บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
วิชาการเป็ นตัว แปรส่ง ผ่า น ผู้ว ิจยั ได้ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ให้เ ป็ น
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการประกันคุณภาพ
การทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในงานวิจยั
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
การดํ าเนิ น งานและการบริห ารงานระดับหลัก สูต รถือ ว่ า สํ าคัญ ที่สุ ด ซึ่ง ควรมีร ะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งมี
หลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็ นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ดาํ เนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้พจิ ารณาองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน และสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
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2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชีก้ าร
ดําเนินการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์โนการ
เผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพ และมาตรฐาน ซึง่ สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา เรื่อ ง แนวทางการปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุ ด มศึกษา และตัว บ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒ ิ ตําแหน่ งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชีเ้ ชิง
คุณภาพที่เน้ นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมี
รายละเอียดของคําถามที่จะเป็ นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถนํ าไปพิจารณาตามบริบท
ของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสําหรับผูป้ ระเมินและผูร้ บั การ
ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีการดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทัง้ นี้ ทุกระบบ
ต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มกี ารจัดส่งผลการประเมิน
พร้อมข้อมูลพืน้ ฐานให้กบั สกอ. เพื่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทีเ่ ทียบเคียงได้ เช่น ผลการ ประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รบั การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ นานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับ
หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตร
ที่ไ ด้ร บั การตรวจประเมิน เป็ นประจําและผ่ า นการรับ รองโดยสภาวิช าชีพ โดยระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีกรอบดังนี้
ตาราง 1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
การประกัน
ตัวบ่งชี้
ดําเนิ นงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพ หลักสูตร
1. การกํากับ
1.1 การบริหารจัดการ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
หลักสูตรทีก่ ําหนดโดย สกอ. บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบใน
อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
การประกัน
ตัวบ่งชี้
ดําเนิ นงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพ หลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทําหรือ
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําหรือ
ผลงานวิจยั ของผูส้ าํ เร็จ
ประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษา
นักศึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาํ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนา
- การรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
4.2 คุณภาพอาจารย์

อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนิ นงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- ร้อยละอาจารย์ทม่ี คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ทม่ี ตี ําแหน่ งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
- จํานวนบทความชองอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตรการ
5.1 สาระของรายวิชาใน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่
เรียน การสอน การ หลักสูตร
ใช้ในการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ประเมิน ผูเ้ รียน
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
- การพิจารณาอนุ มตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผูส้ อนและ - การพิจารณากําหนดผูส้ อน
กระบวนการจัดการเรียนการ - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
สอน
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารปฏิบตั ใิ น
ระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ หลักสูตร

