บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยแวดล้อมในการ
ทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ส่งผลต่อผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ ปั จ จัย แวดล้อ มในการทํ า งานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร และระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในงานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผล
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n
แทน
จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
X̅
แทน
ค่าเฉลีย่
SD
แทน
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
CV
แทน
ค่าสัมประสิทธิ ์การกระจาย
Min
แทน
ค่าตํ่าสุด
Max
แทน
ค่าสูงสุด
Skewness แทน
ความเบ้
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Kurtosis
f
p
t
Yˆ
Ẑ

bi
βi

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

R
แทน
2
แทน
R
a
แทน
2
Adjusted R แทน
แทน
SEest
X
แทน
แทน
X1
แทน
X2
X3
แทน
X4
M

แทน
แทน

Y

แทน

ความโด่ง
ค่าสถิติ f ในการทดสอบสัมประสิทธิ ์
ค่าความน่าจะเป็ น
ค่าสถิติ t ในการทดสอบสัมประสิทธิ ์
ค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ทอ่ี ยูใ่ นรูปคะแนนดิบ
ค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ทอ่ี ยูใ่ นรูปคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
ค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์
ค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปจากเดิม
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร
ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน
การได้รบั การฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ นการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร
ผลงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รของ 6 คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยเป็ นบุคลากรสายวิชาการจํานวนทัง้ หมด 328 คน แล้ว
ประเมินผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด
(Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ เพศ ตําแหน่ งทาง
วิชาการ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากร อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย หน่ วยงานที่
สังกัด รายได้ต่อเดือน และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงใน
ตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ ตําแหน่ งทางวิชาการ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพบุค ลากร อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย หน่ วยงานที่สงั กัด
รายได้ต่อเดือน และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ (n = 328 คน)
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
26 - 40 ปี
41 - 55 ปี
มากกว่า 55 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน (คน)

ร้อยละ

133
195

40.55
59.45

240
83
5

73.17
25.30
1.52

3
217
87
21

0.91
66.16
26.52
6.40

5
146
177

1.52
44.51
53.96
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
สถานภาพบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานประจําตามสัญญา
อายุการทํางานในมหาวิ ทยาลัย
ตํ่ากว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
คณะ (ทัง้ หมด 6 คณะ 62 หลักสูตร)
ครุศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร

จํานวน (คน) ร้อยละ
71
202
55

21.65
61.59
16.77

19
87
124
50
48

5.79
26.52
37.80
15.24
14.63

54 คน
12 หลักสูตร
73 คน
15 หลักสูตร
68 คน
13 หลักสูตร
55 คน
10 หลักสูตร
35 คน
6 หลักสูตร
43 คน
6 หลักสูตร

16.46
19.35
22.26
24.19
20.73
20.97
16.77
16.13
10.67
9.68
13.11
9.68
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
ระดับรายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
ทัศนคติ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

จํานวน (คน)

ร้อยละ

23
134
109
41
21

7.01
40.85
33.23
12.50
6.40

ดีมาก
27
8.23
ดี
188
57.32
เฉยๆ
86
26.22
ค่อนข้างไม่ด ี
21
6.40
ไม่ดอี ย่างยิง่
6
1.83
ผลประเมิ นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
40 หลักสูตร
64.52
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
17 หลักสูตร
27.42
ไม่ได้รบั การประเมิน
5 หลักสูตร
8.06
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรผ่านการประเมิ น 40
หลักสูตร)
3.00 - 3.99
1 หลักสูตร
2.50
2.00 - 2.99
23 หลักสูตร
57.50
1.00 - 1.99
16 หลักสูตร
40.00
ค่าเฉลีย่ 2.12
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.439
ค่าสูงสุด 3.19
ค่าตํ่าสุด 1.11
รวม
328
100.00
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จากตาราง 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 195 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.45 มีตําแหน่ งอาจารย์ จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.17 และมีอายุอยู่
ระหว่าง 26 - 40 ปี จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.16 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.96 มีสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 202
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.59 มีอายุการทํางานอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.80 ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรของคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.26 ประกอบไปด้วย 14 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 25.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 30,000 บาท จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.85 ส่วนใหญ่มที ศั นคติต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาดี จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.32 โดยผลประเมินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน 40 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ
64.52 และส่วนใหญ่มคี ะแนนอยูร่ ะหว่าง 2.00 - 2.99 จํานวน 23 หลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 57.50
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.12 ค่าสูงสุด 3.19 และ ค่าตํ่าสุด 1.11 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ระดับปัจจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกี่ยวกับระดับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร และระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในงานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ปั จ จัย แวดล้ อ มในการทํา งานประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
การศึก ษาปั จจัย แวดล้อ มในการทํางานบุ ค ลากรสายวิชาการต่ อ การดําเนิ นการ
ประกัน คุ ณ ภาพระดับ หลัก สู ต ร มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พิบู ล สงคราม จํ า นวน 328 ราย ได้
ประเมินผลเป็ นค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผลระดับ
ของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้แก่ การสนับสนุ น
จากผู้บริหาร ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน การได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรูด้ ้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเดียดดังนี้
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน
1. การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร
2. ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน
3. การได้รบั การฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเฉลี่ย

