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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 
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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 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ได้เกิด
การสร้างการแข่งขันการประกอบธุรกิจและการให้บริการ ทั้งในส่วนของภาคเอกชนในฐานะ
ผู้ประกอบการที่หวังผลก าไร และภาครัฐในฐานะของการให้บริการสาธารณะ ซึ่งการแข่งขัน
ดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบันทั้งการประกอบการในส่วนของภาคเอกชนและ
ภาครัฐ 

มหา วิทยาลัย ในก ากั บของรัฐแห่ งหนึ่ ง  ( ซึ่ งต่อ ไปนี้ จ ะขอแทนด้วยค า ว่า 
“มหาวิทยาลัย”) ในฐานะองค์กรในก ากับของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจหลักคือ 
การด าเนินกิจการสาธารณะทางด้านบริการทางการศึกษาแก่สังคม จ าเป็นต้องเข้าสู่กระแสการ
แข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นกัน ด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เช่น กระแสการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา นโยบายการปรับปรุงการบริหารงานและการด าเนินกิจการภาครัฐ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กระแส
การจัดอับดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University Ranking) อันเป็นปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 

ด้วยปัจจัยจากนโยบายการปรับปรุงการบริหารงานและการด าเนินกิจการภาครัฐ 
กระแสการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นตัวเร่งหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร และเป็น
หลักประกันถึงคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาด้วย จึงเป็นภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการจัดท า ติดตาม ประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นแบบแผนและมี
กระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
รูปแบบในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 และถือเป็นปัจจัยในการแข่งขัน ประกอบกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งก้าวไปสู่ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยระดับโลกตามเกณฑ์การชี้วัด

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

ขององค์กรต่างๆ (Quacquarelli Symonds Ltd. หรือ Times Higher Education (THE)) เพื่อให้
การด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึง
ด าเนินการในด้านการจัดการองค์กรภายใต้นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยและด าเนินการด้วย
ระบบคุณภาพภายใน (มหาวิทยาลัยมหิดล 2553) 

 ระบบคุณภาพภายในจึงได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานและจัดการภายในองคก์รของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสอดรับกับการปรับปรุงการบริหารงานและการด าเนินกิจการภาครัฐ การประกัน
คุณภาพทางการศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้ วัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง
เกณฑ์ตัวชี้วัดส าหรับการจดัอับดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University Ranking) ซึ่ง
เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเพื่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยชี้น าสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมีส่วนร่วมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ
ของชุมชน 
 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานของส านัก/คณะ/สถาบัน ให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในระดับเดียวกัน
หรือที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านัก/คณะ/สถาบัน พัฒนาระบบการบริหารงานประจ า                        
สู่งานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบการสร้างเครือข่ายหรือ
ชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันอย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผยเป็นกัลยาณมิตรและมุ่งสู่โลกาภิวัฒน ์
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านัก/คณะ/สถาบันจัดวางระบบก ากับติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (กองพัฒนาคุณภาพ 2553) ระบบคุณภาพภายในประกอบด้วยการควบคมุ
คุณภาพภายในขององค์กรใน 5 ด้าน ได้แก่ 
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 1. ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก 
 2. ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก  
 3. ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 
 4. ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 
 5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ซึ่งระบบคุณภาพภายในจะด าเนินการภายในระดับส านัก/คณะ/สถาบัน ซึ่งจะด าเนินการตาม
แนวทางของระบบคุณภาพภายใน ในแต่ละด้านและพิจารณาความส าเร็จจากตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีกองพัฒนาคุณภาพเป็นองค์กรกลางในการด าเนินการ
ประสานงาน อ านวยการ และควบคุมการปฏิบัติในนามของมหาวิทยาลัย และซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ และขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพในฐานะรองประธานคณะกรรมการอ านวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ 2552: 1-19) 
 นโยบายดังกล่าวได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็นระยะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ส านัก/คณะ/สถาบันต่างๆ ปรับตัวและมีความพร้อมส าหรับการรับการประเมินจาก
ภายนอกทั้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในแต่ละองค์ประกอบ และพัฒนาไปสู่การพัฒนาระบบงาน
ภายในส านัก/คณะ/สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
 การด าเนินนโยบายคุณภาพโดยระบบคุณภาพภายในดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะที่ 3 ของการด าเนินการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับประเด็นการมีส่วนร่วมต่อ
ระบบคุณภาพภายในหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อระบบคุณภาพภายใน ตามนโยบายดังกล่าว
เนื่องจากการมีส่วนร่วมจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 6 ประการ และสอดรับกับแผนการด าเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นให้ส านัก/คณะ/สถาบัน 
ต่างๆมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายและด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน อย่างเป็น
รูปธรรมและมุ่งผลเชิงประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนถึงผลในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในองคก์รระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยแหง่นี้ มีภาระหน้าที่ใน
การรับผิดชอบต่อระบบคุณภาพภายในและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งในฐานะนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนมีความสนใจ
ในการเรียนรู้และศึกษาในประเด็นระบบคุณภาพภายใน เพื่อการน าความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชา
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ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ตอบแทนองค์กร
ที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ วิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรตามที่ Keith Davis (1972: 136) ที่ให้นิยามความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่าการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่งผล
ของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์กรมีผลต่อเป้าหมาย
ขององค์กร ดังนั้นประเด็นการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในจึงเป็นประเด็นเริ่มต้นที่ผู้วิจัย
สนใจในการศึกษา  
 แต่ทว่านอกจากการมีส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรแล้ว การมีส่วนร่วม
เป็นพฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหนึ่ง ผู้ วิจัยจึงให้
ความส าคัญกับการศึกษาตัวแปรการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในด้วย ซึ่งเป็น
ตามที่ปรมะ สตะเวทิน (2540: 67-68) กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “...การรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของการมี
พฤติกรรม แต่การรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรมยังมีตัวแปรอ่ืนๆอีก
มากมายที่มีส่วนในการเกิดพฤติกรรม เช่นทัศนคติ…”  

นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่าตัวแปรการรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลต่อกัน ดังที่ได้ศึกษางานวิจัยเชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ผู้วิจัยศึกษางานของดวงใจ ขุนฉนมฉ่ า (2546) และสมโบว์ ฉัตรด ารง (2548) ซึ่งพบว่าตัวแปรการ
รับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม ส่วนวันเพ็ญ ชวรางกูร (2539) และวิเชียร ลี้ชนะรุ่ง (2549) 
พบว่าตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม ต่อมาผู้วิจัยได้ศึกษางานของเพิ่มวิทยา 
กันทะทรง (2548) วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) และอภิญญา รัตนไชยและคณะ (2540) พบว่าตัว
แปรการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความส าเร็จในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมหรือ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมทั้งสมาน นาวาสิทธิ์ (2553) และอิทธิชัย สีด า (2553) ซึ่งพบว่า
ตัวแปรการรับรู้และด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในองค์กรและนโยบายตามล าดับ  
 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยหัวข้ออิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ตามระบบคุณภาพภายในการศึกษาจากกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาในหน่วยศึกษาระดับอ่ืนๆ ในฐานะที่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นบุคลากรส่วนมากของ
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของส่วนงานตามกรอบของนโยบายระบบคุณภาพ
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ภายในโดยตรง และถือเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานด้านอ่ืนๆของบุคลากรสายวิชาการที่มี
ความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพทางการศึกษา และระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติงานของส่วนงานตามมาตรฐานคุณภาพ ตลอดจนเป็น
กลุ่มบุคลากรที่สามารถศึกษาโดยเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกที่สุด จึงมีความเหมาะสมส าหรับการ
เริ่มต้นในการศึกษาครั้งนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจถึงประเด็นความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างการรับรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบ
คุณภาพภายใน โดยมุ่งศึกษาตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ (Perception) ทัศนคติ (Attitude) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) กับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบ
คุณภาพภายในซึ่งจะท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยอาศัยการหาค่าทางสถิติ เพื่อ
น ามาอธิบายความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวมาภายใต้ความเชื่อที่ว่า การ
รับรู้  ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อกันและส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบคุณภาพภายในอันน ามาซึ่งค าถามในการวิจัยชิ้น
นี้ คือการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน
เป็นอย่างไร มีอิทธิพลต่อกันอย่างไร และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในหรือไมแ่ละอย่างไร 
 การศึกษาตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบ
คุณภาพภายในเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานระดับบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบุคลากรที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพดังกล่าวโดยผู้วิจัยศึกษากรณี มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่ง
หนึ่งและเลือกวิทยาเขตที่ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงาน
อธิการบดีและหน่วยงานในก ากับในระดับกองเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายคุณภาพและระบบคุณภาพภายในที่ผู้วิจัยศึกษา อีกทั้งวิทยาเขต
แห่งนี้ เป็นวิทยาเขตที่มีหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยในระดับศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/คณะ/
สถาบันมากที่สุด จ านวน 30 หน่วยงานจากจ านวนทั้งหมด 44 หน่วยงาน โดยมีความครอบคลุม
ในแง่ลักษณะของศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของแต่ละศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ทั้ง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานด้านบริหาร
องค์กร ตลอดจนวิทยาเขตแห่งนี้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของหน่วยงานในวิทยาเขตอ่ืนๆ เช่น 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
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มหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมส าหรับเป็นพื้นที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐแห่งนี้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร และ
รูปแบบความสัมพันธ์ตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาใน
นโยบายระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทางปฏิบัติของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในฐานะเป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ศึกษาเรียนรู้ระบบดังกล่าวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐใน 4 ด้าน ได้แก่ การรับทราบระบบคุณภาพภายในการเลือกรับระบบคุณภาพ
ภายในการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน และการบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน
ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน และทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายใน 