6. สิง่ สนับสนุ น
การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนิ นงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
- การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีต้ ามกรอบ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน มาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อให้มสี งิ่ สนับสนุ นการเรียนรู้
- จํานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ เ่ี พียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนุ นการเรียนรู้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการมีส่วนร่วม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมไว้ว่า กระบวนการซึง่ ประชาชนหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลีย่ นข้อมูล
และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างทีเ่ หมาะสมเป็ นที่
ยอมรับร่วมกัน
ลดาวัลย์ ชนะศรี (2550) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การทํางานร่วมกัน
เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ หรือ กระบวนการทํา งานที่บุ ค คล หรือ คณะบุ ค คลปฏิบ ัติกิจ กรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ร่ว มกันในองค์ก าร โดยร่ ว มแสดงความคิด เห็น ร่ว มรับ ผิดชอบ ร่ว มตัดสินใจร่ว ม
แก้ปัญหา ร่วมสนับสนุ นและให้ขอ้ เสนอแนะในการบริหาร
อมรพรรณ ประจันตวณิชย์ (2550) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบตั ิ ตลอดจนร่วมติดตามและประเมินผล รวมทัง้ ร่วมรับผิดชอบในฐานะผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียใน
กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มคนหรือองค์กรที่มคี วามเกี่ยวข้องกันทางด้าน
จิตใจ อารมณ์และสังคม
พงศ์ธวัช วิวงั สูง (2546) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กิจการหรือหน่ วยงาน
จากทีก่ ล่าวมาจึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั ิ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยความสมัครใจในกิจกรรมนัน้ ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
หรือเป้ าหมายร่วมกัน
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม
แววตา ทองเกลี้ยง (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนัน้ พิจารณาได้หลายมุมมอง แต่
ลัก ษณะโดยรวมของการมีส่ ว นร่ว ม ได้แ ก่ การมีส่ว นร่ว มในการค้นหาสาเหตุ ข องปั ญ หา การ
วางแผน การตัด สนใจ การลงทนและการปฏิบตั ิ การจัด องค์ก ร การบริห ารการสื่อ สาร การใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมของโครงการและการติดตามประเมินผล การทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อการดําเนินงานของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบการจัดและการบริหารการศึกษาในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอและสถานศึกษา ซึง่ อาจจะเป็ นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือการมี
ส่วนร่วมทางอ้อม ทัง้ ในระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนหรือการมีส่วนร่วมทัง้ หมด
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องค์การอนามัยโลกได้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ถือว่าเป็ นรูปแบบที่แท้จริง
หรือสมบูรณ์นนั ้ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ (สุรนิ ทร์ สุรยิ งค์, 2551)
1. การวางแผน (Planning) ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการวิเ คราะห์ปั ญ หา จัดลําดับ
ความสําคัญ ตัง้ เป้ าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร กําหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล และการ
ตัดสินใจ
2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดสรรและ
บริหารการใช้ทรัพยากร มีการรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมการเงินและการบริหาร
3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการนํ ากิจกรรม
มาใช้ ให้เกิดประโยชน์จากชุมชนได้ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ระดับการพึง่ ตนเองและควบคุมทางสังคม
4. การได้รบั ประโยชน์ (Obtaining Benefits) ประชาชนจะต้องได้รบั ผลประโยชน์จาก
ชุมชนในพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน ซึง่ จะเป็ นผลประโยชน์ส่วนตัวในสังคมหรือในรูปของวัตถุกไ็ ด้
พรชัย ศักดิ ์ศิรโิ สภณ (2555) ได้สรุปการมีส่วนร่วมแบ่งออกได้ 4 ด้าน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ (Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
จากทีก่ ล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือกระบวนการต่างๆ ทีป่ ระชาชนหรือบุคคล
เข้าไปมีส่วนร่วมเกีย่ วข้องกับการดําเนินกิจกรรม ทัง้ นี้เพื่อจะต้องสนองความต้องการและเปิ ดโอกาส
ให้บุคคลได้มโี อกาสรับรูถ้ งึ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขโดยร่วมกันคิดตัดสินใจและวางแผน ตลอดจน
การปฏิบตั ติ ามกิจกรรมหรืองานต่างๆ โดยมีการติดตามผลเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทาง
ทีต่ นต้องการและพึงประสงค์
การวัดการมีส่วนร่วม
อนงค์ พัฒนจักร (2535) ได้แบ่งวิธกี ารวัดการมีส่วนร่วมได้เป็ น 4 แบบ คือ
1. วัด ตามประเภทของขัน้ ตอนการมีส่ ว นร่ว ม ในขัน้ ตอนเริม่ การพัฒนา การค้นหา
ปั ญ หาและสาเหตุ การกํ าหนดความต้ อ งการ และการจัด ลํ าดับ ความสํ าคัญ ของความต้อ งการ
ขัน้ ตอนการวางแผน ขัน้ ตอนการดําเนินการ ขึน้ ตอนรับผลประโยชน์ และขัน้ ตอนประเมินผล
2. วัดตามลําดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็ นระดับการตัดสินใจ ระดับ
ความร่วมมือและระดับการใช้ประโยชน์
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3. จําแนกตามประเภทของผู้มสี ่ วนร่ว ม ซึ่ง แบ่ งได้ 3 ประเภท คือ บุค คลในท้อ งถิ่น
เจ้าหน้าทีร่ ฐั และเจ้าหน้าทีต่ ่างประเทศ
4. จําแนกตามรูปแบบการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็ นการมีส่วนร่วมทางตรง และการมี
ส่วนร่วมทางอ้อม
ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิ ดการมีส่วนร่วม
นิรนั ดร์ จงจุฒเิ วศย์ (2542 อ้างถึงในปิ ยะ ประทีปรักมณี, 2546 : 17) ได้กล่าวถึงปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่
1. ความศรัทธาทีม่ ตี ่อความเชื่อถือ บุคคลสําคัญและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ทําให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การบําเพ็ญประโยชน์
2. ความเกรงใจทีม่ ตี ่อบุคคลทีเ่ คารพนับถือ หรือมีเกียรติ ตําแหน่ ง ทําให้ประชาชนเกิด
ความเกรงใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมด้วยทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่มคี วามศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ ยมทีก่ ระทํา
เช่น ผูใ้ หญ่ออกปากขอแรง ผูน้ ้อยก็ตอ้ งช่วยแรง
3. อํานาจบังคับทีเ่ กิดจากบุคคลทีม่ อี ํานาจเหนือกว่า ทําให้ประชาชนถูกบังคับให้ม ี ส่วน
ร่วมในการกระทําต่างๆ เช่นบีบบังคับให้ทาํ งานเยีย่ งทาส
องค์ก ารอนามัยโลก (World Health Organization : 1981 อ้า งถึง ใน ปิ ย ะ
ประทีปรักมณี, 2546 : 18) เสนอปั จจัยของการมีส่วนร่วม 3 ประการคือ
1. ปั จจัยของสิง่ จูงใจหมายถึง การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ นัน้
จะมีเหตุผลทีส่ าํ คัญ คือ ประการแรกมองเห็นว่าตนจะได้ผลตอบแทนในสิง่ ทีท่ ําไปและประการทีส่ อง
ได้รบั การชักชวนจากบุคคลอื่นให้เข้าร่วมโดยมีสงิ่ จูงใจเป็ นตัวนํ า
2. ปั จ จัย โครงสร้า งของโอกาสหรือ ช่ อ งทางในการเข้าร่ว ม หมายถึง การมองเห็น
ช่องทางในการมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั หลังการมีส่วนร่วม ดังนัน้ พืน้ ฐานทางด้าน
โครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วมจึงควรมีลกั ษณะดังนี้ คือ ประการแรกเปิ ดโอกาสให้ทุกๆ คนใน
ชุ ม ชนมีโ อกาสเข้ า ไปมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นารู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ประการที่ส อง มีก าร
กําหนดเวลา และประการทีส่ าม มีการกําหนดลักษณะของกิจกรรมทีแ่ น่ นอนว่าจะทําอะไร
3. ปั จ จัย ด้ า นอํ า นาจในการส่ ง เสริม กิจ กรรมของการมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การที่
ประชาชนสามารถกําหนดเป้ าหมายวิธกี ารและผลประโยชน์ของกิจกรรมได้
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เจตคติ ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ความหมายของเจตคติ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2542 อ้างถึงใน พงศ์ธวัช วิวงั สู, 2546) ได้นิยามเจตคติไว้ว่า
เป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลอยู่ในรูปของความรู้สกึ พอใจหรือไม่พอใจในสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ความรูส้ กึ นี้เกิดจากความรูเ้ ชิงประมาณค่าของบุคคลทีเ่ กี่ยวกับสิง่ หนึ่งว่าสิง่ นัน้ เป็ นประโยชน์หรือมี
โทษมากน้อยเพียงใด ซึง่ ทําให้เกิดความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจ และมีความพร้อมทีจ่ ะกระทําต่อสิง่
นัน้ ไปในทางทีส่ อดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของตนต่อสิง่ นัน้ ฉะนัน้ บุคคลจึงสามารถมีเจตคติ
ต่อสิง่ ต่างๆ มากมาย แม้แต่เจตคติต่อตนเองหรือทัศนคติต่อการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
2) องค์ประกอบของเจตคติ
ฟิ ชไบน์ (Fihbein, 1971 อ้างถึงใน อมรพรรณ ประจันตวณิชย์, 2550) ได้นําเสนอ
องค์ประกอบของเจตคติว่ามี 3 องค์ประกอบ
1. องค์ประกอบเชิงปั ญญาหรือการรูค้ ดิ (Cognitive Component) หมายถึง การ
แสดงออก ซึ่ง ความรู้ห รือ ความเชื่อ ซึ่ง เป็ นผลมาจากการเรีย นรู้ใ นประสบการณ์ ต่ า งๆ ใน
สภาพแวดล้อม ความรูเ้ ป็ นเรือ่ งของการรับรูแ้ ต่ละบุคคลในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งอาจเป็ นการรับรูเ้ กี่ยวกับ
วัตถุสงิ่ ของบุคคล หรือ เหตุการณ์ ความเชื่อของบุคคลในทางทีด่ หี รือไม่ดที างบวกหรือทางลบ สิง่ ที่
รับรูน้ นั ้ ก่อให้เกิดเป็ นเจตคติซง่ึ อาจรวมความจริงหรือไม่จริงก็ได้
2. องค์ประกอบเชิงความรูส้ กึ (Affective Component) หมายถึง ความรูส้ กึ ทีถ่ ูกเร้า
ขึ้นจาก การรับรู้ประกอบกับการประเมินของตน เมื่อเรามีก ารรับรู้ส ิ่งใดสิง่ หนึ่งสมองจะเกิดการ
ประเมินทําให้ เกิดความรูส้ กึ ในทางทีด่ หี รือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ต่อสิง่ นัน้ หรือ
สภาพแวดล้อมทีม่ ี ลักษณะใกล้เคียง ความรูส้ กึ เกิดจากประสบการณ์ของบุคคลทีส่ มั ผัสกับสิง่ ต่างๆ
ตามหลักการเรียนรูเ้ งื่อนไขของสิง่ เร้า และเงื่อนไขของผลกรรม ความรูส้ กึ ทําให้บุคคลเกิดความยึด
มันและอาจแสดงปฏิ
่
กริ ยิ าตอบโต้หากมีสงิ่ ทีข่ ดั กับความรูส้ กึ ดังกล่าว
3. องค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Action Tendency Component)
หมายถึง แนวโน้ มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบตั ติ ่อสิง่ ที่ตนชอบหรือเกลียดเป็ นความ
พร้อ มที่จะตอบสนองต่ อ สิ่ง นัน้ คือ พร้อ มที่จะส่งเสริม สนับสนุ น ช่ว ยเหลือ หรือ ในทางทําลาย
ขัดขวางต่อสู้ เป็ นต้น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
1) ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แบนดูรา (Bandura, 1978 : 33) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นความคาดหวังทีเ่ กี่ยวข้อง
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กับ ความสามารถของตนในลัก ษณะที่เ ฉพาะเจาะจง และความคาดหวัง นี้ เ ป็ น ตัว กํ า หนดการ
แสดงออกของพฤติกรรม การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองทีจ่ ะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ ําหนดไว้
การรับ รู้ ค วามสามารถของตนเองมีผ ลต่ อ การกระทํ า ของบุ ค คล เช่ น บุ ค คลสองคนอาจมี
ความสามารถไม่แตกต่างก้น แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้ารับรู้ความสามารถ
ของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน
ดัง นัน้ สิ่ง ที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึง ขึ้นอยู่ก บั ความสามารถในการรับรู้ของ
ตนเองในสภาวะการนั น้ ๆ นั น่ คือ ถ้ า เรามีก ารรับ รู้ว่ า เรามีค วามสามารถเราจะแสดงออกถึง
ความสามารถนัน้ ออกมา คนที่รบั รูว้ ่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย
และจะประสบความสําเร็จในทีส่ ุด
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ตนเอง
1. ประสบการณ์ทป่ี ระสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) บุคคลที่จะเชื่อว่ามี
ความสามารถทีจ่ ะทําได้การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนัน้ จําเป็ นจะต้องฝึกให้มที กั ษะ
เพียงพอที่จะประสบความสําเร็จได้พร้อมๆ กับการทําให้รู้ว่ามีค วามสามารถที่จะกระทําเช่นนัน้
จะทํ า ให้ ไ ด้ ร ั บ ทั ก ษะที่ ไ ด้ ร ั บ การฝึ ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด บุ ค คลที่ ร ั บ รู้ ว่ า ตนเอง
มีความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทํางานต่ างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ อ้ งการ
2. การใช้ตวั แบบ (Modeling) การได้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน
และได้ ร ับ ผลการกระทํ า ที่ต นพอใจก็จ ะทํ า ให้ ผู้ท่ีส ัง เกตฝึ ก มีค วามรู้ส ึก ว่ า จะสามารถประสบ
ความสําเร็จได้ ถ้ามีความพยายามจริงและไม่ย่อท้อ ลักษณะของตัวแบบที่ส่งผลถึงความรูส้ กึ ว่ามี
ความสามารถทีจ่ ะ กระทําได้นนั ้ ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลทีม่ คี วามกลัวต่อสิง่ ต่างๆ โดยทีใ่ ห้ดู
ตัวแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายก้นเอง ก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่างๆ เหล่านัน้ ได้
3. การใช้คําพูดชักจูง (Verbal Precaution) เป็ นการบอกว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถ
ที่จะประสบความสํา เร็จได้โดยการใช้คํ าพูด ชัก จูงพร้อ มกับการทํา ให้บุค คลมีประสบการณ์ ของ
ความสําเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเกิด
ความสํ า เร็ จ ตามลํ า ดั บ พร้ อ มทั ง้ การใช้ คํ า พู ด ชั ก จู ง ร่ ว มกั น ก็ จ ะทํ า ให้ บุ ค คลสามารถรับ รู้
ความสามารถของตนเอง
4. การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) เป็ นการกระตุ้นทางอารมณ์ทม่ี ผี ลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตนบุคคลทีถ่ ูกกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพทีถ่ ูกข่มขู่จะทํา
ให้เกิด ความวิตกกังวลและความเครียด กลัว บุคคลประเภทนี้จะทําให้การรับรูต้ นเองตํ่า ถ้าอารมณ์
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และลักษณะดังกล่าวเกิดมากขึน้ ก็จะทําให้บุคคลไม่สามารถแสดงออกได้ นําไปสู่ประสบการณ์ของ