4.00
4.04
3.78

SD
0.80
0.75
0.97

ระดับความคิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.81

0.91

มาก

3.91

0.86

มาก

X̅
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จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับปั จจัยแวดล้อมในทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณา 3 อันดับแรก พบว่า ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็ น
อันดับแรกเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 รองลงมาคือ การสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริหาร และสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 และ 3.81
และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 และ 0.91 ตามลําดับ
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริหาร
ระดับความ
คิ ดเห็น
1. ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางหรือ 4.11 0.78
มาก
วิธกี ารดําเนินงาน
2. เมือ่ ท่านเกิดข้อสงสัยเกีย่ วกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ 3.97 0.77
มาก
ผูบ้ ริหารสามารถให้คาํ แนะนํ าหรือตอบข้อสงสัยได้
3. ผูบ้ ริหารเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ แี ก่ท่าน ทําให้สามารถดําเนิน
3.92 0.85
มาก
กิจกรรมประกันคุณภาพได้เป็ นอย่างดี
รวมเฉลี่ย
4.00 0.80
มาก
ข้อรายการ

X̅

SD

จากตาราง 5 พบว่ า การสนั บ สนุ น จากผู้บ ริห าร โดยรวมแล้ว อยู่ใ นระดับ มาก
มีค่ าเฉลี่ยเท่ า กับ 4.00 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.80 เมื่อ พิจารณารายข้อ เรีย งตาม
ค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ต่ อ แนวทางหรือ วิธ ีการดําเนินงานอยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.11 ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ 0.78 รองลงมาคือ เมื่อ ท่ า นเกิด ข้อ สงสัย เกี่ย วกับ การดํา เนิ น งานประกัน
คุณภาพ ผู้บริหารสามารถให้คําแนะนํ าหรือตอบข้อสงสัยได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ ผูบ้ ริหารเป็ น
ทีป่ รึกษาทีด่ แี ก่ท่าน ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพได้เป็ นอย่างดีอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ตามลําดับ
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของ
ผูร้ ว่ มงาน
ข้อรายการ
1. ผูร้ ว่ มงานของท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผูร้ ว่ มงานของท่านใส่ใจแก้ไข/ปรับปรุง เมือ่ พบว่าการ
ดําเนินงานไม่สอดคล้องความ ข้อกําหนดมาตรประคุณภาพ
3. ท่านได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นอย่างดี
4. อาจารย์ในหลักสูตรมีการแลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์
ในการดําเนินการประกันคุณภาพซึง่ กันและกัน
5. เมือ่ เกิดปั ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ท่านได้
รับทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
รวมเฉลี่ย

ระดับความ
คิ ดเห็น
4.02 0.71
มาก
X̅

SD

4.00 0.78

มาก

4.12 0.74

มาก

4.02 0.80

มาก

4.03 0.72

มาก

4.04 0.75

มาก

จากตาราง 6 พบว่ า ความร่ว มมือ ของผู้ร่ว มงาน โดยรวมแล้ว อยู่ใ นระดับ มาก
มีค่ าเฉลี่ยเท่ า กับ 4.04 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.75 เมื่อ พิจารณารายข้อ เรีย งตาม
ค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการที่มคี ่าเฉลีย่ สูงที่สุดคือ ท่านได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานใน
การปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.12 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.74 รองลงมาคือ เมือ่ เกิดปั ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ท่านได้รบั ทราบข้อมูล และมี
การประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิท่เี หมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ผูร้ ่วมงานของท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71 อาจารย์ในหลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพซึง่ กันและกันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 และข้อรายการที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ ผู้ร่วมงานของท่านใส่ใจแก้ไข/ปรับปรุง
เมือ่ พบว่าการดําเนินงานไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานการประคุณภาพอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ตามลําดับ
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รบั การ
ฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อรายการ

