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ค าส าคัญ : การรับรู้/ทัศนคต/ิการมีส่วนร่วม/ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน/ระบบคุณภาพภายใน  
  วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ : อิทธิพลของการรับรู้  ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. 197 หน้า. 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมในระบบ

คุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
รวมทั้งศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้  ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง จ านวน 350 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอย           
เชิงพหุ โดยใช้เทคนิควิธีน าเข้า  

ผลการศึกษาพบว่า  
1. ระดับการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และระดับการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

2. ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถน าไปหาความสัมพันธ์เชิง
อิทธิพลระหว่างตัวแปร 

3. การรับรู้ด้านการท าความเข้าใจ ทัศนคติด้านความเข้าใจและความรู้สึกมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อการมีส่วนร่วม การรับรู้ด้านการรับทราบ ทัศนคติด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลในทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน และการมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุน
ข้อมูลและด้านการติดตามประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งประโยชน์ของการศึกษา 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                                    บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศกึษา........................................                                               ปีการศึกษา 2554 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 
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 WUTTHICHAI ARAKPOTHCHONG : THE INFLUENCE OF PERCEPTION, 
ATTITUDE AND PARTICIPATION TOWARD EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE  
SUPPORTING STAFFS IN AUTONOMOUS UNIVERSITY ON INTERNAL QUALITY  
SYSTEM.  THESIS ADVISOR :  VIROJ JADESADALUG, Ph.D.  197 pp. 

 
This research aims to study perception, attitude and participation of the supporting staffs 

in autonomous university toward internal quality system and effective implementation of the 
supporting staffs in autonomous university on internal quality system.  And to study the influence 
between the perception, attitude, participation and effective implementation of the supporting staffs in 
autonomous university on internal quality system.  The research tool is a Questionnaire to use with 
the sample consists of 350 staffs in autonomous university.  The Statistics use for data analysis are 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and 
multiple regression analysis.  

The results are follows.  
1.  The overall level of perception, attitude and participation at a high level.  The overall 

levels of effective implementation of the supporting staffs are at the highest.                   
2.  All variables are correlated in a positive way.   
3.  The understanding of perception and the understanding and feeling of attitude are 

positive influence toward the participation.  The acknowledgment of perception and the behavior of 
attitude are positive influence toward effective implementation of the supporting staffs in autonomous                        
university on internal quality system.  And the supporting information and the evaluation of                           
the participation are positive influence toward effective implementation of the supporting                 
staffs in autonomous university on internal quality system. To have summary and discussion are the 
benefits of education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program of public and private management                  Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                            Academic Year 2011 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลือ และค าแนะน าทางวิชาการจากอาจารย์ 
ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ ดร.เมธา สุธีรโรจน์ อาจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข และ
อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่ได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษา และเมตตาค าชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย 
ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าแก่ผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะน าวิชาความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษามาพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป รวมถึงขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหลักสูตรฯ ที่อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด  

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.กมลพร สอนศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ตรวจ
แบบสอบถามและเป็นก าลังใจกับผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งรองศาสตราจารย์พิเชฏฐ์ กาลาม
เกษตร์ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และคุณนวพร อัมพวา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาด้าน
ความรู้ทางสถิติกับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

ความส าเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความรัก ความปรารถนาดี ความห่วงใย
และความช่วยเหลือจากครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ซึ่งขอมอบความส าเร็จและความดีทุกอย่างให้แก่
คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยาและน้องสาวที่เป็นผู้สนับสนุนและก าลังใจอันมีค่ายิ่งและเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้
การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  

สุดท้ายผู้วิจัยขอแสดงมุทิตาคารวะแด่บูรพาจารย์ทั้งหลายของผู้วิจัยที่ได้อบรม สั่งสอน 
ชี้แนะและมอบแนวคิดในการด ารงชีวิต รวมทั้งองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถต่อยอด
ในทางการศึกษาและการด ารงชีวิตได้อย่างในปัจจุบัน ตลอดจนขอขอบคุณอุปสรรคและความ
ยากล าบากที่ฝึกฝนให้ผู้วิจัยรับรู้ถึงค าว่า “ความส าเร็จ”  
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