ความล้มเหลว และบุคคลก็จะมีการรับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถตนเองตํ่าลง แต่ถ้าบุคคลสามารถลด
หรือระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ จะทําให้บุคคลสามารถรับรูไ้ ด้ดขี น้ึ อันนําไปสู่การแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลดีดว้ ย
นโยบายผูบ้ ริ หารขององค์การ
นโยบายคือ หลักการหรือกรอบ ความคิด แนวทาง กลวิธกี ารดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานนัน้ ๆ นโยบายเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความตัง้ ใจของผูบ้ ริหารในการปฏิบตั งิ าน
และใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินใจจัดทําแผน จัดทําโครงการ "นโยบาย" กับ "การ
บริหาร" นับว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก การบริหารจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด
ย่อมขึน้ อยูก่ บั การกําหนดนโยบายด้วย
การกํ า หนดนโยบายในทางปฏิบ ัตินั น้ อาจกํ า หนดได้ใ นทุ ก ระดับ เช่ น นโยบาย
ระดับประเทศ (National) ซึง่ เป็ นนโยบายส่วนรวม นโยบายระดับสาขางาน (Sector) นโยบายระดับ
ภาค (Regional) ระดับหน่ วยงาน (Institutional หรือ Organization) และระดับสายงานหรือ
หน่ วยงาน นโยบายยิง่ อยู่ใกล้ระดับปฏิบตั กิ าร (Operation Unit) มากเพียงใดก็จะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ น
นโยบายแบบจําเพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้ โดยมีขอ้ ความชัดเจนสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ
ที่แสดงลักษณะเฉพาะจนหน่ วย ปฏิบตั ิสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าควรดําเนินการในแนวใด
และไม่ดาํ เนินการในลักษณะใด ทําให้สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
"นโยบายการศึก ษา" หมายถึง ข้อ ความที่กํ า หนดไว้เ พื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการ
ดํ า เนิ น งานทาง การศึก ษาโดยครอบคลุ ม ทัง้ ระบบหรือ การศึก ษาในภาพรวม เพื่อ บรรลุ ต าม
เจตนารมณ์ของปรัชญา การศึกษาหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึง่ โดยลักษณะของนโยบายเองนัน้
สามารถกําหนดได้ทงั ้ ใน ลักษณะของนโยบายเชิงรุกและนโยบายเชิงรับ นโยบายเชิงรุกนัน้ เป็ น
นโยบายที่เน้ นหรือนํ าไปสู่การ เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวทางที่กําหนดหรือทําไว้อยู่เดิม ด้วย
เจตนาที่จะมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตให้บงั เกิดผลในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนนโยบายเชิงรับเป็ นนโยบายที่
กําหนดขึน้ เพื่อแก้ปัญหาบนปั จจัยเงือ่ นไขทีว่ างไว้เดิม เพื่อให้บรรลุผลทีก่ ําหนด
ภาวะผู้นําขององค์การ
1) ความหมายของภาวะผูน้ ํา
สุ ด า สุ ว รรณาภิร มย์ (2551) ได้ใ ห้ ค วามหมายของคํ า ว่ า ภาวะผู้ นํ า หมายถึง
กระบวนการเกี่ยวกับการใช้อิท ธิพ ลซึ่ง เป็ นอํ านาจภายในของผู้นํา เช่ น ความรู้ ความสามารถ
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ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซึง่ เป็ นอํานาจจริงๆ ทีต่ นเองมีอยู่ และอํานาจทีบ่ ุคคลนัน้ ได้รบั
จากการดํารงตําแหน่ ง ซึง่ เป็ นอํานาจการยอมรับจากกลุ่ม แสดงพฤติกรรมให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
และให้เกิด แรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําให้เกิด ปฎิส มั พันธ์ทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และนําไปสู่เป้ าหมายองค์กร
2) พฤติ กรรมผูน้ ํา
รดา มณีพรายพรรณ (2549) ได้ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรมผู้นํา หมายถึง
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้นําหรือผู้บงั คับบัญชาที่มผี ลทําให้ได้รบั ความไว้วางใจสมัครใจ
และเต็มใจทีจ่ ะทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
3) ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู้นํ า เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง (Transformation
Leadership)
จากการศึกษาวิจยั ของเบอร์น่ี เบส (Burns Bass) ได้แบ่งผู้นําออกเป็ น 2 ประเภท
ตามกลวิธที ใ่ี ช้ดงั นี้ (Bounds, Dobin , & Fowler, 1995 : 413-419 อ้างถึงใน รดา มณีพรายพรรณ,
2549)
1. ผูน้ ําเพื่อการแลกเปลีย่ น (Transaction Leadership)
ผู้นําลัก ษณะนี้จะสนับสนุ นการใช้ว ิธกี ารแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เ ป็ นความต้อ งการของ
ผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาและรางวัล ตอบแทน เพื่อ โน้ มน้ า วและผลัก ดัน ให้ผู้ใ ต้ บงั คับบัญ ชาปฏิบตั ิต าม
เป้ าหมาย แล้วก็จะได้รบั สิง่ นัน้ ๆ ผู้นําเพื่อการแลกเปลีย่ นจะประสบผลสําเร็จได้ เนื่องจากผูต้ ามจะ
ได้สงิ่ ทีเ่ ขาต้องการ เมื่อสามารถบรรลุเป้ าหมายทีผ่ นู้ ํ าได้วางไว้ การเป็ นผูน้ ําประเภทนี้จงึ เน้นทีก่ าร
ตอบสนองซึง่ กันและกันระหว่างผูน้ ํากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2. ผูน้ ําเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ผู้ นํ า ลัก ษณะนี้ พ ิเ ศษกว่ า ผู้ นํ า ทัว่ ไป เนื่ อ งจากสามารถทํ า ให้ ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา
ปฏิบตั งิ านได้ “เกิดเป้ าหมาย” โดยใช้วธิ ใี ห้การสนับสนุ นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิสยั ทัศน์ การจูงใจ
และความห่ ว งใย ชี ว ิ ต ความเป็ นอยู่ ข องผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาอย่ า งจริง จัง ผู้ นํ า จะกระตุ้ น ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตื่นตัวกับ เป้ าหมาย และพยายามค้นหาแนวทางทีจ่ ะทําให้บรรลุเป้ าหมายนัน้ ด้วย
การทุ่มเทให้กบั เป้ าหมายอย่างจริงจังเหมือนกับเป็ นเป้ าหมายของพวกเขาเอง
4) รูปแบบพฤติ กรรมของผูน้ ําเพื่อการเปลี่ยนแปลง
รดา มณี พ รายพรรณ (2549) ได้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบพฤติก รรมของผู้ นํ า เพื่อ การ
เปลีย่ นแปลงไว้ว่ามี 4 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถของผู้บงั คับบัญชา จะเน้นที่การมีวสิ ยั ทัศน์ และรูจ้ กั หน้าที่ และเมื่อ
พวกเขา แสดงความห่วงใยต่อผูอ้ ่นื คนเหล่านัน้ ก็จะรับวิสยั ทัศน์และภาระหน้าทีเ่ หล่านี้มาเป็ นของ
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ตนเอง ผูน้ ําประเภทนี้จะเป็ นทีย่ อมรับนับถือและไว้วางใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ใช้ความสามารถในการโน้ มน้ าวจูง ใจคน ผู้นําเพื่อ การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นผู้ท่ีม ี
วาทศิลป์ ในการพูด กระตือรือร้นและมองคนในแง่ด ี รวมทัง้ สามารถถ่ ายทอดวิสยั ทัศน์ ของเขาได้
อย่างนําติดตาม
3. ใช้วธิ กี ารกระตุ้นความคิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการแก้ไขผลงานที่ไม่ดหี รือในการ
วางแผน อนาคต พวกเขาจะพยายามกระตุ้น ให้ผู้ ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามีมุม มองใหม่ ๆ จุ ด ประกาย
ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นให้ใช้สมองและรูจ้ กั แก้ปัญหาได้โดยตัวของพวกเขาเอง โดยหัวหน้ า
หรือผูน้ ําจะใช้วธิ กี ารซึง่ ทําให้ผบู้ งั คับบัญชาคิดทบทวนและทดสอบสมมติฐานด้วยตนเองแทนการสัง่
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทํา
4. มีความห่วงใยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง ผูน้ ําประเภทนี้จะเอาใจ
ใส่ดูแล ผู้ใต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างใกล้ชดิ ทําให้แต่ละคนรู้สกึ มีคุณค่า ยิง่ ไปกว่านัน้ พวกเขาจะ
พยายามอบรม แนะนํ าและให้คําติชมที่ง่ายต่ อการยอมรับและเข้าใจกันเหมาะสมต่ อ การพัฒนา
ตนเอง
วัฒนธรรมขององค์การ
1) ความหมายของวัฒนธรรมขององค์การ
สุ จ ิน ต์ สว่ า งศรี (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของวัฒ นธรรมว่ า คือ แบบอย่ า งของ
พฤติก รรมทัง้ หลายที่แ สดงออกถึง วิธ ีก ารดําเนิ นชีว ิต ของมนุ ษ ย์ใ นสัง คมใดสัง คมหนึ่ ง ซึ่ง ได้แ ก่
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี ตลอดจนสิง่ ต่ างๆ ที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดทางสังคมได้โดยผ่านความรู้ แบบแผน หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ อันจะทําให้บุคคลอยู่ในสังคม
ได้เป็ นอย่างดี
2) ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
อัล้ เวสสัน (Alvesson 1987 อ้างถึงใน สุจนิ ต์ สว่างศรี, 2542) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์การทีส่ าํ คัญดังนี้
1. เป็ นพฤติกรรมทีส่ งั เกตเห็นได้อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
พิธกี ารต่างๆ และรูปแบบของพฤติกรรมทีบ่ ุคคลในองค์การยอมรับ
2. มีบรรทัด ฐานซึ่ง ยึด ถือ เป็ นมาตรฐานของพฤติก รรมและแนวทางในการปฏิบ ัติ
ร่วมกันว่าสิง่ ใดต้องทํามากน้อยแค่ไหนในการปฏิบตั งิ าน
3. ค่านิยมทีม่ ลี กั ษณะเด่น เป็ นค่านิยมส่วนใหญ่ทบ่ี ุคคลในองค์การยอมรับและให้การ
สนับสนุ น คาดหวังในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน เช่น คุณภาพงาน และประสิทธิภาพของงาน เป็ นต้น
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4. มีปรัชญาขององค์การเป็ นความเชื่อเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและการให้บริการ
5. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นแบบแผนและแบบอย่างในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สมาชิก
จะต้อง เรียนรูเ้ พื่อประสิทธิภาพของกลุ่ม
6. มีบรรยากาศขององค์การซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ มาชิกขององค์การกําหนดขึน้ จาปฏิสมั พันธ์
ของบุคคลภายในและภายนอกองค์การ
จากแนวความคิดเกีย่ วกับปั จจัยของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สามารถนํ ามาสรุป
ได้ว่าปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดการมีส่วนร่วมมีดงั นี้ คือ
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการสื่อสาร หรือเป็ นการ
ติดต่อสื่อสารทัง้ การสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคล
2. การปฏิบตั ติ นให้คล้อยตามความเชื่อพื้นฐาน ตามมาตรฐานคุณค่า ตามเป้ าหมาย
ประสบการณ์ทผ่ี ดิ ปกติธรรมดา ความคาดหมาย การมองแต่ตนเอง การบีบบังคับ นิสยั และประเพณี
โอกาส ความสามารถ และการได้รบั การสนับสนุ นของบุคคลและกลุ่มบุคคล
3. ความศรัทธาที่มตี ่อความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ความเกรงใจที่มตี ่อ
บุคคลทีเ่ คารพนับถือหรือมีเกียรติ ตําแหน่ง และอํานาจบังดับทีเ่ กิดจากบุคคลทีม่ อี ํานาจเหนือกว่า
4. ปั จจัยของสิง่ จูงใจ ปั จจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วมและปั จจัย
ด้านอํานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กนกกาญจน์ ศรีสุ ร ิน ทร์ และคณะ (2559) ได้ ทํ า การศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ
ความสํ า เร็จ ของการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะวิช า มหาวิท ยาลัย ราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21) และพบว่าปั จจัยทีส่ ามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ.01 คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
เปี่ ยมสุข ทุ่งกาวี (2557) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศกึ ษาปั จจัย
การรับรูใ้ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน โดยการศึก ษาพบว่ า บุ ค ลากร
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมีก ารรับ รู้ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระดับ มาก ปั จ จัย ทุ ก ตัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่ว นร่ว มในการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ได้แ ก่ รายได้
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ทัศนคติ อายุ และประสบการณ์ในการทํางาน รวมถึงปั จจัยการรับรูใ้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
วาสนา สะอาด และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการศึก ษาวิจยั พบว่า ความคิด เห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ การดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายในสํ า นั ก คอมพิว เตอร์ แ ละเครือ ข่ า ย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ปั จ จัย
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปั จจัยด้าน ผู้บริหารและนโยบายมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.59 ปั จจัยด้านการ
บริหารจัดการและปั จจัยด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ปั จจัยด้านทรัพยากรและสิง่ สนับสนุ น
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 และปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.59 และผลการวิเคราะห์
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร
ร่ ว มทํ า นายระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในได้ ป ระมาณร้ อ ยละ 76.2
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรได้อ ย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ได้แก่ ผูบ้ ริหารและนโยบาย การบริหารจัดการ และทรัพยากรและสิง่ สนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ด ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการมี
ส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ลักษณะของผูบ้ ริหาร 2) ลักษณะของหน่ วยงาน 3) ลักษณะของบุคลากร
ในหน่ วยงาน และ 4) ลักษณะด้านการบริหารจัดการ และศึกษาการมีส่วนในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการดําเนินงาน 3) ด้านการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และ 4) ด้านการปรับปรุงพัฒนา โดยการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านอยู่ในระดับมากทัง้ 4 ลักษณะ โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้ อย ได้แก่ ลักษณะของ
ผู้บริหาร ลักษณะของหน่ อยงาน ลักษณะของบุคลากรในหน่ วยงาน และลักษณะด้านการบริหาร
จัดการ ตามลําดับ
นาฎลัดดา จุลมา (2557) ศึกษาการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ศกึ ษาปั จจัยนํ าเข้า ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ ทรัพยากร ศึกษาการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพโดยการประเมินจากการ
ทํางานตามวงจร PDCA ศึกษาการประเมินผลผลิตของการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียนมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูม้ าตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
ด้า นมาตรการส่ ง เสริม ศึก ษาการประเมิน ผลลัพ ธ์ข องการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