X̅

1. ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ
2. ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพหน่วยงาน
ท่านจัดขึน้
3. ท่านได้รบั การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น การอบรม
การได้รบั คู่มอื การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
รวมเฉลี่ย

3.65
3.83

ระดับความ
คิ ดเห็น
1.02
มาก
0.97
มาก

3.88

0.91

มาก

3.78

0.97

มาก

SD

จากตาราง 7 พบว่า การได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.97 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ ท่านได้รบั
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูต ร ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น
การอบรม การได้ร บั คู่ม ือ การศึก ษาดูงาน เป็ นต้น อยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ยเท่ ากับ 3.88
ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 รองลงมาคือ ท่ านได้เ ข้าร่ว มการฝึ กอบรมด้านประกัน
คุณภาพหน่ วยงานท่านจัดขึน้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.83 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.97 และข้อรายการที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ ท่านได้เข้ารับการฝึ กอบรมด้านประกัน
คุณภาพอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.65 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 ตามลําดับ
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ จูงใจในการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อรายการ

X̅

1. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญ หรือชมเชยหลักสูตรของ
ท่าน เมือ่ หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
2. ผูบ้ งั คับบัญชานํ าผลงานมาพิจารณาในการมอบหมายงาน
ทีส่ าํ คัญ
รวมเฉลี่ย

3.84

ระดับความ
คิ ดเห็น
0.89
มาก

3.78

0.92

มาก

3.81

0.91

มาก

SD
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จากตาราง 8 พบว่า สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมแล้ว
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณาราย
ข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญ หรือ
ชมเชยหลักสูตรของท่าน เมือ่ หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 และข้อรายการที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ผู้บงั คับบัญชานํ าผลงานมาพิจารณาในการมอบหมายงานที่สําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 ตามลําดับ
2.2 ผลการวิ เคราะห์ระดับการมี ส่ว นร่ว มในงานประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับหลักสูตร
การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 328 ราย ได้ประเมินผลเป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับของการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
วิชาการในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร ได้แ ก่ การมีส วนร่ว มด้านการวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน (Plan) การมีสวนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน (Do) การมีสวนร่วมด้าน
การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการมีสวนร่วมด้านการนํ าผลประเมินมาปรับปรุง (Act)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่ ว นร่ว มในงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
1. ด้านการวางแผนการปฏิบตั งิ าน (Plan)
2. ด้านการดําเนินการตามแผน (Do)
3. ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check)
4. ด้านการนําผลประเมินมาปรับปรุง (Act)
รวมเฉลี่ย

X̅

SD

3.99
3.98
4.01
3.98
3.99

0.76
0.75
0.74
0.72
0.74

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก หาก
พิจารณา 3 อันดับแรก พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ค่าเฉลีย่ สูง
ทีส่ ุดเป็ นอันดับแรกเท่ากับ 4.01 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ การมีส่วน
ร่ว มด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน (Plan) และการมีส่ว นร่ว มด้านการดําเนิ นการตามแผน
(Do) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ 3.98 และมีส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.76 และ 0.75
ตามลําดับ
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการ
ปฏิบตั งิ าน (Plan)
ข้อรายการ

X̅

1. การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดเป้ าหมายตัวชีว้ ดั
ตามองค์ประกอบ
2. การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. การประชุม เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานตาม
องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเฉลี่ย

