารจัดการดําเนินไปสู่ความสําเร็จ ความรู้
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ถือเป็ นสิง่ สําคัญต่ อความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึง่ การจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นัน้ ย่อมต้องอาศัยความมุ่งมัน่ ความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและทุกคนโดยทัวถึ
่ งกัน
จากการศึกษางานวิจยั ภายในประเทศพบว่า มีงานวิจยั จํานวนไม่น้อยที่ได้ศึกษาถึง
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา หลังจากผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเอกสารและ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องก็พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ กนกกาญจน์ ศรีสุรนิ ทร์ และคณะ
(2559) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะวิช า มหาวิท ยาลัย ราชธานี ผลการวิจ ยั พบว่ า ปั จ จัย ที่ส ามารถพยากรณ์ ผ ลสําเร็จ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัด วาสนา สะอาด และคณะ (2557)
ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่ อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ ผู้บริห ารและนโยบาย การบริหารจัด การ และทรัพยากรและสิง่ สนับสนุ น และ
ร่วมกันทํานายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ประมาณร้อยละ 76.2 และ
จากการศึก ษาของพัฒน์ พ ล แก้ว ยม (2557) ได้ทํ าการศึก ษาปั จ จัยแห่ ง ความสํ าเร็จของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ คือ ด้าน
ความพร้อมของทรัพยากร ด้านวัฒนธรรมคุณภาพของหน่ วยงาน และด้านภาวะผู้นําของผูบ้ ริหาร
และสุภทั รา เอื้อวงศ์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยที่มผี ลต่อความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สามารถ
พยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ.01 คือ ด้านภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารคณะ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา และจากงานวิจยั ของอมรพรรณ ประจันตวนิชย์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานและปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึก ษาของบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ตัว แปรแต่ ล ะคู่ ม ีค วามส้ม พัน ธ์ก ัน
ทางบวก และตัวแปรการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการ
ติด ต่ อ สื่อ สาร การรับรู้แ รงสนั บสนุ น ขององค์ก ร และเจตคติต่ อ การมีส่ ว นร่ว ม สําหรับ อิท ธิพ ล
ทางอ้อมของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้รบั จากตัวแปร บรรยากาศองค์กร
ผ่านการรับรูแ้ รงสนับสนุ นขององค์กร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก
ตัวแปรการติดต่อสื่อสาร โดยส่งอิทธิพลผ่านการรับรู้ แรงสนับสนุ นขององค์กร และเจตคติต่อการมี
ส่ ว นร่ว ม อีก ทัง้ ผู้ว ิจยั ยัง ได้พ บงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับปั จจัยที่ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นในการประกัน
คุณภาพการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการศึกษา
พบว่า ปรารถนา อังคประสาทชัย (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และแรงจูงใจ
ภายในลักษณะงานการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การมีส่ว นร่ว มในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุค ลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ รังสิมา เมฆมงคล (2550) ได้ทําการศึกษา
เรื่อ งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพภายในของบุ ค ลากรสายบริก าร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลการการวิเ คราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน พบว่า มีตวั แปร
พยากรณ์ 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 คือ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ (KNOQA), บรรยากาศของ
หน่ วยงาน (ATMOR), ความผูกพันต่อหน่ วยงาน (COMI) และภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร (LEAD) และ
ผลจากการสัง เคราะห์ ง านวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในของเยาวทิว า นามคุ ณ
และฤตินนั ท์ สมุทรทัย (2559) พบว่า ปั จจัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านปั จจัยสนับสนุน
จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน คือ การมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัด ผูบ้ ริหารและ
นโยบาย การบริห ารจัด การ ทรัพ ยากรและสิ่ง สนับสนุ น ความพร้อ มของทรัพ ยากร วัฒนธรรม
คุณภาพของหน่ วยงาน และภาวะผูน้ ําของผู้บริหาร ได้ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จะเห็นว่าปั จจัยแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่ อผลความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และจากการศึกษาตัวแปรส่งผ่านของ
ผูว้ จิ ยั พบว่า ตัวแปรส่งผ่านทําหน้าทีส่ ่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตามหรือผลลัพธ์
นัน้ แสดงให้เ ห็น ว่า ตัว แปรต้นคือ ปั จจัยแวดล้อ มในการทํางาน ตัว แปรตามคือ ผลของประกัน
คุณภาพการศึกษา และตัวแปรส่งผ่านคือ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําให้
ผู้ว ิจ ยั จึง สนใจที่จ ะศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย แวดล้อ มในการทํา งานกับ ผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยมีก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านและเห็นได้ว่างานวิจยั ข้างต้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานและความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน ในระดับคณะหรือระดับสํานัก และระดับ
มหาวิทยาลัย แต่ยงั ไม่พบว่าการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลในระดับหลักสูตร
จากที่ก ล่ า วข้า งต้ น ทํ า ให้ผู้ว ิจ ยั ศึก ษาปั จ จัย แวดล้อ มในการทํ า งานที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร โดยจะทําการศึกษาอิทธิพลของการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ทัง้ นี้ผลการศึกษานี้
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จะช่วยส่งเสริมและเป็ นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึก ษาระดับหลักสูตร ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยมีก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงระดับของปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูต รที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการดําเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้บริหารและประธานหลักสูตรนํ าผลที่ได้ไป