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โดยประเมินจากผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน และศึกษาการประเมินผลกระทบในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยประเมินจาก
โรงเรียนที่ได้รบั คัดเลือกเป็ นตัวแบบการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการศึกษา
พบว่า ผลการประเมินด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์มผี ลการประเมินในระดับ
มากถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมิน ด้านผลิต ได้แก่ ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมิน และผลการประเมินด้านมาตรฐานการ
ประเมินภายใน พบว่ามีผลการประเมินในระดับดีเยีย่ มซึง่ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการ
ประเมิน ผลกระทบด้านบวกพบว่าบุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นอย่างดี สามารถทํางานร่วมกันได้เป็ นอย่างดี
พัฒน์ พล แก้วยม (2557) ได้ทําการศึกษาปั จจัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็จ ของการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในเรีย งลํา ดับ
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรมคุณภาพของหน่ วยงาน และ
ด้านภาวะผูน้ ํ าของผู้บริหาร ส่วนประเภทหน่ วยงาน ขนาดของหน่ วยงาน และประสบการณ์ในการ
บริหาร ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
สุภทั รา เอือ้ วงศ์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จของ
การประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา ระดับคณะวิช า มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ง ปั จจัยที่ไ ด้ทํา การศึก ษา
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านบุคคล 5 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพและภาวะผู้นําของผู้บริหาร และปั จจัยด้านองค์การและ
การบริหาร 5 ประเด็น ได้แก่ นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการ
ประกัน คุ ณ ภาพ การติด ต่ อ สื่อ สารภายในหน่ ว ยงาน วัฒ นธรรมองค์ก รและการสนั บ สนุ น จาก
หน่ วยงานต้นสังกัด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วิชาโดยรวม ทัง้ ปั จจัยด้านบุคคลและปั จจัยด้านองค์การและการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และพบว่า ปั จจัยทีส่ ามารถพยากรณ์ผลสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 คือ ด้านภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหารคณะ และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 คือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มัฮดี แวดราแม และคณะ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จใน
การประกันคุณภาพภายในทีบ่ ูรณาการกับงานปกติ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จ
ในการประกันคุณ ภาพภายในที่บูรณาการกับงานปกติ ได้แ ก่ ปั จจัยด้านบริบทของสถานศึก ษา
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ปั จจัยด้านผู้บริหาร ปั จจัยด้านคุณลักษณะของบุคลากร ปั จจัยด้านระบบฐานข้อมูล และปั จจัยด้าน
การสื่อสารภายในองค์กร โดยพบว่าการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกับงานปกตินัน้ ได้รบั
อิทธิพลทางตรงจากระบบฐานข้อมูลมีค่าอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโ ดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.63 รองลงมาคือได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจิ ากปั จจัยด้านผูบ้ ริหารและ
การสื่อสารองค์กรโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.54 และ 0.44 ตามลําดับ
นิ พ ิฐ พนธ์ สลางสิง ห์ และคณะ (2556) ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 22
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย 3 อันดับแรก คือ ปั จจัยด้านภาวะผู้นํา
ปั จจัยด้านทัศนคติและทักษะ และปั จจัยด้านเทคโนโลยี โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยที่ศกึ ษาแต่ละด้านกับประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ตงั ้ แต่ .34 ถึง
.73 และทุกด้านมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ปรารถนา อังคประสาทชัย (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุค ลากรในการประกันคุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยได้ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อการมีส่วนร่วม แรงจูงในภายใน และบรรยากาศองค์การ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และแรงจูงใจ
ภายในลักษณะงานการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การมีส่ว นร่ว มในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุค ลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จิน ตนา เทีย มทิพ ร และคณะ (2555) ได้ทํ า การศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ผลการวิจยั สรุปได้ว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตกรุงเทพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก คือ ปั จจัยด้านลักษณะผูบ้ ริหาร ปั จจัยด้านการ บริหารจัดการ นอกนัน้ มีความเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะบุคลากร (อาจารย์/ เจ้าหน้าที/่ ลูกจ้าง) ปั จจัยด้านลักษณะ
ทรัพยากร และปั จจัยด้านลักษณะวัฒนธรรมองค์กร ส่วนผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัว แปรอิส ระกับตัว แปรตาม คือ ระหว่ างตัว แปรอิส ระกับ ระบบประกันคุ ณ ภาพภายใน
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(รวม Y) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ทุกคู่ตวั แปรทีศ่ กึ ษาคือ ผูบ้ ริหาร
(X1) กับระบบประกันคุณภาพภายใน (Y) การบริหารจัดการ (X2) กับระบบประกันคุณภาพภายใน
(Y) บุคลากร (X2) กับระบบประกันคุณภาพภายใน (Y) ทรัพยากร (X4) กับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน (Y) วัฒนธรรมองค์กร (X5) กับระบบประกันคุณภาพภายใน (Y) เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปร
พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อ ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัว แปรด้านการ
บริหารจัดการ และด้านวัฒนธรรมองค์กร
สุ ร สั วดี แซ่ จ ิว (2554) ได้ทํ า การศึก ษาเรื่อ งการมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความรู้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูงมีทศั นคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความเหนียวแน่ นของกลุ่มในการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง ส่วนปั จจัย
อายุงาน และ ตําแหน่ งงานทีต่ ่างกัน ความรูใ้ นการประกันคุณภาพการศึกษา และความเหนียวแน่ น
ของกลุ่มในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จิน ตนา สระทองขาว (2554) ได้ทํ า การศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย องค์ก ารที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยพบว่า ปั จจัยองค์การในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ภาพรวมและในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของ
องค์การ ด้านนโยบายการบริห ารและการปฏิบตั ิ และด้านลักษณะบุ คลากร ตามลําดับ และการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมและในแต่ ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านการนํ าผลการประเมินมาปรับปรุง งาน ด้านการดําเนิ นงานตามแผน ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล และด้านการวางแผนการปฏิบ ัติง าน ตามลํ าดับ ซึ่งปั จ จัยองค์ก ารมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา โดยเรียง
ตามลําดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบตั ิ ด้านลักษณะ
ขององค์การ ด้านลักษณะบุคลากร และด้านลักษณะสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01
ณฐมนวรรณ ศิรสิ ุขชัยวุฒ ิ (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาพรวมตัวแปรปั จจัยต่างๆ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านการบริหาร ปั จจัยด้านโครงสร้าง ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้าน
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กระบวนการ ปั จจัยด้านทรัพยากร คุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปั จจัยต่างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และอิทธิพลทางตรงระหว่างตัว
แปรแฝงนัน้ ยัง มีค วามสอดคล้อ งกับ สภาพความเป็ นจริง ซึ่ง ในความเป็ นจริง แล้ว ตัว แปรต่ างๆ
สามารถส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อกัน โดยปั จจัยที่มอี ิทธิพลโดยรวมต่ อคุณภาพของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้าน
บุคลากร และปั จจัยด้านทรัพยากร และตัวแปรแฝงด้านคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (QUALITY) ไม่ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงด้านใดๆ ซึง่ ตัวแปรพยากรณ์ทม่ี ี
อิทธิพลต่อคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน (QUALITY) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ทุกตัวแปร
พรพิมล ปลังศรี
่ ส กุ ล (2552) ได้ทําการศึก ษาเรื่อ งการวิเ คราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ
ความสําเร็จของการปฏิบตั งิ านนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึน้ พืน้ ฐานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความสําเร็จของการปฏิบตั ิตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากทุกปั จจัยนโยบาย โดยปั จจัยมาตรฐานและวัตถุประสงค์
นโยบาย และปั จ จัย ทัศ นคติข องผู้นํา นโยบายไปปฏิบตั ิมอี ิทธิพ ลทางตรง โดยไม่ส่ งผ่ านปั จ จัย
นโยบายอื่น ส่วนปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทรัพยากรนโยบาย และปั จจัยคุณลักษณะ
และความสามารถของผูน้ ํ านโยบายไปปฏิบตั นิ อกจากมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสําเร็จของนโยบาย
แล้วยังมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความสําเร็จของการปฏิบตั ติ ามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร
อมรพรรณ ประจันตวนิชย์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางานและปั จ จัยส่ว นบุค คลที่ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มในการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ศกึ ษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรแต่ละคู่มคี วามส้มพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุอยู่ระหว่าง .445 - .791 และค่า
สัม ประสิ ท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสาเหตุ ก ับ ตัว แปรตามมีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง .448 - .601
โดยอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
คือ ตั ว แปรการมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลทางตรงจากการ
ติดต่อสื่อสาร การรับรูแ้ รงสนับสนุ นขององค์กร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.31, .39 และ .22 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลทางอ้อมของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
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การศึกษาได้รบั จากตัวแปร บรรยากาศองค์กร ผ่านการรับรูแ้ รงสนับสนุ นขององค์กร และเจตคติต่อ
การมีส่วนร่วม มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .28 และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการติดต่อสื่อสาร
โดยส่งอิทธิพลผ่านการรับรู้ แรงสนับสนุ นขององค์กร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .22
รังสิมา เมฆมงคล (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่ อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลการการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน พบว่า มีตวั แปรพยากรณ์ 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 คือ ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพ (KNOQA), บรรยากาศของหน่ วยงาน (ATMOR), ความผูกพันต่อหน่ วยงาน (COMI) และ
ภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหาร (LEAD) มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) .6380 มีค่าอํานาจในการ
พยากรณ์ (R2) ได้รอ้ ยละ 40.70 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) ± .3543
และค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 1.342
วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งปั จจัยสภาพแวดล้อม
ในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุ น
ของผูบ้ ริหาร ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน และ การได้รบั การฝึกอบรมด้านการประกันการศึกษา และ
ตัวแปรลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใน
การทํางานประกันคุณภาพการศึกษาและสุขภาพจิตของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 โดยไม่ พ บ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิตที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 อย่างไรก็ตาม
พบว่ า การมีส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาแปรปรวนไปตามปั จ จัย
สภาพแวดล้อ มและลัก ษณะทางจิต แต่ ล ะด้าน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 และปั จจัย
สภาพแวดล้อมในการทํางานและลัก ษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูง ใจในการทํางานประกันคุ ณภาพ
การศึกษา เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของบุคลากร
ร่วมกันทํานายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ คิดเป็ นร้อยละ 47.6
พงศ์ธวัช วิวงั สู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและ
ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุ นของผู้บริหาร ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน
และการได้รบั การฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา และตัวแปรลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติ
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ต่ อ การมีส่ว นร่ว มในการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา แรงจูง ใจในการทํางานประกันคุ ณ ภาพของ
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
และปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของ
บุคลากร ร่วมกันทํานายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ คิดเป็ นร้อย
ละ 47.6
จากงานการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาสามารถ ผู้ว ิจ ยั จึงได้ส รุป เป็ นแนวทางในการเลือ กปั จจัยที่ส่ ง ผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สู ต ร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามเพื่อ ใช้ใ นการดํ าเนิ นงาน
การศึกษา ดังตาราง 2

ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
(ตัวแปร)

- การ
กําหนด
เป้ าหมาย
- การจัดหา
และการใช้
ทรัพยากร

ลักษณะองค์การ
- โครงสร้าง
องค์การ


- ความ
ผูกพันต่อ
องค์การ

- การ
ปฏิบตั งิ าน
ตาม
บทบาท
นโยบายการบริ หารและการปฏิ บตั ิ



- บทบาท
ของ
เทคโนโลยี

ลักษณะสภาพแวดล้อม
- สภาพ
แวดล้อม
ภายนอก
องค์การ
- สภาพ
แวดล้อม
ภายใน
องค์การ

















รวมความถี่

พงศ์ธวัช วิ วงั สู (2546)

วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550)

รังสิ มา เมฆมงคล (2550)

อมรพรรณ ประจันตวนิ ชย์ (2550)

พรพิ มล ปลังศรี
่ สกุล (2552)

ณฐมนวรรณ ศิ ริสุขชัยวุฒิ (2553)

จิ นตนา สระทองขาว (2554)

สุรสั วดี แซ่จิว (2554)

จิ นตนา เทียมทิ พร และคณะ (2555)

ปรารถนา อังคประสาทชัย (2555)

นิ พิฐพนธ์ สลางสิ งห์ และคณะ (2556)

มัฮดี แวดราแม และคณะ (2556)

สุภทั รา เอื้อวงศ์ และคณะ (2557)

พัฒน์ พล แก้วยม (2557)

นาฎลัดดา จุลมา (2557)

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557)

วาสนา สะอาด และคณะ (2557)

เปี่ ยมสุข ทุ่งกาวี (2557)

กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559)
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ตาราง 2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะบุคลากร
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ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
(ตัวแปร)

- สภาพ
แวด
ล้อมในการ
ปฏิบตั งิ าน
-กระบวน
การติดต่อ
สื่อสาร
- ภาวะผูน้ ํา
และการ
ตัดสินใจ
ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน

การ
สนับสนุน
จาก
ผูบ้ ริหาร
ความ
ร่วมมือของ
ผูร้ ่วมงาน
การได้รบั
การ
ฝึกอบรม
หรือให้
ความรูด้ า้ น
การประกัน
คุณภาพ
สิง่ จูงใจใน
การทํางาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

























รวมความถี่

พงศ์ธวัช วิ วงั สู (2546)

วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550)

รังสิ มา เมฆมงคล (2550)

อมรพรรณ ประจันตวนิ ชย์ (2550)

พรพิ มล ปลังศรี
่ สกุล (2552)

ณฐมนวรรณ ศิ ริสุขชัยวุฒิ (2553)

จิ นตนา สระทองขาว (2554)

สุรสั วดี แซ่จิว (2554)

จิ นตนา เทียมทิ พร และคณะ (2555)

ปรารถนา อังคประสาทชัย (2555)

นิ พิฐพนธ์ สลางสิ งห์ และคณะ (2556)

มัฮดี แวดราแม และคณะ (2556)

สุภทั รา เอื้อวงศ์ และคณะ (2557)

พัฒน์ พล แก้วยม (2557)

นาฎลัดดา จุลมา (2557)

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557)

วาสนา สะอาด และคณะ (2557)

เปี่ ยมสุข ทุ่งกาวี (2557)

กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559)
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ตาราง 2 (ต่อ)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

1

2

8




6




2




2





3

ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
(ตัวแปร)

ปัจจัยอื่นๆ
วัฒนธรรม
องค์การ
ปั จจัยส่วน
บุคคล
งบประมาณ

เจตคติใน
การ
ดําเนินงาน
ทัศนคติใน
การ
ดําเนินงาน
ความรู้
ความเข้าใจ
ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
แรงจูงใจใน
การทํางาน

ทรัพยากร







จิ นตนา เทียมทิ พร และคณะ (2555)
























รวมความถี่

พงศ์ธวัช วิ วงั สู (2546)

วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550)

รังสิ มา เมฆมงคล (2550)

อมรพรรณ ประจันตวนิ ชย์ (2550)

พรพิ มล ปลังศรี
่ สกุล (2552)

ณฐมนวรรณ ศิ ริสุขชัยวุฒิ (2553)

จิ นตนา สระทองขาว (2554)

สุรสั วดี แซ่จิว (2554)

ปรารถนา อังคประสาทชัย (2555)

นิ พิฐพนธ์ สลางสิ งห์ และคณะ (2556)

มัฮดี แวดราแม และคณะ (2556)

สุภทั รา เอื้อวงศ์ และคณะ (2557)



พัฒน์ พล แก้วยม (2557)

นาฎลัดดา จุลมา (2557)

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2557)

วาสนา สะอาด และคณะ (2557)

เปี่ ยมสุข ทุ่งกาวี (2557)

กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559)
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ตาราง 2 (ต่อ)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