3.92

ระดับความ
คิ ดเห็น
0.77
มาก

4.05

0.72

มาก

4.02

0.75

มาก

3.95

0.78

มาก

3.99

0.76

มาก

SD

จากตาราง 10 พบว่ า การมีส วนร่ ว มด้ า นการวางแผนการปฏิบ ัติง าน (Plan)
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก (3.99) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 รองลงมาคือ การประชุมเพื่อ
เสนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาอยู่ใ นระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 การกํ าหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานของหน่ วยงานตามองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
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คือ การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดเป้ าหมายตัวชี้วดั ตามองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ตามลําดับ
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินการตาม
แผน (Do)
ข้อรายการ
1. การจัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นเอกสารการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อจัดทํา
สารสนเทศเบือ้ งต้น
3. ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลรายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. การดําเนินจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง โดยอาศัย
แนวทางปฏิบตั แิ ผนการประกันคุณภาพ
5. การปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเฉลี่ย

ระดับความ
คิ ดเห็น
3.88 0.86
มาก
X̅

SD

3.96 0.77

มาก

4.04 0.71

มาก

4.01 0.74

มาก

4.02 0.69
3.98 0.75

มาก
มาก

จากตาราง 11 พบว่า การมีสวนร่วมด้านการดําเนินการตามแผน (Do) โดยรวมแล้ว
อยู่ในระดับมาก (3.98) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูง
ที่สุดคือ ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ใ น
ระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.04
ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.71 รองลงมาคือ
การปฏิบ ัติง านด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาอยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.02
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 การดําเนินจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง โดยอาศัย
แนวทางปฏิบตั แิ ผนการประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.01 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อจัดทําสารสนเทศเบือ้ งต้น
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และข้อรายการทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นเอกสารการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึก ษาอยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 3.88 ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.86
ตามลําดับ
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ตาราง 12

ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่ ว นร่วมด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check)
ข้อรายการ

X̅

1. การตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง
2. ส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั งิ านตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประชุมเสนอความคิดเห็นและสรุปผลการประเมินตนเอง
4. การวิเคราะห์และรายงานปั ญหาทีพ่ บจากการปฏิบตั งิ านให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ
รวมเฉลี่ย

4.06

ระดับความ
คิ ดเห็น
0.74
มาก

4.09

0.72

มาก

3.97
3.93

0.75
0.74

มาก
มาก

4.01

0.74

มาก

SD

จากตาราง 12 พบว่ า การมีส วนร่ ว มด้ า นการตรวจสอบประเมิน ผล (Check)
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก (4.01) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุ ดคือ ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบความถู ก ต้องของการปฏิบตั ิง านตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 รองลงมาคือ การตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 การประชุม
เสนอความคิด เห็น และสรุ ป ผลการประเมิน ตนเองอยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.97
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และข้อรายการทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ การวิเคราะห์และ
รายงานปั ญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ตามลําดับ
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมด้านการนําผลประเมินมา
ปรับปรุง (Act)
ข้อรายการ
1. การนําผลจากการประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านของตนเอง
2. การนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป้ าหมายตัวชีว้ ดั การ
ปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในครัง้ ต่อไป

ระดับความ
คิ ดเห็น
3.95 0.71
มาก
X̅

SD

4.00 0.69

มาก

3. การนําผลการประเมินตนเองมาเป็ นแนวทางในการวางแผนการ 4.02 0.70
ปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครัง้ ต่อไป
4. การนําผลการประเมินตนเองมากําหนดทิศทางและนโยบายด้าน 3.95 0.78
การประกันคุณภาพของหน่ วยงาน
รวมเฉลี่ย
3.98 0.72

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 13 พบว่ า การมีส วนร่ ว มด้า นการนํ า ผลประเมิน มาปรับ ปรุ ง (Act)
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก (3.98) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลีย่ พบว่า ข้อรายการทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงที่สุดคือ การนํ าผลการประเมินตนเองมาเป็ นแนวทางในการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาครัง้ ต่ อ ไปอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.02
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ การนํ าผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง
เป้ าหมายตัวชี้วดั การปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในครัง้ ต่อไปอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 การนํ าผลการประเมินตนเองมา
กําหนดทิศทางและนโยบายด้านการประกันคุณภาพของหน่ วยงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 และข้อรายการที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
การนําผลจากการประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านของตนเองอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อผลการดําเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิ ทยาลัยราชภัฎพิ บลู สงคราม
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ในตอนนี้ ผู้ว ิจ ยั ได้แ บ่ ง การนํ า เสนอผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ออกเป็ น 3 หัวข้อย่อย คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการนําเสนอค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็ นการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ส่วนที่ 3 เป็ นการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั นํ าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ค่าเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสัมประสิทธิ ์การ
กระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการ
แจกแจงของตัวแปร ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 14
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min)
ค่าสัมประสิทธิ ์การกระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา (n=328)
ตัวแปร
ผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (n=306)
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน
การได้รบั การฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
การมีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