บริหารจัดการ ปรับปรุงการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรให้ม ี
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยแวดล้อ มในการทํางานกับผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยมีก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรสายวิชาการของ 6 คณะมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม และคณะ
วิทยาการจัดการ รวมทัง้ หมดจํานวน 417 ราย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรของ 6 คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจะใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 328 คน
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2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน 4 ด้าน (X) คือ ด้านการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริหาร (X1) ด้านความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน (X2) ด้านการได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรูด้ า้ น
การประกันคุณภาพการศึกษา (X3) และด้านสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (X4)
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ผลการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (Y)
ตัวแปรส่งผ่าน คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร (M)
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ หลัก สู ต ร หมายถึง การจัด การศึก ษาว่ า
หลักสูตรได้ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา
อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน และสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
ผลการดําเนิ นการประกันคุณ ภาพการศึ กษาระดับ หลัก สูต ร หมายถึง ผลการ
ดํ า เนิ น การของหลัก สู ต รว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษาและเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต
นักศึกษา อาจารย์ หลัก สูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และส่ งสนับสนุ นการเรียนรู้
เพื่อ ให้สามารถผลิต บัณ ฑิต ให้มคี ุ ณภาพ โดยให้ค ะแนนตามตัว ชี้ว ดั ที่ผ่ านเกณฑ์ จากข้อ มูล ผล
คะแนนนี้ได้ทําการเก็บข้อมูลโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในปี การศึกษา 2558
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึ กษา หมายถึง การเข้าร่วมแสดงความ
คิด เห็น กระบวนการตัด สินใจ กระบวนการดําเนิ นการในกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพทัง้ 4 ด้าน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) หมายถึง การที่บุคคลเข้าไปร่วมในการ
กําหนดเป้ าหมาย ทิศทาง และวิธกี ารในการดําเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั /ิ ดําเนินการประกันคุณภาพ (Do) หมายถึง การทีบ่ ุคคล
เข้าไปร่วมในการนํ าแผนไปใช้ในการดําเนินงานหรือปฏิบตั ติ ามระบบหรือแนวทางที่วางเอาไว้ เพื่อ
บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงการศึกษาหาความรูเ้ พื่อพัฒนาการดําเนินงาน
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3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (Check) หมายถึง การทีบ่ ุคคลเข้าไปร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานทีป่ ฏิบตั ิ เพื่อดูว่าได้ดําเนินงานตรงตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้
มากน้อยเพียงใด
4. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การทีบ่ ุคคลเข้าไปร่วมในการ
แก้ไขปรับปรุงระบบ อันเนื่องมาจากระบบนัน้ ไม่สามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายหรือเป็ นการพัฒนาให้
ดียงิ่ ขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั งิ านต่อไป
ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง สภาพรอบๆตัวหรือสภาพทัวๆไป
่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือ มีผ ลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มของบุค ลากรสายในการดําเนิ นงานประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา ระดับ
หลักสูตร ภายในองค์การ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกันไป โดยปั จจัยแวดล้อมที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ได้แก่
1. การสนับสนุ นจากผู้บริหาร หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลผูค้ วบคุม กํากับ ดูแล
องค์กร โดยความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร (Management Responsibility) ตามข้อกําหนดระบบ
บริหารคุณภาพ โดยเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในการทีจ่ ะนํ าแผนงานและแนวทางของตนให้เป็ น
ทีย่ อมรับด้วยความเต็มใจของบุคคลในหน่ วยงาน สามารถสร้างการจูงใจทํางาน ประนีประนอม และ
ประสานงาน ให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายในงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
2. ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไป ได้มาร่วมงาน
เป็ น ทีม มีก ารปฏิส ัม พันธ์ก ัน ในทุ ก ขัน้ ตอนของการดํ า เนิ น งาน ตัง้ แต่ ขนั ้ ของการวางแผนการ
ปฏิบตั ิง าน ขัน้ ของการดําเนินงาน ขัน้ ของการประเมินผลการทํางาน และขัน้ ของการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งทุกคนมีเป้ าหมายร่วมกัน มีการประสานงานและการสนับสนุ นซึง่ กันและ
กัน รวมไปถึง การตัด สิน ใจร่ ว มกัน และรับ ผิด ชอบร่ ว มกัน ในการทํา งาน เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
3. การได้รบั การฝึ กอบรมด้านการประกันคุณ ภาพ หมายถึง กระบวนการในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยผ่านการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจต
คติ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ มุ่งให้ส ามารถนํ าเอาไปใช้ใ นการปฏิบตั ิงาน และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
4. สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ปั จจัยทีผ่ ลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ออกมา เช่ น คํ า ชมเชย การยกย่อ งให้เ กีย รติ ใบประกาศ
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เกียรติคุณ โล่รางวัล โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ งและอื่นๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินและไม่เป็ นเงิน เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