5
1

1

4
3

2

1

3
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ปัจจัยที่ มีผลต่อการประกันคุณภาพ
สภาพแวดล้อม เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
หน่ วยงาน สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน
ความหมายของสภาพแวดล้อม
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต สถาน พุ ท ธศัก ราช 2542 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
สภาพแวดล้อ มไว้ว่า เป็ นคํานาม หมายถึง สิ่ง ต่ างๆ ที่มลี กั ษณะทางกายภาพ และชีว ภาพที่อ ยู่
รอบตัว มนุษย์ ซึง่ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และสิง่ ทีม่ นุ ษย์ได้ทาํ ขึน้
มงคล แย้มเกสร (2547 : 24) กล่าวถึงความหมายของสภาพแวดล้อมว่า หมายถึง ทุก
สิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูร่ อบตัวมนุ ษย์และหมายรวมถึงสภาพทีต่ งั ้ สถานทีท่ ํางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ทํางาน ทัง้ ทางชีวภาพ ทางกายภาพ สังคม จิตวิทยา
กมลสรรค์ บุญ กว้าง (2550 : 11) กล่ าวว่ า สภาพแวดล้อ มหมายถึง สิ่ง ต่ างๆที่อ ยู่
รอบตัวเราที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือสิง่ ที่มนุ ษย์สร้างขึน้ ทัง้ ทางกายภาพและสังคม สิง่ มีชวี ติ
และไม่มชี วี ติ ซึง่ มีอทิ ธิพลในการดํารงชีวติ ของมนุษย์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์
ทัง้ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ หรือว่ามนุ ษย์สร้างขึน้ เป็ นสิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ ซึง่ มีต่อในการใช้ชวี ติ
ของมนุ ษย์ทุกคนในแต่ละวัน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สิทธิชยั เลีย้ งถนอม (2547: 65) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง
สิง่ ต่ างๆ ที่อ ยู่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบตั ิงานในขณะทํางาน เช่ น หัว หน้ าควบคุ มงาน เพื่อ น ร่ว มงาน
เครือ่ งจักร เครือ่ งกล เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ อากาศ แสงสว่าง เสียง ความ สันสะเทื
่
อนของ
เครือ่ งจักร รังสีความร้อน ความเย็น แก๊ส ไอฝุ่ นละออง และสารเคมีอ่นื ๆ แม้กระทังเชื
่ อ้ โรคและสัตว์
เลีย้ งต่างๆ
ชญาภา วริวรรณ (2552 : 30) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง สิง่ ต่างๆ
ที่อ ยู่รอบตัวของผู้ปฏิบตั ิง าน ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งมีชีวติ เช่น สถานที่ตงั ้ ขององค์กร กฎระเบียบของ
องค์ ก ร โครงสร้ า งการทํ า งาน วัฒ นธรรมต่ า งๆขององค์ ก ร เพื่อ นร่ ว มงาน ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา
สิง่ เอื้ออํานวย ความสะดวกต่างๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพขององค์กร ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานและผลสําเร็จในการทํางาน
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ความสําคัญของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ หากผู้บริหารสามารถ
จัดภาพแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน มีผใู้ ห้ความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดังนี้
เยาวลั ก ษณ์ กุ ล พานิ ช (2533 : 16) ให้ ค วามสํ า คั ญ ของสภาพแวดล้ อ มว่ า
สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยให้ ค นทํ า งานได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ สํ า คัญ คื อ
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพได้แ ก่ วัส ดุ อุ ปกรณ์ ใ นการปฏิบ ัติงาน สถานที่ทํา งาน แสง เสีย ง
อุณหภูม ิ และสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา การ
บังคับบัญชา ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2541 : 26) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความสําคัญของการบริหารอาคารสถานทีส่ งิ่ แวดล้อมไว้ว่า อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม เป็ นปั จจัย
สําคัญอย่างหนึ่งจะช่วยให้โรงเรียนดําเนินงานไปด้วยความสะดวก อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมจึง
จําเป็ นต่อการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหารงานอาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้อมมีความสําคัญ
สรุปได้ดงั นี้
1. เป็ น การบริห ารงานที่ไ ด้ค วามสะดวกแก่ ก ารดํ า เนิ น งานหลัก ของโรงเรีย น คือ
งานวิชาการ
2. เป็ น การบริห ารงานที่ส่ ง เสริมการดํา เนิ น งานต่ างๆของโรงเรียนให้เ ป็ นไปโดย
สะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เป็ นการบริห ารงานเพื่อ เตรีย มความพร้ อ มที่จ ะรองรับ ความคิด และความ
เปลีย่ นแปลงทางการศึกษา
4. เป็ นการบริหารงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมและพอใจในการประกอบ
กิจกรรมนักเรียน
5. เป็ นการบริหารงานที่มสี ่วนเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจของบุคลากรให้พร้อมที่จะ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ประเภทของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อมโดยทัวไป
่ สามารถแยกได้หลายลักษณะ โดยนักวิชาการหลายท่านได้
จัดแบ่งประเภทสภาพแวดล้อมตามด้านต่างๆ ไว้ดงั นี้
กรมสามัญศึกษา (2543 : 26) ได้แบ่งประเภทการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน เป็ น 3 ประเภท คือ
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1. บรรยากาศสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เป็ นบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ มองเห็น
เป็ นรูปแบบ เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ สาธารณู ปโภค สนามกีฬา
สวนหย่อม
2. บรรยากาศสภาพแวดล้อมการจัดการบริหาร หมายถึง บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่สร้างเสริมให้สมาชิกทุ กคนร่วมกันทํางานอย่างมีความสุข มีการสร้างขวัญและ กําลังใจในการ
ทํางาน ยิม้ แย้มแจ่มใสเข้าหากัน การให้สวัสดิการ
3. บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่การจัดการเรียนการสอนทัง้ ใน และ
นอกห้อ งเรียน ตลอดจนการจัด บริก ารเพื่อ การส่ งเสริม สนับสนุ น ทางวิชาการต่ า งๆ ที่จะทํา ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูภ้ ายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา
สิทธิชยั เลีย้ งถนอม (2547 : 65-66) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็ น 4
ประเภท ได้แก่
1. ปั จจัยแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ ความเย็น รังสี แสง
สว่าง ความกดดัน บรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวผู้ปฏิบตั งิ านในขณะนัน้ รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณนัน้ ซึง่ อาจมีหลายชนิด เช่น เสียงดัง แรงสันสะเทื
่
อน ความร้อน เป็ นต้น
2. ปั จจัยสภาพแวดล้อมเคมี (Chemical Environment) ที่ผปู้ ฏิบตั งิ านต้อง เกี่ยวข้อง
เช่น สารเคมีชนิดต่างๆทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ หรือผลผลิตและของเสียต่างๆ ทีต่ ้องกําจัด โดย ทัวสารเคมี
่
ดังกล่าวอาจจะอยูใ่ นรูปของแก๊ส ไอฝุ่ น ละออง หรืออยูใ่ นรูปของเหลว เช่น ตัวทําละลายต่างๆ
3. ปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ (Biological Environment) ของผู้ปฏิบตั งิ าน มี
ทัง้ ชนิดทีม่ ชี วี ติ เช่น งู หนู แมลงสาบ และไม่มชี วี ติ เช่น ฝุ่ นฝ้ าย และฝุ่ นเมล็ดพืชต่างๆ
4. ปั จจัยทางเออโกโนมิกส์ (Ergonomics) ซึง่ ก็คอื งานบางอย่างทีเ่ ร่งรัด ต้อง ทํางาน
แข่งกับเวลา การทํางานเป็ นผลัด การทํางานทีม่ ชี วโมงการทํ
ั่
างานทีย่ าว การทํางานทีจ่ าํ เจ ซํ้าซาก
กมลสรรค์ บุญกว้าง (2550 : 14) ได้จาํ แนกสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ คือ
1.1 สภาพแวดล้อมทีม่ ชี วี ติ คือ คนทุกคน พืชและสัตว์ทุกชนิดทีม่ ใี นสถานศึกษา
1.2 สภาพแวดล้อมที่ไม่มชี วี ติ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ
แสงแดด อุณหภูม ิ ทัศนียภาพของลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะทีต่ งั ้ รวมทัง้ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ
2. สภาพแวดล้อมทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ ซึง่ แยกได้หลายประเภท เช่น
2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สิง่ ทีเ่ ราสามารถมองเห็นหรือจับต้อง
ได้ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นสถานศึกษาในหลายๆลักษณะ คือ
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2.1.1 สถานที่ เช่น ภูมทิ ศั น์ บริเวณต่างๆภายในสถานศึกษา เช่น บริเวณที่
พัก ผ่อ นที่อ อกกําลัง กาย บริเ วณการเรียนการสอน พื้น ที่ทําการเกษตร ที่อ ยู่อ าศัย สวนหย่อ ม
สวนป่ า เป็ นต้น
2.1.2 สิ่ง ที่ป ลูก สร้า งต่ า งๆ รัว้ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้อ งประชุ ม
โรงอาหาร ห้องนํ้าห้องส้วม ทีจ่ อดรถ เป็ นต้น
2.1.3 ห้ อ งต่ า งๆ และส่ ว นประกอบ เช่ น ห้ อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
แหล่งเรียนรู้ สถานทีพ่ กั ผ่อนและป้ ายนิเทศ เป็ นต้น
2.1.4 สาธารณู ปโภค เช่น ถนนหนทาง ทางเชื่อมระหว่างอาคาร การจราจร
นํ้ า ไฟฟ้ า และระบบติดต่อสื่อสาร เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์ สาธารณะ ทีด่ ่มื
นํ้า ทีล่ า้ งมือและเท้า เป็ นต้น
2.1.5 ลักษณะการบริการด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย เช่น โรง
อาหาร ห้องพยาบาล อาหารและนํ้ าดื่มนํ้ าใช้ ขยะและมลพิษในสถานศึก ษา เวรยาม เครื่อ งมือ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุต่างๆ เช่น สัญญาณแจ้งอุบตั ภิ ยั เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เป็ นด้น
2.1.6 เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ท่มี ใี นสถานศึกษาสิง่
ต่างๆเหล่านี้หากมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการ มีความเพียงพอ มีมาตรฐานและคุณภาพ ใน
สภาพที่ด ี จะเป็ นสภาพแวดล้อมทีด่ งึ ดูด และสร้างความกระหายใคร่เรียนรูใ้ ห้ผู้เรียน และเสริมการ
พัฒนาคนทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษาได้เป็ นอย่างดี
2.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจาก
การอยู่และปฏิบตั ิงานร่วมกันของคนในสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการปฏิสมั พันธ์ของคนโดยตัง้ ใจ
หรือ ไม่ตงั ้ ใจ เช่นลักษณะ และแบ่งกลุ่มของคน ประเพณี ความเชื่อ ระเบียบวินัย ระบบและวิธกี าร
ติดต่ อสื่อ สาร การแต่ งกาย เพศ วัย และสถานะทางเศรษฐกิจ สัง คม ของคน เป็ นต้นซึ่งแบ่ งได้
3 ลักษณะ คือ
2.2.1 สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ เช่น โครงสร้างองค์กร ปรัชญา
แนวคิด ระบบวิธกี ารบริหารจัดการ การจัดสํานักงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ใี ช้ในการบริหาร
จัดการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิงาน การติดตามนิเทศ ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
การพัฒนาและสร้างขวัญในการทํางาน เป็ นต้น
2.2.2 สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน การกําหนดวัตถุประสงค์ดา้ นการ
เรียนการสอน การจัด กิจกรรมกระบวนการเรีย นรู้ การจัด แหล่ ง เรียนรู้ การจัด สิ่ง อํ า นวยความ
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สะดวกและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ การให้แรงเสริมแก่ผเู้ รียนและผูส้ อน การประเมินผล และวัด
การเรียนรู้ เป็ นต้น
2.2.3 สภาพแวดล้อมด้านปฏิสมั พันธ์ของบุคคล เช่น ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ครู
อาจารย์ และบุ ค ลากรในสถานศึก ษา ปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งครู อาจารย์ก ับ นัก เรีย น ปฏิส ัม พัน ธ์
ระหว่างนักเรียนนักศึกษา กับนักเรียนนักศึกษา
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
กิลเมอร์ (Gilmer, 1966 : 279 - 283 ) กล่าวว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน มี 10 ด้าน คือ
1. ความมันคงปลอดภั
่
ย (Security) ได้แ ก่ ความมันคงในการทํ
่
างาน การที่ไ ด้รบั
ความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา ทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความอบอุ่นใจและปลอดภัยทีจ่ ะได้ทํางาน
ในองค์การ ซึ่งจากงานวิจยั พบว่าคนที่มพี ้นื ความรูน้ ้ อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมันคงใน
่
งานนี้ มีความสําคัญสําหรับเขามาก แต่คนทีม่ คี วามรูส้ งู จะรูส้ กึ ว่าไม่มคี วามสําคัญมากนัก
2. โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้ม ี
โอกาสเลื่อ นตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้น องค์ ก ารสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมีค วามก้ า วหน้ า ในการทํ า งาน
โดยพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนอย่างเป็ นธรรม พิจารณาเลื่อนตําแหน่ งอย่างเหมาะสม ให้บําเหน็จ
รางวัล แก่ ผู้ปฏิบตั ิง านดี ยอมรับและยกย่อ งชมเชยพนัก งานเมื่อ ปฏิบตั ิงานดี ส่ ง เสริมสนับสนุ น
พนักงานให้ศกึ ษาต่อ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรูง้ านมากขึน้
3. องค์การและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการจัด
โครงสร้างขององค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธปี ฏิบตั ภิ ายในองค์การ ชื่อเสียงขององค์การ และ
การดําเนินงานขององค์การ
4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็ นค่าตอบแทนการทํางาน โดยพิจารณาใน
เรือ่ งของจํานวนค่าจ้างทีเ่ หมาะสมกับปริมาณของผลงานและวิธกี ารจ่ายค่าจ้างทีย่ ตุ ธิ รรมเสมอภาค
5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็ นเรื่องของงานทีท่ ํา
อยู่เป็ นงานที่ทําให้รสู้ กึ ว่ามีคุณค่า มีความภาคภูมใิ จ มีสถานภาพ มีศกั ดิ ์ศรีและได้รบั การยอมรับ
นับถือ เป็ นงานบริการสาธารณะเป็ นงานทีต่ รงตามความรูค้ วามสามารถ เป็ นงานทีส่ ่งเสริมความคิด
ริเริม่ เป็ นงานท้าทาย และทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
6. การนิเทศงาน (Supervision) คือ การได้รบั การเอาใจใส่ ได้รบั การตรวจ แนะนํ า
งานอย่างใกล้ชดิ และได้รบั ทราบการทํางานทีถ่ ูกต้องจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้างาน การนิเทศ
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งานมีความสําคัญทีจ่ ะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความรูส้ กึ พอใจ หรือไม่พอใจต่องานที่ทําได้ การนิเทศ
งานไม่ด ี อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้เขาตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน
7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การได้ทํางาน
อยู่ในกลุ่ม ที่มคี วามคล้ายคลึงกับตน ได้รบั การยอมรับและเป็ นส่วนหนึ่งของการทํางาน มีความ
สามัคคีรจู้ กั หน้าทีข่ องตน มีกลุ่มทํางานทีฉ่ ลาด มีประสิทธิภาพ
8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานทีอ่ งค์การกําลังทําอยู่
และกํ าลังจะทําในอนาคต การรับรู้เกี่ยวกับสายการทํางานและอํานาจการบังคับบัญชา การรับรู้
ข่า วสารด้า นนโยบายและกระบวนการทํา งาน และข่า วสารอื่น ๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ การทํา งานของ
องค์การ และบุคคลต่างๆ ในองค์การ
9. สภาพการทํางาน (Working Conditions) คือ สภาพที่มคี วามสะอาด มีระเบียบ
มีค วามปลอดภัย เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร จัด ไว้อ ย่า งเหมาะสมและเตรีย มพร้อ มที่จ ะใช้อ ยู่เ สมอ
มีอากาศ ถ่ายเทดี ไม่มเี สียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาทํางานแต่ละวันเหมาะสม
มีสถานทีใ่ ห้ออกกําลังกาย มีโรงอาหารใกล้ๆ มีศูนย์อนามัย มีสถานทีจ่ อดรถ
10. สวัส ดิก ารหรือ ผลประโยชน์ อ่ ืน ๆ ที่ไ ด้รบั (Benefits) คือ สิทธิป ระโยชน์ แ ละ
สวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รบั ได้แก่ เบี้ยบําเหน็จบํานาญ วันหยุดพักผ่อน
ประจําปี การลา ค่ารักษาพยาบาล การจัดประกันภัย เป็ นต้น
สเตียร์ (Streer, 1977 : 365-366) กล่าวถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน มีดงั นี้
1. โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึงวิธกี ารต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อให้งาน
ประสบผลสําเร็จ วิธกี ารเหล่านี้ถกู กําหนดโดยองค์กร
2. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลและการลงโทษ (Reward Punishment Relationship)
หมายถึง การให้รางวัลเพิม่ เติมนอกเหนือจากเงินเดือน
3. การรวมศูนย์ในการตัดสินใจ (Decision Centralization) หมายถึง การตัดสินใจ
สําคัญๆ จะถูกรวมศูนย์อยูก่ บั นักบริหารระดับสูง
4. การเน้นถึงความสําเร็จ (Achievement Emphasis) หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคลากรในองค์กรทีจ่ ะทํางานทีด่ ี และช่วยเหลือองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์
5. การเน้ น ฝึ ก อบรมและการพัฒ นา (Training and Development Emphasis)
หมายถึง ระดับที่องค์กรพยายามสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของสมาชิกในองค์กร โดยฝึ กอบรม และ
การพัฒนาประสบการณ์แก่สมาชิกขององค์กร
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6. ความมันคงและความเสี
่
่ยง (Security Versus Risk) หมายถึง ระดับของความ
กดดันต่างๆ (Pressures) ภายในองค์กรทีส่ ร้างความรูส้ กึ ไม่มนคงของสมาชิ
ั่
กขององค์กร
7. การเปิ ดเผยและการพยายามปกป้ องตนเอง (Openness Versus Defensiveness)
หมายถึง ระดับที่บุคลากรในองค์กรพยายามที่จะปิ ด บังความผิดพลาดของตนเอง โดยที่ไ ม่ยอม
เปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา
8. สถานภาพและขวัญกําลังใจ (States and Morale) หมายถึง ความรูส้ กึ ทัวๆ
่ ไปของ
บุคลากรทีม่ ตี ่อองค์กรแห่งนี้ว่าเป็ นสถานทีเ่ หมาะสมแก่การทํางาน
9. การยอมรับในผลงานและการป้ อนกลับ (Recognition and Feedback) หมายถึง
ระดับทีส่ มาชิกในองค์กรทราบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาตระหนักถึงผลงานและสนับสนุนในการทํางาน
10 ความยืดหยุน่ และความสามารถขององค์กร (General Organization Competence
and Flexibility) หมายถึง ระดับที่องค์กรรูส้ กึ ว่าเป้ าหมายขององค์กรคืออะไร และ กําลังทําอะไร
องค์กรมีความสามารถและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรูว้ ่าปั ญหาอะไรจะเกิดขึน้ และควรจะตอบสนอง
ปั ญหาอย่างไร
มอสส์ (Moos, 1983) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานแบ่งเป็ น 10 ด้าน คือ
1. ความเกี่ยวข้องในการทํางาน (Involvement) เป็ นลักษณะความต้องการการมีส่วน
ร่ ว ม มีโ อกาสที่จ ะเสนอแนะ การได้ ร ับ การยอมรับ ด้า นความคิด เห็น ทํ า ให้ รู้ส ึก ว่ า ตนเองมี
ความสําคัญและมีความเคารพในตนเองมากขึน้ การที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ผสมผสานความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึน้ งาน
จะมีประสิทธิภาพสูงขึน้
2. การได้รบั การสนับสนุ น (Support) การได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บงั คับบัญชาเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง จะส่งเสริมหรือหยุดยัง้ ประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคคล
3. การได้รบั การกระตุน้ ให้ได้แสดงออก (Spontaneity) ผูบ้ งั คับบัญชาจะเปิ ดโอกาสให้
พนัก งานแสดงความรู้ส ึก และความคิดเห็นเต็มที่ ถ้าบุ ค คลไม่ม ีค วามกล้าในการแสดงออกการ
ติดต่อสื่อสารจะทําได้ไม่เต็มที่ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทม่ี ปี ระสิทธิผลมากที่สุดจะไม่ถูกนํ าออกมา
แก้ปัญหา การเปิ ดโอกาสอาจทําได้ในลักษณะให้อภิปรายแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะวิธกี าร
แก้ปัญหา ความมีอสิ ระและความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จะส่งผลกระทบต่อขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
4. ความเป็ นอิสระในการทํางาน (Autonimy) เป็ นลักษณะที่พนักงานมีอิสระที่จะใช้
ความคิดริเริม่ ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และงานชิ้นนัน้ จะสําเร็จได้ข้นึ อยู่กบั ตัว
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พนักงาน ความไม่มอี สิ ระในการทํางานและไม่มอี ํานาจในการทํางานเป็ นปั จจัยที่ทําให้เกิดความ
เหนื่ อ ยหน่ า ยในอาชีพ ได้ เนื่ อ งจากว่ า พนั ก งานอาจมีค วามรู้ส ึก ว่ า ไม่ ส ามารถที่จ ะควบคุ ม