X̅
1.42

SD

Min

Max

CV Skewness Kurtosis

1.05

.00

3.19

1.11

-.38

-1.39

4.00

.70

1.00

5.00

.48

-1.14

1.93

4.03

.59

1.00

5.00

.35

-1.19

2.59

3.78

.84

1.00

5.00

.71

-1.03

.97

3.81

.82

1.00

5.00

.67

-1.07

1.33

3.99

.54

1.00

5.00

.29

-1.39

3.85

จากตาราง 14 เมื่อ พิจ ารณาค่ า สถิติใ นแต่ ล ะตัว แปร พบว่ า กลุ่ มตัว อย่า งมี
คุณลักษณะของแต่ละตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยทําการ
คํานวณเฉพาะกลุ่มตัว อย่างที่ได้ทําการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลัก สูต ร
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เรียบร้อยแล้ว ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 306 ราย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.42 มีค่าความเบ้เท่ากับ -.38
ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ -1.39 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 สะท้อนให้เห็นว่า
มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ โดยมีค่าความเบ้เป็ นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี ะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสูงกว่าค่าเฉลีย่ และมีค่าความ
โด่งเป็ นลบ คือ มีการแจกแจงทีโ่ ด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกติ
ตัวแปรการสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 มีค่าความเบ้เท่ากับ -1.14
ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ 1.93 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 สะท้อนให้เห็นว่า
มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ โดยมีค่าความเบ้เป็ นลบ (เบ้ซา้ ย) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี ะแนนการสนับสนุ นจากผู้บริหารสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีค่าความโด่งเป็ นบวก คือ
มีการแจกแจงทีโ่ ด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ
ตัวแปรความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีค่าความเบ้เท่ากับ 1.19 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ 2.59 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 สะท้อนให้
เห็นว่ามีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ โดยมีค่าความเบ้เป็ นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ะแนนความร่วมมือของผู้ร่วมงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีค่าความโด่งเป็ น
บวก คือ มีการแจกแจงทีโ่ ด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ
ตัว แปรการได้รบั การฝึ ก อบรมหรือ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึก ษา
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.78 มีค่าความเบ้เท่ากับ -1.03 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ
.97 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 สะท้อนให้เห็นว่ามีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ โดยมีค่าความเบ้
เป็ นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ะแนนการได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้
ความรู้ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาสูง กว่ า ค่ า เฉลี่ย และมีค่ า ความโด่ ง เป็ น บวก คือ
มีการแจกแจงทีโ่ ด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ
ตัวแปรสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 มีค่า
ความเบ้เท่ากับ -1.07 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ 1.33 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียง
กับ 0 สะท้อ นให้เห็นว่ามีก ารแจกแจงไม่เ ป็ นโค้ง ปกติ โดยมีค่ าความเบ้เ ป็ นลบ (เบ้ซ้าย)
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ะแนนสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาสูง
กว่าค่าเฉลีย่ และมีค่าความโด่งเป็ นบวก คือ มีการแจกแจงทีโ่ ด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ
ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.99 มีค่า
ความเบ้เท่ากับ -1.39 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียงกับ 0 มีค่าความโด่งเท่ากับ 3.85 ซึง่ มีค่าไม่ใกล้เคียง
กับ 0 สะท้อ นให้เห็นว่ามีก ารแจกแจงไม่เ ป็ นโค้ง ปกติ โดยมีค่ าความเบ้เ ป็ นลบ (เบ้ซ้าย)
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ะแนนการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูง
กว่าค่าเฉลีย่ และมีค่าความโด่งเป็ นบวก คือ มีการแจกแจงทีโ่ ด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ
ดัง นี้จะพบว่ าตัว แปรทุก ตัว มีก ารแจกแจงไม่เ ป็ น โค้งปกติ แต่ อ ย่างไรก็ต ามจาก
ข้อเสนอแนะของไคลน์ (Kline, 2005) กล่าวว่า ตัวแปรทีม่ คี ่าความเบ้เกิน 3 ถือว่าเป็ นค่าความ
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เบ้ทส่ี งู ผิดปกติ และมีค่าความโด่งทีเ่ กินกว่า 10 จะทําให้เกิดปั ญหาในการวิเคราะห์ได้ แต่ในการ
วิจยั นี้มคี วามความเบ้สูงสุดเท่ากับ -.38 และค่าความโด่งสูงสุดเท่ากับ 3.85 ผู้วจิ ยั จึงทําการ
วิเคราะห์อทิ ธิพลต่อไปโดยไม่ได้ทําการแปลงคะแนนเพื่อปรับข้อมูลให้มกี ารแจกแจงเป็ นโค้ง
ปกติในตัวแปรดังกล่าว
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 6 ตัวแปร
ได้แก่ ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
ประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร 4 ด้าน ได้แ ก่ ด้า นการสนับ สนุ นจากผู้บ ริห าร
ด้านความร่ว มมือ ของผู้ร่ว มงาน ด้านการได้รบั การฝึ ก อบรมหรือ ให้ค วามรู้ด้า นการประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
ระหว่างตัวแปรจํานวนทัง้ หมด 15 ค่า โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงในตาราง 15
ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของตัวแปรในการศึกษา
(n = 306 คน)

1. ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
2. การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
3. ความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน
4. การได้รบั การฝึกอบรมหรือให้ความรูด้ า้ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
5. สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. การมีสว่ นร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
X̅
SD

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01

1
-

2

3

4

5

6

-.03
.03
.05

.47**
.59**

.62**

-

.08

.65**

.47**

.66**

-

.05

.70**

.65**

.73**

.67**

-

1.42

3.98

4.03

3.86

3.79

3.98

1.05

.69

.60

.70

.82

.54
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จากตาราง 15 พบว่ า ค่ าความสัมพันธ์ร ะหว่ างตัว แปรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาจํานวน
ทัง้ หมด 15 ค่า มีจาํ นวน 10 ค่าทีม่ คี ่าความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) อยูร่ ะหว่าง .47 ถึง .73 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะ
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาเป็ นความสัม พัน ธ์ เ ชิง เส้ น ตรง โดยในทุ ก ค่ า
ความสัมพันธ์หากตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูงแล้ว อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงด้วย หรือหากตัวแปรหนึ่ง
มีค่าตํ่าแล้ว อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าตํ่าด้วย เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาแต่ละค่าที่ความสัมพันธ์กนั พบว่า ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงสุด คือ การได้รบั
การฝึ กอบรมหรือให้ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทร่ี ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
เท่ากับ .73 รองลงมาคือ การสนับสนุ นจากผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทร่ี ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 เท่ากับ
.70 และน้ อ ยที่สุ ด คือ การสนั บ สนุ น จากผู้บ ริห ารกับ ความร่ ว มมือ ของผู้ร่ว มงาน โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทร่ี ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 เท่ากับ .47 ซึง่ ก็แสดงว่าปั จจัยแวดล้อมใน
การทํางานทัง้ 4 ปั จจัย มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรนัน้ เอง
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
พบว่า มีค่าเกิน .85 ซึง่ ไคลน์ (Kline, 2005) ได้กล่าวว่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีม่ คี ่าสูงกว่า .85 จะเกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ได้ดงั นัน้ ในการศึกษา
ครัง้ นี้จงึ อาจกล่าวได้ว่าตัวแปรไม่มปี ั ญหาเกี่ยวกับภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
3.3 ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างตัวแปรพยากรณ์
ผู้ว ิจ ยั จึง ทํ า การวิเ คราะห์ค่ าสัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลตัว แปรพยากรณ์ ได้แ ก่ ปั จ จัย
แวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 ด้าน ทีส่ ่งผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 4 ด้าน ทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทีส่ ่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐาน และสมการ
พยากรณ์ ดังแสดงในตาราง 16
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน
กับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จําแนกปั จจัย
แวดล้อมในการทํางานเป็ นรายด้าน (n=306)
ตัวแปรปัจจัยแวดล้อมในการ
ทํางาน
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร (X1)
ความร่วมมือของผูร้ ว่ มงาน (X2)
การได้รบั การฝึกอบรมหรือให้
ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา (X3)
สิง่ จูงใจในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา (X4)