สภาพแวดล้อมในการทํางานได้
5. การได้รบั การแนะนํ าเรื่อ งการทํางาน (Practical Orientation) ลัก ษณะการให้
คําแนะนําในเรือ่ งการทํางาน เป็ นการพัฒนาบุคคลโดยจัดให้มกี ารแนะนําและฝึกอบรมพนักงานเพื่อ
ให้พนักงานได้มกี ารปรับปรุงทักษะในการทํางาน เมื่องานเริม่ มีความยุ่งยากทางเทคนิค และเป็ น
งาน เฉพาะอย่างยิง่ มากยิง่ ขึน้ ในทางตรงข้าม ถ้ามีสงิ่ ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี เช่น มีวธิ กี ารผลิต
มีก ารจัด โครงสร้า งของบทบาทและการรับ ผิด ชอบต่ อ งานใหม่ การเปลี่ย นแปลงองค์ก ารอาจ
ก่อให้เกิด ความตึงเครียดได้ อันเนื่องมาจากการขาดการแนะนํ าและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
ทํางาน
6. การได้รบั คํา แนะนํ าปั ญ หาส่ ว นบุค คล (Personal Problem Orientation) คือ
เมือ่ พนักงานมีปัญหาเกิดขึน้ และไม่สามารถทีจ่ ะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชาอาจกระตุ้นให้
พนักงานได้แสดงความรูส้ กึ ออกมา โดยผูบ้ งั คับบัญชาหรือผู้ท่จี ะให้คําปรึกษา ต้องมีทกั ษะอย่างดี
ในการฟั งปั ญหาของพนักงาน แล้วกระตุ้นหรือสนับสนุ น ให้พนักงานเล่าปั ญหาให้ฟัง ตลอดจนให้
พนักงานเข้าใจปั ญหาเกิดขึน้ และพยายามแก้ไขปั ญหา เมื่อพนักงานที่ได้รบั การให้คําปรึกษาทําให้
สามารถลดความเครียดทางอารมณ์ได้ รูส้ กึ สบายขึน้ เมื่อได้ระบายให้ผอู้ ่นื ฟั ง ความกดดันทีเ่ กิดขึน้
จะลดลง
7. การแสดงความโกรธและความก้าวร้าว (Anger and Aggression) คือ การเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น สามารถทีจ่ ะโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้อย่างเสรี โดยทีส่ ามารถแสดงความโกรธและก้าวร้าวต่อผูอ้ ่นื ได้อย่างเปิ ดเผย
8. การสังการและระเบี
่
ยบในองค์การ (Order and Organization) คือ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การ การสร้างความเชื่อถือให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานฟั งและปฏิบตั ติ าม
9. ความชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน (Program Clarity) คือ ลักษณะงานทีม่ คี วามชัดเจน
มีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
10. การควบคุมโดยผู้บงั คับบัญชา (Staff Control) คือ รูปแบบของการบังคับบัญชา
การควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างปั จ จัย แวดล้อ มในการทํ า งานกับ ผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยมีก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่านครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้อาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วม ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงเอกสารและ
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งานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องในปั จจัยที่ค าดว่าน่ าจะมีผ ลต่ อ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลัก สูต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ซึง่ ผูท้ ําการวิจยั ได้สรุปเป็ นปั จจัยแวดล้อมในการทํางานเพื่อใช้ใน
ศึกษา ประกอบไปด้ว ยปั จจัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ นจากผู้บริห าร 2) ความร่ว มมือ ของ
ผูร้ ่วมงาน 3) การได้รบั การฝึ กอบรมด้านการประกันคุณภาพ และ 4) สิง่ จูงใจในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหาร (Management Staff) ตามความหมายของนิยามศัพท์ประกันคุณภาพของ
มาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84) (2544) หมายถึง บุคคล หรือ
คณะบุ ค คลผู้ค วบคุ ม กํ า กับ ดู แ ลองค์ก ร โดยความรับ ผิด ชอบของฝ่ ายบริห าร (Management
Responsibility) ตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 (สถาบันเพิม่ ผลผลิต
แห่งชาติ, 2544 : 20) ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องจัดให้มหี ลักฐานทีแ่ สดงถึงความ มุ่งมันของตนที
่
ม่ ตี ่อ
การพัฒนา การนํ าระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบตั ใิ ช้ และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง ต้ อ งมีค วามเกี่ย วเนื่ อ งสัม พัน ธ์ สุ ด า สุ ว รรณาภิร มย์ (2551) ได้ใ ห้
ความหมายของคําว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการใช้อทิ ธิพลซึง่ เป็ นอํานาจภายใน
ของผู้นํ า เช่ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุ ค ลิก ภาพ คุ ณ ธรรม ซึ่ง เป็ น อํ านาจจริง ๆ
ทีต่ นเองมีอยู่ และอํานาจทีบ่ ุคคลนัน้ ได้รบั จากการดํารงตําแหน่ง ซึง่ เป็ นอํานาจการยอมรับจากกลุ่ม
แสดงพฤติกรรมให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และให้เกิดแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําให้เกิดปฎิสมั พันธ์
ทางสังคม สามารถเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์และนําไปสู่เป้ าหมายองค์กร
จากการประมวลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องพบว่าการสนับสนุ นของผูบ้ ริหารมีส่วนสําคัญอย่าง
มากในการที่จ ะทํ า ให้ บุ ค ลากรในองค์ม ีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมของหน่ ว ยงาน ทัง้ นี้ จ ากงานวิจ ัย
ของวาสนา สะอาด และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
ผู้ บ ริห ารและนโยบายส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสํ า นั ก
คอมพิว เตอร์ และเครือ ข่าย มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี อย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สอดคล้องกับ มัฮดี แวดราแม และคณะ (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จใน
การประกันคุณภาพภายในทีบ่ ูรณาการกับงานปกติ พบว่า ปั จจัยด้านผูบ้ ริหารส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกับงานปกติ อีกทัง้ จินตนา เทียมทิพร และคณะ (2555)
ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่อ งปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะผูบ้ ริหารส่งผลต่อการดําเนินงานประกัน
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คุณภาพภายในของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และยังมีส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายในอีกด้วย ซึง่ จากงานวิจยั ของ วรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ทําการศึกษา
เรื่อ งปั จ จัย สภาพแวดล้อ มในการทํา งานและลัก ษณะทางจิต ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การมีส่ ว นร่ว มของ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า การสนับสนุ นของผูบ้ ริหารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และสอดคล้องกับพงศ์ธวัช วิวงั สู (2546) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ งปั จจัยสภาพแวดล้อมในการ
ทํ า งานและลัก ษณะทางจิต ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การมีส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พบว่า การสนับสนุ นของผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไป ได้มาร่วมงานเป็ น
ทีม มีการปฏิสมั พันธ์กนั ในทุกขัน้ ตอนของการดําเนินงาน ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ขัน้ ตอนการประเมินผลการทํางาน และขัน้ ตอนการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงาน ซึง่ ทุกคนมีเป้ าหมายร่วมกัน มีการประสานงานและการสนับสนุ นซึง่ กันและกัน รวมไป
ถึงการตัดสินใจร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกันในการทํางาน
ตามแนวทฤษฎีองค์กรและการบริหารของเอลตัน เมโย (Mayo, 1930 อ้างถึงใน Rice,
1982 : 70-74) เน้ นการทํางานเป็ นทีมเพื่อช่วยเพิม่ ความสําเร็จขององค์การ พบว่า ทีมงานจะ
ร่วมกันกําหนดเงื่อนไขการทํางานร่วมกันตาม เพื่อให้บรรลุตามแนวทางหรือเป้ าหมายขององค์การ
สอดคล้องกับข้อสรุปของทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) (Likert, 1967)
พบว่า 1) การทํางานเป็ นกลุ่มจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทําให้ม ี สิง่ จูงใจในการทํางาน
ปฏิบตั งิ านมากขึน้ ทัง้ นี้พบว่าโดยหลักการแล้วองค์กรจะสัมฤทธิ ์ผลก็ต่อเมื่อทุกคนมีความร่วมมือกัน
ปฏิบตั งิ านมิใช่ต่างคนต่างแยกกันปฏิบตั งิ าน 2) การปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่มโดยอาศัยความร่วมมือเป็ น
ข้อกําหนดทีใ่ ช้ได้ดใี นทุกองค์กรทัง้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน 3) หลักการสําคัญของการทํางานใน
ลักษณะนี้คอื ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนของ กระบวนการทํางาน และมีความพึงพอใจที่จะ
ปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกับไดเยอร์ (Dyer, 1977 : 46-49) อธิบายตามแนวคิดของวงจรการสร้าง
ทีมงาน กล่าวว่าการมีส่วนร่ว มต้องมาจากความร่วมมือในการทํางานตามวงจรการสร้างทีมงาน
ซึง่ เริม่ จากการร่วมมือกันค้นหาปั ญหาในองค์กร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ร่วมมือ
กันวางแผนและดําเนินการตามแผนงาน จนกระทัง้ ถึงการร่วมมือกันเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
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จากประมวลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจากงานวิจยั ของวรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ และคณะ
(2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปร
สภาพแวดล้อมในการทํางาน คือ ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วน
ร่ว มในการประกันคุณ ภาพการศึก ษาอย่ างมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของพงศ์ธวัช วิวงั สู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและ
ลักษณะทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัว
แปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน คือ ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. การได้รบั การฝึ กอบรม
บัคเลย์ และคาเทิล (Buckley & Caple, 1995 : 13) ได้ให้ความหมายของการฝึ กอบรม
ไว้ว่าเป็ นการวางแผนและพยายามอย่างเป็ นระบบที่จะสร้างหรือพัฒนาความรู้ (Knowledge) หรือ
ทักษะ (Skill) หรือเจตคติ (Attitude) โดยผ่านประสบการณ์การรับรู้ เพื่อช่วยให้การปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเครือวัลย์ ลิม่ อภิชาติ (2531 : 2) ที่ให้ความหมายการฝึ กอบรมว่าเป็ น
กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning) เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อปรับปรุงและเพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ
ทัก ษะ หรือความชํานาญ และเจตคติอ ันเหมาะสม จนสามารถก่ อ ให้เ กิดความ เปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมและเจตคติ เพื่อการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และเป็ นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้
อยู่ในระดับที่สูงขึน้ ทําให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้ าในการงาน สอดคล้องกับความหมายของ
บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538 : 9) ทีใ่ ห้ความหมายการฝึ กอบรมว่า เป็ นกระบวนการในการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่จี ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุง่ ให้สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่าง
ดี
โดยสรุปการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยผ่านการ
เรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อมุ่งให้สามารถนํ าเอาไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
ทัง้ นี้จุดมุ่งหมายของการฝึ กกอบรมควรมีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้และ
ในตอนสุดท้ายของการฝึ ก อบรมหรือ ในแต่ ล ะขัน้ ตอนของการฝึ กอบรมเป็ นการคาดหวัง ให้ผู้รบั
การฝึ ก อบรมสามารถจะทํ า อะไรภายใต้เ งื่อ นไขของการเรียนรู้ท่ใี ช้ใ นการฝึ ก อบรมและเกณฑ์
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มาตรฐาน (Standard) ทีจ่ ะต้องไปถึงเพื่อแสดงถึงระดับของความรูค้ วามสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึก
กอบรม (Buckley & Caple, 1995 : 123) นอกจากนี้แวคเลย์และลาทัม (อ้างถึงในชูชยั สมิทธิไกร,
2540) จาก Developing and Training Human Resources in Organizations กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของการฝึ กอบรม 3 ประการ คือ 1) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูใ้ นตนเอง (Self-awareness)
ของแต่ละบุคคล ซึ่งการตระหนักรูใ้ นตนเองเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเอง เช่น การทําความเข้าใจ
เกีย่ วกับบทบาท และการรับผิดชอบของตนเองในองค์การ การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิง่
ที่ตนเองปฏิบตั ิจริง ปรัชญาที่ยดึ ถือ การเข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อ่ืนมีต่อตนเอง และการเรียนรู้ว่าการ
กระทําของตนมีผลกระทบต่อผูอ้ ่นื อย่างไร เป็ นต้น 2) เพิม่ พูนทักษะในการทํางาน (Job Skills) ของ
แต่ล ะบุ คคล โดยอาจเป็ นทัก ษะด้านใดด้านหนึ่ งหรืออีกหลายด้านก็ได้ เช่ น การปกครองบัญชา
ผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา การใช้ค อมพิว เตอร์ใ นกิจ กรรมต่ า งๆ เป็ น ต้น และ 3) เพื่อ เพิ่ม พูน แรงจูง ใจ
(Motivation) ของแต่ ล ะบุ ค คลที่จะทําให้ก ารปฏิบตั ิงานเกิด ผลดี แม้ว่าบุค คลหนึ่งจะมีค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทํางานแล้ว บุคคลอาจมิได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนอย่างเต็มทีแ่ ละผลงานอาจจะไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
จากผลการศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ วรรณารัตน์
ประทุ ม สุ ว รรณ และคณะ (2550) ได้ทํา การศึก ษาเรื่อ งปั จจัยสภาพแวดล้อ มในการทํางานและ
ลัก ษณะทางจิต ที่เ กี่ยวข้อ งกับการมีส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรคณะวิศ วกรรมศาสตร์ใ นการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน คือ การได้รบั การฝึ กอบรมด้านการ
ประกันการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับ พงศ์ธวัช วิวงั สู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัย
สภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัว แปรสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การฝึ กอบรมด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่ว นร่ว มของบุค ลากรในการประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ด้วยเช่นกัน
4. แรงจูงใจในการทํางาน
การที่บุค คลแสดงพฤติก รรมการปฏิบตั ิง านในหน้ าที่ร บั ผิด ชอบแตกต่ างกันภายใต้
สถานการณ์ เ ดียวกันนัน้ มิใช่เ ป็ นเพราะมีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญา และประสบการณ์ ท่ี
แตกต่างกันเท่านัน้ แต่มปี ั จจัยทีส่ ําคัญยิง่ กว่าอีกประการหนึ่งคือการทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั แรงจูงใจใน
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การทํางานทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจทีจ่ ะใช้พลังความสามารถในการทํางานมากน้อย
แตกต่างกันไปด้วย
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยทีส่ ําคัญประการหนึ่งซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์เพราะเป็ นตัวการที่
ทําให้เกิดพลังในพฤติกรรมมนุ ษย์ (Andreas, 1970 : 505) มีผใู้ ห้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลาย
ประการ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกันว่าแรงจูงใจเป็ นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็ นสิง่ ที่ม ี
อิทธิพลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ นอกจากจะช่วยกระต้นทําให้มนุ ษย์ เคลื่อนไหวและกระทํา
กิจกรรมต่างๆ แล้วยังเป็ นสิง่ ชักนํ าให้มนุ ษย์ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างมีทศิ ทางเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ (โชติ เกิดบัณฑิต, 2539 : 17) กล่าวว่าการจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังกระตุ้นทีท่ ําให้
เกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็ นประเภท คือ แรงจูงใจทางร่างกาย
(Physiological Motives) เป็ นแรงจูงใจทีเ่ นื่องมาจากความต้องการทางร่างกาย แรงจูงใจทางสังคม
(Social Motives) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ทัง้ นี้แบ่งออกเป็ นประเภทต่ างๆ ดังนี้
1) ความต้ อ งการเกี่ย วกับทรัพ ย์ส ิน สิ่ง ของ 2) ความต้อ งการที่เ กี่ยวข้อ งกับ ความตัง้ ใจ ความ
ปรารถนา ความมีเ กียรติยศชื่อ เสียง 3) ความต้อ งการเกี่ยวข้อ งกับอํา นาจ 4) ความต้อ งการที่
เกี่ย วข้อ งกับ ความพึง พอใจระหว่างบุค คล และ 5) ความต้อ งการทางสัง คมอย่ างอื่น เช่ น การ
พักผ่อนหย่อนใจ ต้องการแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น และแรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal Motive)
เป็ นแรงจูงใจของบุคคลแต่ละคน ซึง่ จะมีความ แตกต่างกัน มีรากฐานจากความต้องการทางร่างกาย
และสังคมประกอบกัน
ดังนัน้ จึงสรุปไต้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง ปั จจัยทีผ่ ลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งออกมาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้
โดย วรรณารัต น์ ประทุ ม สุ ว รรณ และคณะ (2550) ได้ ทํ า การศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย
สภาพแวดล้อ มในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เ กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ว มของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิต คือ แรงจูงในการ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและยังสามารถทํานายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได้
ซึ่งสอดคล้องกับ พงศ์ธวัช วิวงั สู (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่องปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และลัก ษณะทางจิต ที่เ กี่ยวข้อ งกับการมีส่ ว นร่วมของบุ ค ลากรในการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา
พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิต คือ แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถนํ าไปทํานายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได้
คิดเป็ นร้อยละ 47.6
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การทดสอบตัวแปรส่งผ่าน (การวิ เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน)
ความหมายของตัวแปรส่งผ่าน (Mediator)
ตัวแปรส่งผ่านในบ้างครัง้ อาจถูกเรียกว่า ตัวแปรคันกลางหรื
่
อตัวแปรสื่อผ่าน เพื่อแสดง
ให้เห็นบทบาทของตัวแปรระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
บารอน และเคนนี่ (Baron & Kenny, 1986 : 1773) กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านทําหน้าที่
เป็ นตัวแปรทีส่ ามทีอ่ ธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
เฟรเซอร์ บาร์รอน และทิกซ์ (Frazier, Baron & Tix, 2004 : 116) กล่าวว่า ตัวแปร
ส่งผ่านเป็ นตัวแปรทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายและตัวแปรตาม
แมคคินอน (MacKinnon, 2008 : 9) กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านเป็ นสื่อกลางความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โมเดลตัวแปรส่งผ่าน (Single Mediator Model)
บารอน และเคนนี่ (Baron & Kenny, 1986) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลตัวแปร
ส่ ง ผ่ านสามารถนํ ามาใช้ท ดสอบความตรงเชิง สาเหตุ ต ามทฤษฎีไ ด้ แต่ ท ัง้ นี้ ก็ยงั มีว ิธ ีก ารใหม่ๆ
ทีน่ ํามาวิเคราะห์น้ีใช้การทดสอบด้วย เช่น Spencer & Zanna (2005) นํ าไปใช้ในกระบวนการ
ทดสอบทางจิตวิทยาด้วยวิธกี ารทดลอง การออกแบบการทดลองทีแ่ สดงให้เห็นถึงกระบวนการของ
ตัว แปรอิส ระที่มอี ิทธิพ ลต่ อ ตัว แปรตาม และได้อ ธิบายสภาพให้เ ห็น ว่ าเมื่อ ใดที่ม ีก ารนํ าตัว แปร
ส่งผ่านในการศึกษา ควรนํ าวิธนี ้ีไปเป็ นทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ โดยวิธวี เิ คราะห์อทิ ธิพลตัว
แปรส่งผ่านของตัวแปรอิสระ X ผ่านตัวแปรส่งผ่าน M ไปยังตัวแปรตาม Y แสดงได้ดงั นี้

X

c

Y

ภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
จากภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวทีส่ ร้างขึน้ โดยทัวไปจะพิ
่
จารณา
ตัวแปร X ซึง่ สันนิษฐานว่าจะมีผลต่อตัวแปร Y เส้นทาง c จะเรียกว่า Total Effect หรือ อิทธิพลรวม
ซึง่ จากโมเดลนี้จะไม่มอี ทิ ธิพลของตัวแปรส่งผ่าน
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a

X

M
c'

b

Y

ภาพ 2 โมเดลอิทธิพลตัวแปรส่งผ่าน
จากภาพ 2 แสดงรูปแบบโมเดลอิทธิพลตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
เริม่ จากการส่งอิทธิพลของตัวแปร X อ้อมผ่านตัวแปร M ซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน และตัวแปร M จะรับ
อิทธิพลของตัวแปร X ส่งผ่านไปถึงตัวแปร Y เมื่อมีการเกิดขึน้ ของกระบวนการดังกล่าวนี้จะถือว่า
เป็ นกระบวนการอิทธิพลส่งผ่านทีส่ มบูรณ์ และมีผลให้เส้นทางอิทธิพลจากตัวแปร X ไปถึง Y มีค่า
อิทธิพลทางตรงลดลงจากขนาดที่แท้จริง แต่ยงั คงให้ค่าที่ต่างจากศูนย์ เมื่อมีตวั แปรส่งผ่านเข้ามา
ควบคุมเส้น c’ เรียกว่า อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ M เรียกว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator
or Intervening Variable) การส่งผ่านอิทธิพลของตัวแปรบางส่วนมีผลให้เส้นทาง X ไป Y มีค่า
อิทธิพลลดลงจากขนาดทีแ่ ท้จริง แต่ยงั คงให้ค่าทีต่ ่างจากศูนย์ เมือ่ ตัวแปรส่งผ่านเข้ามาควบคุม
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน
บารอน และเคนนี่ (Baron & Kenny, 1986) ได้อธิบาย 4 ขัน้ ตอนการกําหนดวิธกี าร
วิเคราะห์ค่าอิทธิพลส่งผ่านไว้ดงั นี้ (ทัศนีย์ นิลสูงเนิน, 2551)
ขัน้ ตอนที่ 1 ควรให้แสดงว่าตัวแปรต้น X นัน้ มีผลให้เกิดผลลัพธ์ในตัวแปรตาม Y แสดง
ได้จากสมการถดถอย โดยตัวแปร X จะเป็ นตัวทํานาย (ใช้การประมาณค่าทดสอบเส้นทาง c)
ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการกําหนดค่าอิทธิพลของตัวแปรทีส่ มั พันธ์กนั แต่อาจจะไม่มคี ่าอิทธิพลของตัว
แปรส่งผ่าน
ขัน้ ตอนที่ 2 ควรแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้น X นัน้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรส่งผ่าน โดย
ใช้ M เป็ นสัญลักษณ์ ซึ่งจะเห็นได้จากสมการถดถอย และใช้ตวั แปร X เป็ นตัวทํานาย (ใช้การ
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ประมาณค่าและทดสอบเส้นทาง a) ในขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนที่สําคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ส่งผ่านสามารถรับอิทธิพลจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตามได้
ขัน้ ตอนที่ 3 การแสดงให้เห็นว่าตัวแปรส่งผ่านนัน้ มีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปร
ตามใช้ Y เป็ นสัญลักษณ์กําหนดในสมการถดถอย และตัวแปร X กับตัวแปร M จะเป็ นตัวแปร
ทํานาย (ใช้ในการประมาณค่าและทดสอบเส้นทาง b) ซึง่ ตัวแปรส่งผ่านอาจจะไม่มผี ลต่อตัวแปรตาม
มากนัก คือ ตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรตามอาจจะสัมพันธ์กนั เนื่องจากทัง้ สองตัวแปรเป็ นผลอันเกิด
จากตัวแปรต้น X ดังนัน้ ตัวแปรต้นจะต้องมีการกําหนดและควบคุมผลอันจะเกิดจากตัวแปรส่งผ่าน
และส่งอิทธิพลต่อตัวแปรผลลัพธ์ดว้ ย
ขัน้ ตอนที่ 4 ในการกํ า หนด M หรือ ตัว แปรส่ ง ผ่ า นที่ส มบู ร ณ์ ใ นกระบวนการ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร X และ Y จะต้องมีการควบคุม M (ซึง่ มีผลต่อขนาดอิทธิพลของเส้นทาง
c’) ในส่วนของความสัมพันธ์ตวั แปร X ต่อ Y ค่าอิทธิพลที่เกิดขึน้ จะเป็ นศูนย์ โดยในขัน้ ตอนที่ 3
และ 4 การประมาณค่าอิทธิพลจะใช้วธิ กี ารทีเ่ หมือนกัน
หากทัง้ 4 ขัน้ ตอนนี้เกิดขึน้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จะไม่เปลีย่ นแปลงจากสมมติฐาน
และตัวแปร M จะเป็ นตัวแปรส่งผ่านทีส่ มบูรณ์ของกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ
Y ถ้ากรณีท่ขี นั ้ ตอนที่ 1-3 เกิดขึ้นแต่ ขนั ้ ตอนที่ 4 ไม่เ กิดขึ้น อิทธิพ ลของตัวแปรส่งผ่านที่เกิด
บางส่วนจะเป็ นเพียงตัวบ่งชี้
ถ้าขัน้ ตอนที่ 2 (ใช้ทดสอบเส้นทาง a) และขัน้ ตอนที่ 3 (ใช้ทดสอบเส้นทาง b) เกิดขึน้
จะสามารถลดอิทธิพลทางตรงของ X ต่อ Y และหากในการทดสอบสมมติฐานเส้นทาง ab ให้ค่าเป็ น
ศูนย์ ซึ่งอาจจะเป็ นการพิจารณาค่าโดยรวม แต่โดยทัวไปนั
่ น้ ต้องการให้เกิดขึน้ เท่ากับ 0.05 แต่ใน
การกําหนดค่าแอลฟ่ าทีใ่ ช้ในการทดสอบเส้นทาง a, b นัน้ ควรจะมีค่าตํ่าสุดเพียง 0.0253 จะถือว่า
เป็ นความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนอิทธิพลส่งผ่านจะเกิดขึน้ ได้อย่างสมํ่าเสมอด้วยข้อมูลที่นํา
วิเคราะห์ และจากขัน้ ตอนนี้ ค่าความเชื่อมันที
่ ่ได้ในการวิเคราะห์อาจจะเป็ นศูนย์หรือไม่เป็ นศูนย์
หรืออาจจะไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ บารอน และเคนนี่ (Baron & Kenny, 1986) เนื่องจากค่าความ
เชื่อมันที
่ เ่ กิดขึน้ นัน้ อาจมาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และค่าความเชื่อมันสู
่ งทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
อาจไม่มนี ัยสําคัญ ทางสถิติ ถ้ามาจากกลุ่มตัว อย่างขนาดเล็ก ด้งนัน้ ขัน้ ตอนทัง้ หมดนี้จงึ ไม่ควร
นํ ามานิยามเกี่ยวเนื่องกับนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งนัยสําคัญทางสถิตคิ วรมาจากสารสนเทศที่ได้จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แต่สารสนเทศอื่นๆ อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่ได้จากวิธที างสถิตทิ ่นี ํ ามาใช้ตดั สินใจ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีทเ่ี ส้นทาง a มีอทิ ธิพลขนาดใหญ่ แต่เส้นทาง b เป็ นศูนย์ และเส้นทาง c มีค่า
เท่ากับ c’ ซึ่ง เป็ นไปได้อ ย่างมากที่ก ารทดสอบทางสถิติใ ห้ค่า c’ ไม่มนี ัยสําคัญ (เนื่ อ งจากมี
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Collinearity ความสัมพันธ์ของเส้นตรงทีเ่ หมือนกันของ X กับ M) ในขณะที่ c มีนัยสําคัญ ซึง่ อาจจะ
แสดงให้เห็นว่าเป็ นผลจากอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านทีส่ มบูรณ์แบบ แต่ในความเป็ นจริงไม่มอี ทิ ธิพล
ของตัวแปรส่งผ่านใดๆ เกิดขึน้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปาริฉัตร์ จันทร์นวล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการคาดการณ์ระดับความสําเร็จใน
การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และด้านผลลัพธ์
โดยภาพรวมระดับความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึง่ ด้านผลลัพธ์เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่
ด้านปั จจัยนํ าเข้า และด้านกระบวนการ ส่วนระดับปฏิบตั ทิ ค่ี าดการณ์ของการดําเนินการตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรประจําปี การศึกษา 2557 ทัง้ 6 องค์ประกอบ
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ยมาก โดยองค์ ป ระกอบที่ 5 หลัก สู ต ร การเรีย น การสอน
การประเมิน ผู้ เ รีย น เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง รองลงมา ได้แ ก่ องค์ป ระกอบที่ 1 การกํ า กับ มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ องค์ประกอบ ที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
และองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต และอาจารย์ทส่ี งั กัดคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยความสําเร็จใน
การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะคณะแต่ละคณะมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กัน มีจดุ มุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ มีลกั ษณะนักศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน จึงส่งผลให้อาจารย์ทส่ี งั กัด
คณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยความสําเร็จในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกต่างกัน
รําไพ หมันสระเกษ
่
(2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมและปั ญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วม
ในการดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ได้ศกึ ษาการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 13 ประเด็น ได้แก่
1) การร่ ว มกํ า หนด ปรัช ญา วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ และเป้ า หมาย 2) การร่ ว มกํ า หนดแผนการ
ดําเนินงานที่ตอบสนองปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3) การร่วม
กําหนดนโยบายการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 4) การร่วมรับรูน้ โยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 5) การร่วมปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ เป้ าประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 6) การเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทีส่ ่งเสริมการผลิต
บัณ ฑิต ให้มคี ุ ณ ภาพ 7) การเข้าร่ว มในกิจกรรม/โครงการพัฒนานัก ศึก ษาให้มคี ุ ณ ลักษณะที่พ ึง
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ประสงค์ 8) การมีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
9) การมีส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรือ โครงการให้ บ ริก ารทางวิช าการที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม
10) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม 11) การมีส่วนร่ว มในการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มสี ถาบันมีก ารบริห ารและการจัดการที่ด ีเป็ นไปตาม หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 12) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน ตาม
ระบบที่วทิ ยาลัยกําหนด และ 13) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง และศึกษาปั จจัย ด้านบุคลากร ด้านระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารระบบคุณภาพ โดยการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโดยร่วมอยู่ในระดับมาก ปั ญหาอุปสรรคทีพ่ บจาก
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับน้อย
วุฒชิ ยั อารักษ์โพชณงค์ (2556) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม
ที่มตี ่ อประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน ได้ศกึ ษาการรับรูร้ ะบบคุณภาพภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรับทราบระบบ
คุณภาพภายใน 2) การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน 3) การทําความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน
และการบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน ศึกษาทัศนคติท่มี ตี ่ อระบบคุณภาพภายใน 3 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านความเข้าใจทีม่ ตี ่อระบบคุณภาพภายใน 2) ด้านพฤติกรรมทีม่ ตี ่อระบบคุณภาพ
ภายใน และ 3) ด้านความรูส้ กึ ต่อระบบคุณภาพภายใน และศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ
ภายใน 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้ า นการสนั บ สนุ น ข้อ มู ล ในระบบคุ ณ ภาพภายใน 2) ด้า นการร่ ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน 3) ด้านการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพ
ภายใน 4) ด้านการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน โดยการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้
ทัศนคติ และการมีส่ว นร่วมในระบบคุ ณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก และระดับการ
ดําเนินงานหรือประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุ นโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถนํ าไปหาความสัมพันธ์เชิงอิทธิผลระหว่างตัว
แปร และการรับรูด้ า้ นการทําความเข้าใจ ทัศนคติดา้ นความเข้าใจและความรูศ้ กึ มีอทิ ธิผลในทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุ น และการมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุ น
ข้อมูล และด้านการติดตามประเมินผล มีอิทธิพลในทางบวกต่ อการดําเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุ น มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทัง้ ประโยชน์ทางการศึกษา
นุ ตสรา มิง่ มงคล (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่ว นร่ว มในการประกันคุ ณภาพ
การศึก ษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่ า บุค ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรนิ ทร์มสี ่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
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มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน นโยบายและโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบหลักประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อ การเปรียบเทียบการมีส่ วนร่วมของบุ ค ลากรในการประกันคุณ ภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหน่ ง และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน ทําให้การมีส่ว นร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ําแหน่ ง
ทีต่ ่างกันทําให้การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาราชภัฏสุรนิ ทร์แตกต่างกัน
เกษรา ตรีไพชยนต์ศกั ดิ ์ (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่ว นร่วมในการ
วางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
และ 4) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข โดยการศึกษาพบว่า โดยรวมแล้วบุคลากรมีส่วน
ร่วมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับมากทัง้ 4 ด้าน
ประภาศ ปานเจีย้ ง (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ศกึ ษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และได้ศกึ ษาปั จจัย
แวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุ นจากผู้บริหาร ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน การได้รบั การ
ฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษา และสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการศึกษาพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มสี ่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ตําแหน่ ง อายุการทํางาน และ
รายได้ต่อเดือนของบุคลากรทีต่ ่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ส่วนบุคลากรปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ การสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริหารหน่ วยงาน ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน การได้รบั การฝึ กอบรมด้านการประกันคุณภาพ และ
แรงจูง ใจในการทํางานประกันคุณ ภาพของบุ ค ลากรที่ต่ างกัน มีส่ ว นร่ว มในการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05 และปั จจัยแวดล้อมในการทํางานของบุคลากร
มหาวิท ยาลัย หาดใหญ่ ด้า นการสนับ สนุ น ต่ างๆ จากผู้บ ริห าร ด้า นความร่ว มมือ ของผู้ร่ว มงาน
ด้านการได้รบั การฝึ กอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาและปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
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ด้านการได้รบั แรงจูงใจหรือกําลังใจในการทํางานประกันคุณภาพ การศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ศกึ ษาการมีส่วนในการประกันคุณภาพการศึกษา
4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3) การมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและประเมินผล และ 4) การมีส่วนร่วมในการนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
โดยการศึก ษาพบว่า บุคลากรมีส่ว นร่ว มมากที่สุ ดคือ ขัน้ การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
รองลงมาคือ ขัน้ การดําเนินการ ขัน้ การตรวจสอบและประเมินผล และขัน้ การวางแผน ตามลําดับ
ผลการศึก ษาปั ญ หาและวิธ ีก ารแก้ไ ขปั ญ หาในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พบว่ า ผู้บ ริห าร
การศึกษาให้ความสําคัญทัง้ ขัน้ การวางแผน ขัน้ การดําเนินการ ขัน้ การติดตามและประเมินผล และ
ขัน้ การนํ าผลการประเมิน มาปรับ ปรุง งาน บุ ค ลากรขาดทัก ษะและความเข้าใจจึง ทําให้ก ารทํา
หลักฐานประกันคุณภาพขาดความสมบูรณ์ ส่ ว นระดับของปั ญ หาในการประกันคุ ณภาพ พบว่า
ขัน้ การตรวจสอบและประเมินผล มีปัญหามากทีส่ ุด รองลงมาคือ การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน ขัน้ การดําเนิน การ และขัน้ การวางแผน ตามลําดับ ส่ ว นระดับของการแก้ไ ขปั ญ หาในการ
ประกันคุณภาพ พบว่า ขัน้ การดําเนินการ ต้องการให้แก้ไขมากที่สุด รองลงมาคือขัน้ การวางแผน
ขัน้ การตรวจสอบและประเมินผล และ การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ตามลําดับ และผลการ
เปรียบเทียบปั ญ หาและวิธ ีการแก้ไ ขปั ญ หาในการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา พบว่า ปั ญ หาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุก ขัน้ ตอน และวิธกี ารแก้ไขปั ญหา บุคลากรสายวิชาการแตกต่างกับ
บุคลากรสายสนับสนุ นอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
กฤติยาภรณ์ ตันปา (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีอ ายุม ากที่สุ ด 53 ปี และน้ อ ยที่สุด 24 ปี ม ีอ ายุเ ฉลี่ย 30 ปี และส่ว นใหญ่ เ พศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทมากทีส่ ุด รองลงมามีวุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนผู้ให้ข้อมูลเพียงเล็กน้ อยมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ม ี
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นช่วง 2-3 ปี รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในช่วง 4 - 5
ปี และมีเพียงผู้ให้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้ อย มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่
สังกัดสํานักวิชาการสังกัดสํานัก งานวิทยาลัยฯ รองลงมาสังกัด กลุ่มงานสนับสนุ นวิชาการ สังกัด
สํานักงานวิทยาลัยฯ กลุ่มงานบริหาร นอกจากนัน้ สังกัดศูนย์นวัตกรรม ความรู้ และผลการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
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การวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุง แก้ไข พบว่า บุคลากรระบุว่ามีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง
นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ศกึ ษาปั จจัยในการมี
ส่วนร่วมใน 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การวางแผน ขัน้ ดําเนินการตามแผน ขัน้ ตรวจสอบ
และประเมิน ผล ขัน้ การนํ า ผลการประเมิน มาปรับ ปรุ ง และขัน้ การจัด ทํ า รายงานประจํ า ปี
โดยการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รายด้านบุคลากรมีส่วนร่วมในระดับมากทุกขัน้ ตอนเมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ โดยเรีย งด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด ไปหาด้ า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด คือ ขัน้
เตรียมการ ขัน้ การวางแผน ขัน้ ดําเนิ นการตามแผน ขัน้ การนํ าผลการประเมิน มาปรับ ปรุงงาน
ขัน้ การตรวจสอบประเมินผล ขัน้ การจัดทํารายงานประจําปี
แจ่มนภา สะใบบาง (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะผลิต กรรมการเกษตร มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ด้าน
การวางแผนการประกัน คุณ ภาพ ด้านการดํา เนิ น การประกันคุ ณ ภาพ ด้านการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านอยูใ่ นระคับปานกลาง
กมลมาลย์ ศรีโพธิ ์ (2551) ได้ทําการศึก ษาเรื่อ งการมีส่ ว นร่ว มของบุ ค ลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการศึกษา
พบว่ า การมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น การประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้
พบว่า การมีส่ วนร่วมในการวางแผน การมีส่ วนร่วมในการดําเนิ นงาน การมีส่ว นร่ว มในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ อยู่ใน
ระดับน้อย และเมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีส่วนร่วมในการ
ดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ มาก จํา แนกตามสายงาน พบว่ า ข้า ราชการ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) มีส่วนร่วมในการวางแผน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยู่ ในระดับมาก ยกเว้น
การมีส่ วนร่ว มในการปรับปรุง ระบบ อยู่ในระดับน้ อ ย และเมื่อจําแนกตาม ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ก็ได้กําหนดตัวแปรปั จจัย
แวดล้อมในการทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร 2 ความ
ร่วมมือของผู้ร่วมงาน 3) การได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และ 4) สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ประกอบไปด้วย 1) ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน 2) ด้านการดําเนินการตามแผน 3) ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล และ4) ด้านการนํ าผลประเมินมาปรับปรุง โดยทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการทราบถึงระดับ
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการทีส่ ่งผลต่อผลการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม อีก ทัง้ ผู้ว ิจ ยั สนใจศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย แวดล้อ มในการทํา งานกับ ผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็ นตัว
แปรส่งผ่าน ถ้าการมีส่วนร่วมของบุคลากรทําหน้ าที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านจะสามารถรับอิทธิพลของ
ปั จจัยแวดล้อ มในการทํางาน แล้ว ส่ งผ่ านไปยังผลการประกันคุ ณภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามได้หรือไม่ ซึง่ สามารถอธิบายได้ตามกรอบแนวคิด ดังนี้
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (X)

a

ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (X)

c

การมีสว่ นร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (M)

c'

ภาพ 3 กรอบแนวคิด

ผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (Y)

b

ผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (Y)