a
b
Constant
.70
0.87
.24
.23
.22
R2

.11

Std.
Error
.03
.04
.04

.31
.26
.28

6.94 .00**
6.21 .00**
5.78 .00**

.03

.16

3.49 .00**

β

t

p

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01
จากตาราง 16 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยแวดล้อม
ในการทํางานกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พบว่า ปั จจัย
แวดล้อมในการทํางานด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร (X1) ด้านความร่วมมือของผูร้ ่วมงาน (X2)
ด้านการได้รบั การฝึ กอบรมหรือให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (X3) และด้าน
สิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (X4) สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y) มีค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ
.70 ซึง่ หมายความว่าปั จจัยแวดล้อมในการทํางานทัง้ 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้รอ้ ยละ
70 ซึง่ สามารถนํามาพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ = 0.87 + 0.24(X1) + 0.23(X2) + 0.22(X3) + 0.11(X4)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = 0.31(X1) + 0.26(X2) + 0.28(X3) + 0.16(X4)
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับ
ผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลัก สู ต ร มหาวิ ทยาลัย ราชภัฎ
พิ บลู สงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิ ชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
การนําเสนอผลในตอนนี้ แบ่งการนําเสนอเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นการนําเสนอผล
การตรวจสอบปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ และส่วนที่ 2 เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการตรวจสอบปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เป็ นการตรวจสอบข้อ ตกลงโดยทําการวิเคราะห์ค วามเป็ น
พหุสมั พันธ์ร่วมหรือภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยการทดสอบจากค่า Tolerance
และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรพยากรณ์ 2 ตัวแปร ได้แก่ ปั จจัยแวดล้อมใน
การทํ า งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร (X) และการมีส่ ว นร่ ว มในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (M) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2009) ที่
กําหนดไว้ว่าค่า Tolerance ต้องมีค่ามากกว่า .10 และ ค่า VIF ต้องมีค่าทีไ่ ม่เข้าใกล้หรือเกิน 10
ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตาราง 17
ตาราง 17 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
ปั จจัยแวดล้อ มในการทํางานประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา
ระดับหลักสูตร (X)
การมีส่ ว นร่ ว มในงานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร (M)

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.313
3.197
.313

3.197

จากตาราง 17 การวิเคราะห์ความเป็ นพหุสมั พันธ์ร่วม เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบ
ค่า Tolerance และค่า VIF ของตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรพยากรณ์ทุก
ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง .208 - .499 และค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 2.005 - 4.812 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ Hair et al. (2009) ทีก่ ําหนดให้ค่า Tolerance มีค่ามากกว่า .01 และ ค่า VIF ทีไ่ ม่
เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรไม่เกิดปั ญหาความเป็ นพหุสมั พันธ์ร่วมหรือภาวะ
ร่ว มเส้น ตรงพหุ จะเห็น ได้ว่ าตัว แปรพยากรณ์ ทุ ก ตัว แปรเป็ น ตามข้อ ตกลงเบื้อ งต้น ในการ
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วิเคราะห์ถดถอย ผูว้ จิ ยั จึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ต่อไป
4.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิ ทยาลัยราชภัฎพิ บูลสงคราม โดยมีการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสายวิ ชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ความเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน (Mediator Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (M) ทีส่ ่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y) แสดง
ดังภาพ 7
การมีสว่ นร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (M)

ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (X)

ผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (Y)

ภาพ 7 ตัวแปรต้น ตัวแปรส่งผ่าน และตัวแปรตามในการวิจยั
โดยทําการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรตามแนวคิดของบารอน และเคนนี่ (Baron &
Kenny, 1986) สําหรับการทดสอบตัวแปรส่งผ่านมี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับการมีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (M) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน
(β1) ของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทีส่ ่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังภาพ 8
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ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β1

การมีสว่ นร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(M)

ภาพ 8 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (M)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ถ ดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis)
ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน
(β2) ของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทีส่ ่งผลต่อผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังภาพ 9
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β2

ผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(Y)

ภาพ 9 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (Y)
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่าง
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) และการมีส่วนร่วมใน
งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร (M) กับ ผลการดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β3) ของปั จจัยแวดล้อม
ในการทํางานประกันคุณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต รที่ส่ ง ผลต่ อผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β4) ของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังภาพ 10
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ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β3

การมีสว่ นร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
(M)

β4

ผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(Y)

ภาพ 10 การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (X) และการมีส่วนร่วมของบุคลกรในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (M) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y)
สําหรับแนวทางการในทดสอบตัวแปรส่งตามแนวทางของ Baron & Kenny (1986)
สามารถแสดงได้ในตาราง 18
ตาราง 18 เกณฑ์การทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
เกณฑ์การทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
1. ตัวแปรส่งผ่านสมบูรณ์
2. ตัวแปรส่งผ่านบางส่วน
3. ไม่เป็ นตัวแปรส่งผ่าน

ค่า β4
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

ค่า β3
=0
>0
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

จากตาราง 18 สามารถอธิบายเกณฑ์การทดสอบตัวแปรส่งผ่านได้ดงั นี้
1) การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ทีส่ มบูรณ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ หลัก สู ต ร เมื่อ ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่ ว นร่ว มในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรซึ่งเป็ นตัวแปรส่งผ่าน หรือ β4 มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานซึง่ เป็ นตัวแปรต้น หรือ β3 มี
ค่าเท่ากับ 0
2) การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
บางส่วนระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับหลักสูตร เมื่อค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของทัง้ ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานซึ่ง
เป็ นตัวแปรต้น หรือ β3 มีค่ามากกว่า 0 และค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของการมีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน หรือ β4 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
3) การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่เป็ นตัวแปร
ส่งผ่ านระหว่างปั จจัยแวดล้อ มในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระดับ หลัก สู ต ร เมื่อ ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่ ว นร่ว มในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หรือ β4 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบตัวแปรส่งผ่านในการวิ จยั สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน การมี
ส่วนร่วม และผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในขัน้ ตอน
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามแนวทางการ
ทดสอบใน 3 ขัน้ ตอน (n=306)
ตัวแปร

ตัวแปร
พยากรณ์
ปั จจัยแวดล้อม
ในการทํางาน

ขัน้ ตอนที่ 1 : X
M
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย
แวดล้อมในการทํางาน (X) กับ
การมีส่วนร่วม (M)
R2 = .688
ปั จจัยแวดล้อม
ขัน้ ตอนที่ 2 : X
Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการทํางาน
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย
แวดล้อมในการทํางาน (X) กับผล
การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (Y)
R2 = .001

.77

Std.
Error
.03

.83

.06

.10

.04

b

β

t

p

25.87 .00**

.61

.54
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ตาราง 19 (ต่อ)
ตัวแปร
ขัน้ ตอนที่ 3 : X,M
Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย
แวดล้อมในการทํางาน (X) และ
การมีส่วนร่วม (M) กับผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (Y)
R2 = .003

ตัวแปร
พยากรณ์
ปั จจัยแวดล้อม
ในการทํางาน

การมีส่วนร่วม

β

t

p

-.05

Std.
Error
.19

-.03

-.25

.80

.14

.20

.07

.71

.48

b

หมายเหตุ : * P<.05, ** P<.01
จากตาราง 19 พบว่า ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานมีอิทธิพลต่ อ การมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของปั จจัย
แวดล้อมในการทํางานทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
มีค่าเท่ากับ .83 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t = 25.87, p = .00)
ปั จ จัย แวดล้อ มในการทํางานไม่มอี ิทธิพ ลต่ อ ผลการดํ าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โดยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของปั จจัยแวดล้อมในการ
ทํางานทีส่ ่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีค่าเท่ากับ .04 ไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ (t = .61, p = .54)
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรไม่มอี ทิ ธิพลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานทีส่ ่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแล้ว มีค่าเท่ากับ -.03 ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ (t = -.25,
p = .80) และค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานแล้ว มีค่าเท่ากับ .07 ไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ (t = .71, p = .48)
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ผลการวิ เ คราะห์ ไ ม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขในการพิจ ารณาตัว แปรส่ ง ผ่ า นที่ ค่ า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานทีส่ ่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแล้ว
เมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของการมีส่วนร่วม และค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่ อผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ทําให้สรุปผลการทดสอบได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับ
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม