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน 5 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายในการร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายในการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายในการ
ร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน และการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน 

4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้และทัศนคติในระบบคุณภาพภายในของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ
ภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั
ตามระบบคุณภาพภายใน 
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ค ำถำมของกำรวิจัย 
1. การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐเป็นอย่างไร 
2. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐเป็นอย่างไร  
3. การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐเป็นอย่างไร 
4. ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐตามระบบคุณภาพภายในเป็นอย่างไร 
5. อิทธิพลของการรับรู้ และทัศนคติในระบบคุณภาพภายในที่มีต่อการมีส่วนร่วมใน

ระบบคุณภาพภายในเป็นอย่างไร 
6. อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 
เป็นอย่างไร 

7. อิทธิพลของการรับรู้ และทัศนคติในระบบคุณภาพภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 
เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. การรับรู้ระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายใน 

1.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน 

1.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน 

1.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วน
ร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

1.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วน
ร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
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2. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน 

2.1 ทัศนคติด้านความเข้าใจทีม่ีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

2.2 ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อการ
มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

2.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

3. การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

3.1 การสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน 

3.2 การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ตามระบบคุณภาพภายใน 

3.3 การวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน 

3.4 การร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

3.5 การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน 

4. การรับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

4.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 
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4.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน              

4.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายในมี อิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน           

4.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน  

5. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน  

5.1 ทัศนคติด้านความเข้าใจทีม่ีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน  

5.2 ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน  

5.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน
ครั้งนี้ มีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้ 

1.1 ศึกษาการรับรู้ ร ะบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน 4 ด้าน ได้แก่การรับทราบระบบคุณภาพภายในการเลือกรับระบบ
คุณภาพภายในการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน และการบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพ
ภายใน 
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1.2 ศึกษาทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน
ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน และทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายใน 

1.3 ศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน 5 ด้าน ได้แก่การสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายในการร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายในการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายในการ
ร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน และการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน 

1.4 ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

1.5 ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้และทัศนคติในระบบคุณภาพภายในของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

1.6 ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ
ภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั
ตามระบบคุณภาพภายใน 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/
คณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ านวน 4,045 คน (กองทรัพยากรบุคคล 
2554) 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาส านัก/คณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาโดยเลือกพื้นที่วิทยาเขตศาลายา ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของมหา วิทยาลัย ซึ่งมี
หน่วยงาน จ านวน 29 หน่วยงานและเป็นวิทยาเขตศูนย์กลางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
โดยมีส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานในก ากับในระดับกองเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบคุณภาพภายในที่ผู้วิจัยศึกษา อีกทั้งเป็นวิทยาเขตที่มี
หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยในระดับศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/คณะ/สถาบันมากที่สุด จ านวน 
30 หน่วยงาน จากจ านวนทั้งหมด 44 หน่วยงาน โดยมีความครอบคลุมในแง่ลักษณะของศาสตร์
และภารกิจต่างๆของแต่ละศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/คณะ/สถาบันทั้งวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานด้านบริหารองค์กร ตลอดจนวิทยาแห่งนี้ 
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เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของหน่วยงานในวิทยาเขตอ่ืนๆ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น  
และการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยฯลฯ ดังนั้น
จึงมีความเหมาะสมส าหรับเป็นพืน้ที่ตวัแทนของมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐแห่งนี้ส าหรับการวิจยั
ในครั้งนี้ 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่
มีต่อระบบคุณภาพภายใน 
 2. ท าให้ทราบถึงทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่
มีต่อระบบคุณภาพภายใน 
 3. ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน 
 4. ได้ทราบถึงอิทธิพลระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ ในระบบคุณภาพภายในกับการมี
ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
 5. ท าให้ทราบถึงอิทธิพลระหว่างการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิ 
ภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพ
ภายใน 
 6. ท าให้ทราบถึงอิทธิพลระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ ในระบบคุณภาพภายใน กับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบ
คุณภาพภายใน 
 7. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร และรูปแบบ
ความสัมพันธ์ตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาในนโยบายระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทางปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนได้และ
อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. องค์กร หมายถึง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 2. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 3. ส่วนงาน หมายถึง ศูนย์/ส านัก/วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จ านวน 29 ส่วนงาน 
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 4. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว ที่มิใช่ต าแหน่งอาจารย์ มีหน้าที่สนับสนุนวิชากร 
 5. ระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบคุณภาพ MUQD (Mahidol University 
Quality Development) ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่
มีการวางแผน ด าเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นการจัดการคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยโดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่ประกอบด้วย 5 ด้าน  

5.1 ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก 
5.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 
5.3 ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 
5.4 ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก  
5.5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบหลัก ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพเป็นตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบของทั้ง 5 ด้าน 
 6. มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง ข้อก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบของ
ระบบคุณภาพ MUQD ในด้านต่างๆส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ
ภายใน 
 7. การด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพ MUQD ซึ่งประกอบด้วยการมี
แผนการด าเนินงานตามกรอบของกระบวนการ PDCA การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน า
เทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้และการให้คุณค่ากับการปฏิบัติงานตาม
วัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการมุ่งสู่ความเป็นสากล  
 8. การรับรู้ระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ระดับการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล รายละเอียด 
วิธีการด าเนินงานและปัญหาหรืออุปสรรคในระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่ง
ประกอบด้วย 

8.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนเปิด
โอกาสยอมรับให้ข่าวสาร ข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานใน
ระบบคุณภาพ MUQD มาสู่ตนเองเป็นการรับรู้แบบผิวเผิน เช่น เคยพบเห็นหรือได้ยินข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ MUQD จากเพื่อนร่วมงานหรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
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8.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนตั้งใจ
เลือกรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานในระบบ
คุณภาพ MUQD และมีแนวโน้มในการท าความเข้าใจในระบบคุณภาพ MUQD  

8.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนมี
การตีความ เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในระบบคุณภาพ MUQD และมแีสดงถึงความพร้อมในการน าสิ่งที่รับรู้ไปปฏิบัติและ
บันทึกจดจ า 

8.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน
เก็บบันทึกและจดจ าเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด วิธีการด าเนินงานและปัญหาหรืออุปสรรคใน
ระบบคุณภาพ MUQD สามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 
 9. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับระบบคุณภาพ MUQD และการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ MUQD ซึ่ง
ประกอบด้วย 

9.1 ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ทัศนะหรือ
เจตคติที่มีต่อความเข้าใจในข้อเท็จจริง รายละเอียดองค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงาน 
รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสายสนับสนุน 

9.2 ทัศนคติด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ทัศนะหรือเจต
คติที่มีต่ออารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสายสนับสนุน 

9.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึง ทัศนะหรือเจต
คติที่มีต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและการปฏิบัติในระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสาย
สนับสนุน  
 10. การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน หมายถึงการปฏิบัติงานของบุคลากร สาย
สนับสนุนตามระบบคุณภาพ MUQD ในลักษณะต่างๆซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

10.1  ระดับการสนับสนุนข้อมูล หมายถึง การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงาน เป็นต้น ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

10.2  ระดับการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หมายถึง การร่วมกันปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆตามระบบคุณภาพ 
MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 
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10.3  ระดับการวางแผนร่วมกัน หมายถึง กระบวนการร่วมวางแผนเกี่ยวกับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

10.4  ระดับการร่วมปฏิบัติ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกี่ยวกับกจิกรรม
และการด าเนินงานต่างๆตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

10.5  ระดับการติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลตามผลการ
ประเมินการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได้ดังนี้ 
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ทัศ
นค

ติที่
มีต

่อร
ะบ
บคุ

ณ
ภำ
พภ

ำย
ใน

 
-

ทัศ
นค

ตดิ
้าน

คว
าม

เข
้าใ
จท

ี่มีต
่อร
ะบ

บค
ณุ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

ทัศ
นค

ตดิ
้าน

คว
าม

รู้ส
ึกต

่อร
ะบ

บค
ุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

ทัศ
นค

ตดิ
้าน

พฤ
ติก

รร
มท

ี่มตี
่อร
ะบ

บค
ณุ
ภา

พภ
าย
ใน

 

กำ
รม
ีส่ว
นร่
วม
ใน

 
ระ
บบ

คุณ
ภำ
พภ

ำย
ใน

 
-

กา
รส
นับ

สน
นุข

้อม
ูลใ
นร
ะบ

บค
ุณ
ภา

พ
ภา

ยใ
น 

-
กา
รร
่วม

แล
กเ
ปล

ี่ยน
คว
าม

คิด
เห
น็ใ
น

ระ
บบ

คุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

กา
รว
าง
แผ

นร
่วม

กัน
ใน
ระ
บบ

คุณ
ภา

พ
ภา

ยใ
น 

-
กา
รร
่วม

ปฏ
ิบัต

ใิน
ระ
บบ

คณุ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

กา
รต
ิดต

าม
ปร
ะเม

ินผ
ลใ
นร
ะบ

บ

คุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 

  
ปร
ะส
ิทธ

ิภำ
พก

ำร
ด ำ
เนิ
นง
ำน
ขอ

ง
บุค

ลำ
กร
สำ
ย

สนั
บส

นุน
 

มห
ำว
ิทย

ำล
ยัใ
น

ก ำ
กับ

ขอ
งรั
ฐต
ำม

ระ
บบ

คุณ
ภำ
พ

ภำ
ยใ
น 

 

กำ
รรั
บรู้
ระ
บบ

คุณ
ภำ
พภ

ำย
ใน

 
-

กา
รร
ับท

รา
บร
ะบ

บค
ุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

กา
รเล

ือก
รับ
ระ
บบ

คุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

กา
รท
 าค
วา
มเ
ข้า
ใจ
ระ
บบ

คุณ
ภา

พภ
าย
ใน

 
-

กา
รบ
ันท

กึแ
ละ
จด

จ า
ระ
บบ

คณุ
ภา

พภ
าย
ใน

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและระบบ
คุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
และอธิบายตัวแปรต่างๆ รวมทั้งก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย โดยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเรื่องการรับรู้ (Perception) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
3. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม (Participation) 
4. ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. สรุปแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเร่ืองการรรับรู้ (Perception) 

มนุษย์เรามีความสามารถที่จะรู้สึกด้วยสัมผัสทั้ง 5 ในรูปของ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
โดยสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์เกิดขึ้นได้ผ่านสิ่งเร้าภายนอก (Outside Stimuli) ซึ่งเกิดจากสภาวะ
แวดล้อมภายนอกตัวของมนุษย์และสิ่งเร้าภายใน (Inside Stimuli) อันได้แก่ ปัจจัยภายในตัวของ
มนุษย์เอง                                      

สุมนา บุญหลาย (2550:  44) ได้อธิบายว่าบุคคลรู้สึกในสิ่งเร้าต่างๆรอบตัว เท่ากับว่า
ความรู้สึกนั้นได้ส่งข้อมูลดิบ (Row Data) เข้าสู่ประสาททั้ง 5 จากนั้นจะเกิดการตีความในข้อมูล
ดิบเหล่านั้นแล้ว จึงเกิดการรับรู้หรือจินตภาพ (Perception) ข้ึน ดังนั้นกระบวนการรับรู้จึงเกี่ยวข้อง
กับปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของการคัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และ
การตีความ (Interpretation) ข้อมูลต่างๆ หรือความรู้สึกต่างๆ ของบุคคล บุคคลหนึ่ง 
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จ าเนียร ช่วงโชติ (2519: 2-3) กล่าวว่ามนุษย์ถูกเร้าด้วยสิ่งแวดล้อมเขาจะเกิด
ความรู้สึกจากการสัมผัสโดยอวัยวะสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอวัยวะสัมผัส (Sensory organ) 
ประกอบด้วย หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย แต่ความรู้สึกเช่นนั้นมักไม่มีความหมายในตัวเอง ผู้รับสัมผัส
ต้องแปลความหมายของมันออกมาโดยอาศัยประสบการณ์เดิม การแปลความหมายของ
ความรู้สึกจากการสัมผัสดังกล่าวเรียกว่า “การรับรู้” (Perception) 

จากการกล่าวข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดในการรับรู้ (Perception) คือ การรับรู้เกิด
จากกระบวนการคัดเลือก (Selection)  การจัดระเบียบ (Organization)  และการตีความ 
(Interpretation) ข้อมูลต่างๆ จากข้อมูลดิบ (Row Data) ที่สัมผัสผ่านอวัยวะสัมผัส ซึ่งความรู้สึกที่
เกิดขึ้นจากอวัยวะสัมผัสจะเกิดการตีความหมายผ่านประสบการณ์เดิมและแปลความหมายนั้นๆ 
ออกมาซึ่งเรียกว่า “การรับรู้ (Perception)” 

1.  ความหมายของการรับรู้ 
Garrison (1972: 637) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่ง

สมองตีความ หรือแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส (Sensation) ของร่างกายกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า ท าให้บุคคลทราบว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสนั้นเป็นอะไร มี
ความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องช่วยในการตีความหรือ
แปลความ 

Goldenson and Longman (1984: 543) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง 
การรับรู้วัตถุ ส่ิงของความสัมพันธ์และเหตุการณ์ โดยอาศัยสัมผัสและกิจกรรมเหล่านี้ท าได้โดยใช้
อวัยวะสัมผัส และแปลความหมายสิ่งเหล่านั้น 

Lindzey and Thomson (1975, อ้างถึงในอรุณชาติ วงษ์ทับทิม 2547: 10) ให้
ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถ้าปราศจาก
การรับรู้แล้ว บุคคลไม่มีความจ า ความคิดหรือการเรียนรู้ การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ นั้น 
ประกอบด้วยขั้นตอน คือ เมื่อบุคคลรับพลังจากสิ่งเร้าซึ่งจะเร้าประสาทสัมผัส แล้วประสาทสัมผัส
จะส่งรหัสพลังงานผ่านเส้นประสาทและเส้นประสาทจะสร้างข้อมูลต่อไปยังสมอง ซึ่งขั้นสุดท้าย
ของกระบวนการจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้าเหล่านั้น 

Glimer (1970, อ้างถึงใน สมรักษ์ ชูวานิชวงศ์และคณะ 2548: 6) ให้ความหมาย
ของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการของการรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และแปลความหมายของ
เหตุการณ์นั้นๆ ได้โดยใช้อวัยวะสัมผัส 
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จ าเนียร ช่วงโชติ (2519: 81) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกจาก
การสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation) ซึ่งความถึงการแปลหรือการตีความหมายของการสัมผัส
หรืออาการสัมผัสที่คนได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่เรารู้จักเข้าใจกันในการ
แปลความหรือตีความ คนจะต้องใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมหรือความจัดเจนที่เคยมีมา
แต่ก่อนเป็นเครื่องช่วย 

ปรมะ สตะเวทิน  (2540: 67-68)  ให้ความหมายของการรับรู้  หมายถึ ง 
กระบวนการตีความสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดล้อม ส่วนความหมาย (Meaning) คือสิ่งที่เกิดจาก
กระบวนการตีความหรือการรับรู้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเราจะมีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับการที่เรารับรู้ (Perceive) หรือตีความ (Interpret) สิ่งนั้นอย่างไร ในการรับรู้และ
ตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็น เรากระท าโดยอาศัยประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรามี
อิทธิพลต่อการรับรู้ และความหมายของเราต่อสิ่งที่เราพบเห็น ประสบการณ์ คือสิ่งที่เรารับรู้ พบ
เห็นมีความหมายและจดจ าไว้ใช้ ได้แก่ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะทางสังคม ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ ศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ ความต้องการ อารมณ์ เป็นต้น 
เรารับรู้และตีความหมายสิ่งที่เราประสบ โดยอาศัยความหมายจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่หากสิ่ง
ที่เราพบเห็น เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เราก็ท าในสิ่งนั้น มีความหมายได้ด้วย
การเลือก (Select) เพิ่มเติม (Add) บิดเบือน  (Distort) หรือโยง (Relate) ส่ิงนั้นให้เป็นประสบการณ์
ของเรา ดังได้กล่าวแล้วว่า ประสบการณ์ (Experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception) และ
ความหมาย (Meaning) ของคน แต่เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไม่มีใครที่จะมี
ประสบการณ์เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นแต่ละคนจึงมีการรับรู้และการแปลความหมายต่อสิ่งที่เรา
พบเห็นแตกต่างกันไป การรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม แต่การรับรู้เป็นเพียงตัวแปร
หนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรมยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีส่วนในการเกิดพฤติกรรม เช่น 
ทัศนคติ บทบาทและความคาดหวังในบทบาท แรงจูงใจ ฯลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการรับรู้มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมในแง่ที่ว่าถ้าบุคคลรับรู้ถูกตอ้งแม่นย า การแสดงพฤติกรรมก็จะออกไปใน
รูปหนึ่ง นั่นคือการรับรู้มีส่วนท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน 

อรุณชาติ วงษ์ทับทิม (2547: 12) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง การ
ตีความแปลความหมายจากสิ่งแวดล้อม สิ่งเร้าโดยสมองและเป็นกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานของ
มนุษย์ ท าให้เกิดความจ า ความคิด หรือการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการในการรับรู้ เป็นการแสดงออก
ถึงความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกจากการมองเห็น การได้ยิน การอ่าน และการตีความเกี่ยวกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

ปัจจัยหรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสของบุคคลและมีผลท าให้เกิดการตอบสนองใน
แบบของการกระท าหรือความนึกคิด 

สุมนา บุญหลาย (2550: 45-46) ให้ความหมายของการรับรู้หมายถึงกระบวนการ
ตีความหมายหรือแปลความจากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้าภายนอก 
รอบตัวบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้เป็นเครือข่ายแล้วแสดงออกเปน็ความรู้สกึ
นึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล 

วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551: 34) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่
ผ่านการตีความจากการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ หรือ การรับรู้ คือกระบวนการจัดรวบรวมและ
ตีความข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา หรืออาจกล่าวอย่างง่ายที่สุดว่า การรับรู้ คือการตีความของข้อมูลจาก
การรู้สึกหรือจากสิ่งเร้าต่างๆ ที่ได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความส าคัญส าหรับผู้รับรู้ การ
รับรู้เป็นสิ่งที่ท าให้ปัจเจกบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่มีบุคคลใดที่มีการรับรู้เหมือนกับบุคคลอ่ืน
เลยที่เดียว เพราะเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่รับรู้ก็จะประมวลสิ่งที่ได้รับรู้นั้น ขึ้นมาเป็น
ประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานของ
มนุษย์ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ความจ า ความคิดและประสบการณ์ทางความคิด ผ่านกระบวนการ
การคัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretation) ข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมผัส (Sensation) ด้วยอวัยวะสัมผัสของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า
ออกมาในรูปของความรู้สึก และส่งความรู้สึกผ่านไปยังสมองเพื่อตีความหมาย โดยอาศัย
ประสบการณ์เป็นเครื่องช่วยในการตีความและแปลความหมาย ท าให้บุคคลทราบว่าสิ่งเร้าหรือ
สิ่งแวดล้อมที่สัมผัสนั้นเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร อันเป็นการเกิดการรับรู้
และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ต่อจากนั้นสมองจะเก็บบันทกึเปน็ประสบการณ์ส าหรับการแปล
ความหมายของความรู้สึกให้เกิดเป็นการรับรู้ในครั้งต่อไปอีก 

2. กระบวนการรับรู้ 
จากความหมายข้างต้นท าให้สามารถอธิบายการรับรู้ในรูปของกระบวนการ ดังที่

สุวรี ศิวะแพทย์ (2549: 99) อธิบายว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องจากการรู้สึก กล่าวคือ 
เมื่อประสาทรับความรู้สึก ได้รับการกระตุ้นและส่งผ่านข้อมูลนั้นไปยังระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแปลความซึ่งในส่วนนี้อาจมีประสบการณ์หรือความรู้เดิมในส่วนของความจ าเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย อันส่งผลต่อการรับรู้ดังแสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการรับรู้ของรองศาสตราจารย์สุวรี ศิวะแพทย ์
ที่มา: สุวรี ศิวะแพทย,์ จิตวิทยาท่ัวไป (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549), 99. 
  

Schiffman and Kanuk (1991, อ้างถึงในกาญจนา อาจมังกร 2548: 11-12) 
กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ว่า กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวลและการตีความ
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา และกาญจนา อาจมังกร 
(2548: 11-12) อธิบายต่อว่า การรับรู้ยังสามารถอธิบายได้  คือกระบวนการการตีความที่ผ่าน
ประสาทสัมผัสใดๆ โดยตรง หรือกระบวนการที่บุคคลได้รับข่าวสารข้อมูลจากสิ่งที่แวดล้อมรอบตัว
และมีการวิเคราะห์ตีความข่าวสารข้อมูลนั้น จนเกิดความเข้าใจในข่าวสารข้อมูลนั้นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งอาจเขียนเป็นผังได้ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการรับรู้ของกาญจนา อาจมงักร 
ที่มา: กาญจนา อาจมังกร, “การรับรู้ในบทบาทการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548), 11-12. 
 

Kast and Rosenweig (1985, อ้างถึงในสมรักษ์ ชูวานิชวงศ์ 2548: 6-7) กล่าวถึง
การรับรู้ ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล กระบวนการรับรู้ประกอบด้วยการเลือก การ
ปะติดปะต่อและการตีความ โดยมีแรงกระทบจากภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้  เช่น 
ความเครียด ความกดดันกลุ่มและระบบรางวัล และมีประสบการณ์เดิมที่จะช่วยในการตีความสิ่ง
เร้าที่ได้รับ  

ส่ิงเร้า อวัยวะรับความรู้สึก 
ระบบประสาท + ประสบการณ์เดิม 

หรือการตีความ 
การรับรู้ 

ส่ิงเร้า 
การรับสัมผัสด้วย

ประสาทสัมผัส 
สมองตีความ การรับรู้ 
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สุณีย์ ธีรดากร (2525, อ้างถึงในสมรักษ์ ชูวานิชวงศ์ 2548: 7) ได้กล่าวถึง
กระบวนการรับรู้ประกอบด้วย 

1. มีส่ิงเร้าเข้าสู่ร่างกายทางประสาทสัมผัส  
2. ประสาทสัมผัสจะต้องสมบูรณ์ พอที่จะรับสัมผัสสิ่งเร้านั้น แล้วส่งต่อไปยัง

สมองเพื่อแปลความหมาย  
3. มีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมในสิ่งเร้านัน้ จนสามารถแปลความหมายสิ่ง

ที่สัมผัสได้และเกิดการรับรู้สิ่งเร้านั้นในลักษณะของส่วนรวมที่มีความหมาย 
สมรักษ์ ชูวานิชวงศ์ (2548: 8) กล่าวว่ากระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น

โดยเมื่อบุคคลมีสิ่งเร้าเกิดขึ้น บุคคลจะตีความหมายโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วส่งต่อไปยัง
สมอง เพื่อแปลความหมายทั้งนี้ยังมีสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ เช่น ความเครียด ความ
กดดันจากกลุ่มและประสบการณ์หรือความรู้เดิมในสิ่งเร้านั้น 

จ าเนียร ช่วงโชติ (2519: 83-86) กล่าวสรุปเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ไว้ว่า 
กระบวนการรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบไปด้วย  

1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้า หรือสิ่งเร้าผ่านเข้า
มากระทบกับอวัยวะรับสัมผัส 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัสซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ 
สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด การสังเกตพิจารณา ความสนใจและความตั้งใจ และ
คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น  

3. ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมซึ่งได้แก่ความคิด ความรู้ และการกระท าที่
ปรากฏมาแล้วในอดีต ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมจะชว่ยในการแปลความหมายได้ดีต้อง
ประกอบด้วยลักษณะ คือเป็นความรู้ที่แน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน และมีปริมาณที่มากพอ 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการรับรู้สามารถจ าแนกองค์ประกอบ 2 ประการ 
ที่ท าให้เกิดการรับรู้ ได้แก่ ส่ิงเร้าภายนอก (External stimuli) หมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ
สิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสของบุคคล เช่น สีสัน ขนาด ความแปลกใหม่ และสิ่งเร้าภายใน 
(Internal stimuli) หมายถึงความสนใจ ความคิด ความต้องการ แรงจูงใจ การคาดหวัง ที่มีอยู่ใน
จิตใจของบุคคลในขณะที่มีการรับสัมผัสเกิดขึ้นและสมองจะเกิดการตีความซึ่งจะแปลความหมาย
ออกมาเป็นการรับรู้  
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 3. การรับรู้ข่าวสารและนโยบาย 
พีระ จีรโสภณ (2530: 639–640) กล่าวว่า ปัจจัยการสื่อสารเป็นตัวก าหนด

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสารนั่นคือกระบวนการเลือกรับข่าวสาร 
พัชรี เชยจรรยา (2541: 113-115) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการก าหนดการสื่อสาร 

ทัศนคติและความคาดหวัง ดังนั้นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับและการแปลความหมาย
เป็นผลมาจากสภาพร่างกายและความสามารถของบุคคลย่อมแตกต่างกัน ฉะนั้นการรับรู้ข่าวสาร
ของบุคคลย่อมแตกต่างกัน  

ดังนั้น การรับรู้ข่าวสารจึงเป็นกระบวนการรับรู้เช่นเดียวกับที่กล่าวมาในแนวคิด
เรื่องการรับรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายถอดข่าวสารย่อมมีปัจจัยต่างๆในกระบวนการรับรู้
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในข่าวสารนั้น ถึงแม้ในกระบวนการถ่ายทอดสารมายังตัวผู้รับรู้จะมี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ไม่ได้ประกันว่าการสื่อสารนั้นไปยังผู้รับสารได้ทั้งหมด 
เพราะกระบวนการรับรู้ข่าวสารยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตามที่กล่าวมาข้างต้น 

เสรี วงษ์มณฑา (2548: 88) กล่าวถึงขั้นตอนของการรับรู้ข่าวสาร มีดังนี้ 
1.  การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิด

โอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอ่ืน เป็นต้น 
2.  การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค

เลือกที่จะตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3.  ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) ถึงแม้ว่า

ผู้บริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่าข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางทีถู่กต้อง ในขั้นนี้
จึงเป็นการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่นักการตลาดก าหนดไว้หรือไม่ 
ถ้าเข้าใจก็จะน าไปสู่ข้ันต่อไป การตีความข้ึนอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณ์ 

4.  การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการเลือกสรร (Selective retention) หมายถึง การ
ที่ผู้บริโภคจดจ าข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเข้าใจ
แล้ว 

จากแนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสารของเสรี วงษ์มณฑา (2548: 88) นั้น ผู้ วิจัย
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวน ามาสู่การปรับใช้ในประเด็นการรับรู้ ระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมุ่งอธิบายว่าการรับรู้ในนโยบายนั้นจะมีขั้นตอนต่างๆ 
เช่นเดียวกับการรับรู้ข่าวสาร คือการเปิดโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ตนเอง 
(Selective exposure) การตั้งใจรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ตนเอง (Selective 
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attention) การท าความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายที่ได้รับรู้มา (Selective 
comprehension) และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายนั้น (Selective retention) 
หรืออีกนัยคือการรับทราบ เข้าใจและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในที่สุด  

 
 

 
    
      
 

        
        

(Perception) 
 
                                                                                                                
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการรับรู้ของเสรี วงษ์มณฑา 
ที่มา: เสรี วงษ์มณฑา, “หลักและทฤษฎีการสื่อสาร” (เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 88. 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องรับรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าแนวคิดที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
ในประเด็นการรับรู้ระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน โดยอธิบายได้ว่าระบบ
คุณภาพภายใน เป็นการด าเนินงานด้านคุณภาพภายในตามนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่
กระตุ้นการรับรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสิ่งเร้าต่างๆ ฉะนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากการทบทวน
วรรณกรรมในหัวข้อนี้  คือการรับรู้ในระบบคุณภาพภายในนั้น มีปัจจัยหลายประการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลในกระบวนการรับรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทางปฏิบัติและการน าสิ่งที่ 
รับรู้นั้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแสดงถึงตัวแปรของประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากร 

การรับรู้ 

การเปดิรับข้อมลูท่ีไดเ้ลือกสรร 

Selective exposure 

การตั้งใจรับข้อมลูท่ีได้เลือกสรร 
Selective attention 

การเกบ็รักษาข้อมลูท่ีไดเ้ลือกสรร 
Selective retention 

ความเข้าใจในข้อมูลท่ีไดเ้ลือก 
Selective comprehension 
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สายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในนั้นด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ใน 2 ประการ มาประยุกต์ใช้ คือ 

1. เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ได้แก่ พิจารณาปัจจัยภายนอก กล่าวคือการ
พิจารณาปัจจัยในแง่ของสิ่งเร้าภายนอกที่ไปกระตุ้นสัมผัส และพิจารณาปัจจัยภายใน กล่าวคือ
การพิจารณาในแง่ตัวผู้รับรู้ ทั้งทางกายภาพและเหตุผลทางจิตวิทยา หรืออาจกล่าวสรุปในแง่
ลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะตัวผู้รับรู้ ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะ
ของสิ่งเร้าซึ่งมีผลเชื่อมโยงในประเด็นที่ 2  

2. แนวคิดเรื่องการรับรู้นโยบายของเสรี วงษ์มณฑา (2548: 88) ที่อธิบายขั้นตอน
การรับรู้นโยบาย ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การรับรู้นโยบายเป็นระบบคุณภาพภายใน แบ่งออกได้ใน 
4 ระดับ ได้แก่  

2.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนเปิด
โอกาสยอมรับให้ข่าวสาร ข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานใน
ระบบคุณภาพ MUQD มาสู่ตนเอง เป็นการรับรู้แบบผิวเผิน เช่น เคยพบเห็นหรือได้ยินข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ MUQD จากเพื่อนร่วมงานหรือสื่อประชาสัมพันธ์ 

2.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนตั้งใจ
เลือกรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานในระบบ
คุณภาพ MUQD และมีแนวโน้มในการท าความเข้าใจในระบบคุณภาพ MUQD  

2.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสาย
สนับสนุนมีการตีความ เรียนรู้และท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในระบบคุณภาพ MUQD และมีแสดงถึงความพร้อมในการน าสิ่งที่รับรู้
ไปปฏิบัติและบันทึกจดจ า 

2.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน หมายถึง บุคลากรสาย
สนับสนุนเก็บบันทึกและจดจ าเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด วิธีการด าเนินงานและปัญหาหรือ
อุปสรรคในระบบคุณภาพ MUQD สามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้อ่ืนได้ 

ซึ่งในแต่ระดับจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพภายใน โดยน าไปออกแบบเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษา
ตัวแปรการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในของการวิจัยครั้งนี้ต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)  
การศึกษาการแสดงออกในพฤติกรรมของมนุษย์นั้น จ าเป็นที่ต้องศึกษาทัศนคติ 

(Attitude) เนื่องจากทัศนคติถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของ
มนุษย์ได้ (ธานินทร์ ชูศรี 2552: 34) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยครั้งนี้ เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม จึง
เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ภายใต้ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน 
อันมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ระบบคุณภาพภายใน ฉะนั้นจึงท าการทบทวนวรรณกรรม หัวข้อ แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
(Attitude) ซึ่งประกอบด้วยความหมายของทัศนคติ การเกิดทัศนคติ องค์ประกอบทัศนคติ การ
แสดงออกของทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการวัดทัศนคติ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ความหมายของทัศนคติ 

Thurstone (1967: 119) ให้ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นผลรวมทั้งหมด
ของมนุษย์เกี่ยวกับความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลัวต่อบางส่ิงบางอย่าง การแสดงออกทางด้าน
การพูดเป็นความคิดและความคิดนี้ เป็นลักษณะของทัศนคติ ดังนั้นถ้าเราอยากจะวัดทัศนคติเราก็
สามารถวัดได้ โดยวัดความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทัศนคติเป็นระดับของความมากน้อยของ
ความรู้สึกในด้านบวกและลบที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ในหลายอย่างเป็นต้นว่าสิ่งของ บุคคล 
บทความ องค์การ ความคิด เป็นต้น ความรู้สึกเหล่านี้ผู้รู้สึกสามารถบอกความแตกต่างว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย 

Clifford (1971: 214) ให้ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติ คืออารมณ์ที่ซับซ้อนของ
บุคคลในการที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถาบัน หรือ
เรื่องราวของสังคม 

T.K. Landauer (T.K. Landauer, อ้างถึงในจีรวัฒน์ แก้วใจดี 2550: 21) ให้
ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติ คือความรู้สึกหรือแนวทางการคิดของบุคคลที่เกี่ยวกับผู้อ่ืน  วัตถุ
สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือยิ่งกว่านั้นยังรวมถึงการกระท าไปตามศักยภาพ หรือการแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ดังกล่าว 

C.V. Good (C.V. Good, อ้างถึงในจีรวัฒน์ แก้วใจดี 2550: 21) ให้ความหมาย
ทัศนคติว่าทัศนคติ คือความรู้สึกของคนเราที่มีความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ รอบๆตัวในด้านความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งต่างๆ 
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Allport (1953, อ้างถึงในรุ่งโรจน์ เป็งรักษา 2548: 12) ให้ความหมายทัศนคติว่า 
ทัศนคติคือสภาวะความพร้อมทางจิตใจและความคิดในการแสดงออก ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
และเป็นตัวก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคลอ่ืน วัตถุ สิ่งของ หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้อง 

Shiffman and Kanuk (2000, อ้างถึงในมานิตา จันทร์เศรษฐี 2551: 8) ให้
ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติ คือความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะที่พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่
มีต่อสภาพแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 1) ให้ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติ คือความเชื่อ 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท า สถานการณ์ และอ่ืนๆ รวมทั้ง
ท่าทางที่แสดงออกที่บ่งถึงสภาพจิตใจที่มีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและอีกนยัหนึ่งทัศนคติเป็นนามธรรมและ
เป็นส่วนที่ท าให้เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติ แต่ทัศนคติไม่ใช่แรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ 
(Drive) หากแต่เป็นสภาพแห่งความพร้อมที่จะโต้ตอบ (State of readiness) และแสดงให้ทราบถึง
แนวทางของการสนองตอบของบุคคลต่อสิ่งเร้า 

อ้อมเดือน สดมณี (2540: 102) ให้ความหมายทัศนคติว่า ทัศนคติ คือความเชื่อ
และความรู้สึกเชิงประเมินค่าของบุคคลทีม่ีต่อสิ่งเร้าตา่งๆ ซึ่งผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของบคุคล 
ความรู้สึกเชิงประเมินค่านี้เห็นได้จากทางด้านบวกถึงด้านลบ  ท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงออก
ตอบโต้ส่ิงต่างๆ 

จากความหมายของทัศนคติในข้างต้น ว่ึงมีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาก ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงสรุปความหมายของทัศนคติ คือความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเกิด
จากการสั่งสมของประสบการณ์ การเรียนรู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมของบุคคล
นั้นๆ 

2. การเกิดทัศนคติ 
ตามที่กล่าวแล้วว่าทัศนคตินั้นเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการที่ค่อนข้าง

ซับซ้อน ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การเกิดทัศนคติของบุคคลนั้นมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ซึ่งเติมศักดิ์ คทวณิช (2548: 314-315) จ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

2.1 วัฒนธรรม (Culture) แต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดแบบแผนเพือ่
ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและ
ความรู้สึกของคนในสังคมอย่างมากด้วยเหตุนี้คนในสังคมเดียวกันจึงมกัแสดงพฤติกรรมออกมาใน
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แนวทางเดียวกัน เช่น คนอเมริกันบางรัฐจะมีวัฒนธรรมในการรังเกียจสีผิวจึงมีผลท าให้คนในรัฐ
นั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนผิวเหลืองและผิวด า พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมักจะลอบท าลาย
ทรัพย์สินและท าร้ายคนต่างผิวอยู่เสมอ เป็นต้น 

2.2 ครอบครัว (Family) เป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกทีม่ีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
บุคคลเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากเด็กมักจะมีความคิดและความเชื่อที่คล้อยตามค าอบรมสั่งสอน
ของพ่อแม่ ดังนั้นทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวมาแล้วจึงมักจะ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าทัศนคติของพ่อแม่กับลูกจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก เช่น 
พ่อ แม่มีความเชื่อทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ลูกมักจะเคร่งครัดต่อศาสนาไปด้วย 

2.3 ประสบการณ์ (Experience) ที่บุคคลได้รับจะมีส่วนส าคัญต่อการเกิด
ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้ทั้งทางบวกและทางลบ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มี
อยู่เดิม เช่น คนป่วยที่มีประสบการณ์จากการที่ถูกพยาบาลตวาดบ่อยๆ จึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อนาง
พยาบาลหรือโรงพยาบาล เด็กอนุบาลจะมีทัศนคติที่ดีต่อครู เพราะมีประสบการณ์ว่าครูใจดี สวย 
พูดเพราะ เป็นต้น 

2.4 อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม (Social Group) ได้แก่ กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อน
ร่วมงานกลุ่มดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติไปทิศทางหนึ่งทิศทางใดได้ง่าย โดยเฉพาะใน
เด็กวัยรุ่น ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นเพื่อนย่อมท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม  โดยเฉพาะเพื่อที่มี
อายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยแล้วมักจะมีความคิดที่คล้อยตามกันได้ 

2.5 สื่อมวลชน (Mass Communications) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร ์แม้กระทั่งอินเตอร์เนต เหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญต่อการชักจูงให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ในทิศทางใดก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมวลชนทัง้หลายจะท าหน้าที่ป้อนข้อมูล ข่าวสาร 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริโภค
ข่าวสารจึงมักถูกโน้มน้าวความคิดจากสื่อมวลชนได้ง่ายถ้าบุคคลผู้รับข่าวสารขาดวิจารณญาณใน
การรับข้อมูลที่ดีพอ 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปแนวคิดเรื่องการเกิดทัศนคติได้ คือทัศนคติเป็นผล
พวงจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ฉะนั้นประสบการณ์และการเรียนรู้นั้น เกิดขึ้นได้จาก 

1. แบบแผนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมและท่ายทอดกันมา  
2. อิทธิพลของการเลี้ยงดูจากครอบครัว  
3. อิทธิพลจากประสบการณ์ท่านมา  
4. อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม ผ่านทางความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์  
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5. อิทธิพลจากสื่อมวลชน ที่จูงใจและโน้มน้าวความคิดและทัศนคติ จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า อิทธิพลทั้ง 5 ประการ ย่อมมีผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อให้เกิดทัศนคติใน
เรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกันไป 

3. องค์ประกอบของทัศนคติ 
การที่มนุษย์เรามีทัศนคติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั้น จนถึงกับได้แสดงปฏิกิริยา

ออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด เมื่อพิจารณาถึงส่วนประกอบของทัศนคติแล้ว อุดม ส าอางค์กูล 
(2524: 78–79) ได้แบ่งองค์ประกอบของทัศนติออกเป็น 3 ประการ  

3.1 องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) เป็นเรื่องของการรับรู้
ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึง่ อาจเป็นการรับรู้เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆว่ารู้
สิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างไร รู้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติขึ้น 
ถ้าเรารู้ส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีเราก็จะมีเจตคติตอ่สิ่งนั้นในทางทีด่ีและถ้ารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางทีไ่มด่ี                     
เราก็จะมีเจตคติไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งใดเลยเจตคติก็จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีส่ิงใดในโลก 
เราก็จะไม่เกิดเจตคติต่อสิ่งใดๆ เลย 

3.2 องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (Affective Component or Feeling 
Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งถูกเร้าจากการรู้นั้น เมื่อเราเกิดการรู้
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะท าให้เราเกดิความรู้สึกในทางดีหรือไม่ดี ถ้าเรารู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางทีไ่มด่ี
เราก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ่งนัน้ ซึ่งความรู้สึกนี้ก็จะท าให้เกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง คือชอบ
หรือไม่ชอบ ความรู้สึกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยากมากไม่เหมือนกับความจริง (Facts) 
ต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าถ้ามีเหตุผลเพียงพอ 

3.3 องค์ประกอบด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า  (Action 
tendency Component or Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่มีแนวโน้มในทางปฏิบัติ 
คือความพร้อม หรือความโน้มเอียงล่วงหน้าที่จะกระท าหรือตอบสนองซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก
ความคิดความรู้สึกของบุคคลที่จะแสดงออกในรูปการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าหาหรือถอยหนี 

จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น องค์ประกอบของทัศนติจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านความรู้และความคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ องค์ประกอบด้านความรู้สึกเป็นผลมาจาก
อารมณ์ ความรู้สึกจากสิ่งเร้าและองค์ประกอบด้านการกระท าหรือพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในทาง
ปฏิบัติ องค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลทัศนคติ กล่าวคือองค์ประกอบทางความรู้และความคิด 
ความรู้สึกและการกระท าจะแสดงผลจากการรับรู้ผ่านสิ่งเร้าต่างๆ และจะแสดงผลก่อให้เกิด
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ทัศนคติและทัศนคติที่เกิดขึ้นจะแปรผันไปตามการรับรู้นั้นๆ เช่น หากเกิดการรับรู้ทางความรู้สึก
ชอบต่อวัตถุๆหนึ่งในทางบวกแล้วย่อมก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อวัตถุนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบของทัศนคต ิ
ที่มา: อุดม ส าอางค์กูล, จิตวิทยาสังคม (เชยีงใหม:่ วิทยาลัยครูเชียงใหม,่ 2524), 78-79. 
 4. การแสดงออกของทัศนคติ 
ธานินทร์ ชูศรี (2552: 35) กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะ
แสดงออกให้เห็นได้จากค าพูดหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยสามารถแบ่งการแสดงออกของ
ทัศนคติได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

4.1 ทัศนคติในเชิงบวก (Positive Attitude) คือพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดี 
พึงพอใจหรือในทางยอมรับ  

4.2 ทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) คือพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะ
ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับ 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้การวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก จึงอธิบาย
ด้วยการแสดงออกของทัศนคติได้ใน 2 ลักษณะ คือทัศนคติในเชิงบวกย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม
ในทางที่ดีและอนุนามถึงผลในทางปฏิบัติในทางที่ดีของการมีส่วนร่วมและผลประเมินการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน ในทางตรงกันข้ามหากทัศนคติในเชิงลบย่อมส่งผลในทาง
ตรงกันข้ามเช่นกัน 
 5. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (ธานินทร์ ชูศรี 2552: 36) แต่ในบางทัศนคติก็ต้องอาศัยเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เติมศักดิ์ คทวณิช (2548: 315) กล่าวว่ามีนักจิตวิทยาได้เสนอวิธีการในการ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคมไว้ ดังนี้  

ทัศนคติ 

การกระท า 

ความรู้สึก 

ความรู้ และความคิด ข้อเท็จจริงและความคิดต่อส่ิงเร้า 

ปฏิกิริยาแสดงออกต่อส่ิงเร้า 

การแสดงความรู้สึกและมีอารมณ์ 
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5.1 การชักจูง (Persuasion) ชักชวนหรือเกลี้ยกล่อม ทัศนคติหลายอย่างในตัว
บุคคลอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังจากการได้รับการอธิบายให้เหตุผลและชี้แนะ  
โดยเฉพาะถ้าบุคคลนั้นเป็นที่ไว้วางใจหรือได้รับความศรัทธาและเชื่อถือ ยิ่งถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถ
ที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระด้วยแล้วยิ่งจะได้รับความส าเร็จในการเปลี่ยน
ทัศนคติมากกว่าการได้รับฟังเพียงฝ่ายเดียว 

5.2 การเปลี่ยนกลุ่ม (Group Change) อิทธิพลจากความคิดของกลุ่มหรือสังคม
จะท าให้บุคคลในกลุ่มเกิดการคล้อยตามได้ง่าย ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล
เป็นรูปแบบใดอาจท าได้โดยให้บุคคลนั้นย้ายเข้าไปในกลุ่มที่มีทัศนคติตามรูปแบบนั้น  เช่น ถ้า
ต้องการให้เลิกอบายมุขก็ให้ย้ายไปเข้ากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

5.3 ล้างสมอง (Brain Washing) เป็นวิธีการลบล้างความเชื่อเก่าเพื่อสร้างความ
เชื่อใหม่ขึ้นแทนด้วยวิธีการต่างๆ โดยทั่วไปมักจะเป็นการให้ข้อมูลด้านดีกับเรื่องที่ต้องการจะ
เปลี่ยนทัศนคติ ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลทางลบกับสิ่งที่เป็นทัศนคติเดิม วิธีการเปลี่ยนทัศนคติด้วย
วิธีการล้างสมองนี้โดยทั่วไปผู้น าประเภทเผด็จการมักนิยมน ามาใช้กับประชาชนที่ตนปกครองอยู่ 

5.4 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอีกวิธีหนึ่ง 
โดยใช้การชักชวนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหันมาให้ความสนใจหรือเปลี่ยนแปลงความคิ ดและ
ความเชื่อในสิ่งที่ตนต้องการ โดยทั่วไปมักนิยมใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชือ่ซึง่
เป็นวิธีที่ได้ผลดีมากกว่าวิธีอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
น าเสนอไปได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถก าหนดความถี่เพื่อย้ าสิ่งที่เป็นเป้าหมาย
ในการชวนเชื่อได้ตามความประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ดีกับกลุ่มชนจ านวนมากๆ
อีกด้วย ดังนั้นจึงมักจะพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ถ้าต้องการเปลี่ยนความคิดทางการเมืองหรือ
ต้องการให้ประชาชนสนับสนุนตนแล้วมักจะใช้การโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ 

5.5 การให้ประสบการณ์ (Experience) การให้ประสบการณ์โดยตรงกับบุคคลใน
เรื่องที่ประสงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้น นับว่าเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างทัศนคติ
ใหม่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ เช่น ถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ที่นิยมสูบบุหรี่ ก็ให้ไปเห็น
บุคคลที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ในบางทัศนคติต้อง
อาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงใน 5 ลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งสามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงลบที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของทัศนคติในทางปฏิบัติ 
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 6. การวัดทัศนคติ 
เนื่องจากการศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาในด้านนามธรรมจึงต้องมีวิธีการมา

ประยุกต์ใช้ เพื่อท าการวัดปริมาณทัศนคติของบุคคลในการศึกษา 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2534, อ้างถึงในธานินทร์ ชูศรี 2552: 36-37) ได้แบ่ง 

วิธีการวัดทัศนคติออกเป็น 4 วิธ ีมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 สเกลจัดอับดับ (Rating Scale) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดอันดับบุคคลใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือการให้บุคคลนั้นจัดอันดับตัวเองว่าจะเป็นอย่างไร การวัดทัศนคติวิธีนี้เป็น
วิธีการที่ง่ายมากต่อการสร้างและการใช้ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ตอบที่สามารถตอบได้และกล้าแสดง
ความคิดเห็นได้เต็มที่ มิฉะนั้นแล้วค าตอบส่วนใหญ่จะกองในจุดกลาง เพราะคนทั่วไปไม่นิยม
แสดงออกซึ่งความรุนแรง 

6.2 ลิเคิทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง 
เพราะง่ายต่อการวัด ไม่มีกระบวนการอะไรมากมาย การวัดทัศนคติแบบลิเคิทเริ่มด้วยการรวบรวม
หรือเรียบเรียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ต้องการจะศึกษา ข้อความแต่ละข้อจะมีทางเลือก
ให้ตอบได้ 5 ทาง คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส าหรับ
การให้คะแนน 

6.2.1 ถ้าข้อมูลมีลักษณะเป็นบวกให้คะแนนดังนี้ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน 
  เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 

6.2.2 ถ้าข้อมูลมีลักษณะเป็นลบให้คะแนนดังนี้ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 
  เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน 

6.3 เทอสโตน (Thurstone) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่ามาตรอันตรภาคเท่ากันตาม
ปรากฏ (Equal– Appearing Interval Scale) มีวิธีการสร้างดังนี้ 
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6.3.1 รวบรวมข้อความที่แสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการวัดทัศนคติมา
มากที่สุด สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกข้อความก็คือ 

1. เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
2. เป็นข้อความกระทัดรัด ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
3. เป็นข้อความที่ชัดเจน มีความคิดเดียวและตรงเป้าหมายกับเรื่องที่

ต้องการจะวัด 
4. เป็นประโยคธรรมดาหรือกรรตุวาจา (Active voice) ไม่ใช่

กรรมวาจา (Passive voice) 
6.3.2 ขัดเกลาข้อความให้มีจ านวนมากกว่า 100 ข้อความข้ึนไป 
6.3.3 พิมพ์ข้อค าถามลงในบัตรข้อละ 1 บัตร หรือพิมพ์ลงในกระดาษแผ่น

เดียวกันก็ได้ 
6.3.4 ให้ผู้ตัดสินประมาณ 22-300 คน (ผู้ตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

เป็นพิเศษ) ลงความเห็นตัดสินเลือกข้อความแต่ละบัตรหรือเลือกขีดตอบในกระดาษ โดยให้
คะแนนในข้อความตั้งแต่ 1 ถึง 11 คะแนน หรือให้ระดับความเห็นที่มีต่อข้อความเหล่านั้น 11ระดับ 
จากชอบมากที่สุดถึงชอบน้อยที่สุด ถ้าชอบมากที่สุดให้ 11 คะแนน ถ้าไม่ชอบเลยให้ 1 คะแนน 

6.3.5 น าคะแนนจากผู้ตัดสินมาหาค่าประจ าข้อ (Scale value) ของแต่ละ
ข้อความ โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.3.6 คัดเลือกข้อความข้ันสุดท้าย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 
1. ให้มีค่าประจ าข้อครบทั้ง 11 ระดับ คือ มีตั้งแต่ 1 ถึง 11 
2. แต่ละข้อควรให้มีค่าความเบี่ยงเบนเป็นควอไตล์น้อยๆ กล่าวคือ 

ค่า Q ไม่ควรเกิน 1.67 
3. อาจตรวจสอบค่าประจ าข้อ โดยวิธีให้กลุ่มอ่ืนพิจารณาตัดสิน

เหมือนกลุ่มแรก แล้วดูว่าค่าประจ าข้อเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยนไปมากแสดงว่าใช้ได้ 
4. ถ้าหากมีข้อความที่มีประจ าข้อเท่ากัน ก็คัดเลือกเอาข้อที่มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่า 
5. ข้อความที่คัดเลือกมานี้จะมากกว่า 11 ข้อก็ได้ เพียงแต่ให้ข้อต่างๆ 

มีค่าประจ าข้อที่ห่างกันเป็นช่วงๆ ช่วงละเท่าๆ กัน จากต่ าที่สุดถึงสูงที่สุด (เช่น เลือกมากประมาณ 
20-30 ข้อความ โดยเลือกข้อความที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ าๆ) 
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6.3.7 การน าไปใช้น าข้อความที่เลือกแล้วมาเรียงอย่างสุ่มให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเพียงว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความใดเท่านั้นไม่ต้องระบุระดับความเห็น 

6.3.8 น าเอาค่าประจ าข้อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมารวมกันทั้งหมด แล้วหา
ค่าเฉล่ียเป็นคะแนนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ  

6.4 กัทแมน (Guttman) เป็นวิธีการวัดทัศนคติของกัตน์แมนใช้วิธีที่เรียกว่า 
Scalogram Analysis โดยมาตรวัดแบบนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cumulative Scale มีวิธีสร้าง 
ดังนี้ คือค าถามในแบบวัดชนิดนี้จะเป็นค าถามเดียวไม่ซับซ้อน โดยมีค าตอบให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
(Yes or No) ถ้าตอบรับข้อความใดข้อความหนึ่งจะใช้เป็นเครื่องท านายค าตอบข้ออ่ืนของผู้ตอบ
ด้วย เนื่องจากค าตอบแต่ละข้อมีความเกี่ยวโยงกัน 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดด้านทัศนคติเป็นตัวแปรหนึ่งใน
การศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงอิทธิพลที่จะน าไปสู่การหาอิทธิพลระหว่างการมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายใน โดยจากการ
สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดด้านทัศนคตินี้  จึงสามารถน ามาอนุมาน
กับการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้  ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ได้
ดังนี้  

นอกจากการศึกษาตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายในที่มีความสัมพันธ์เชิง
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบ
คุณภาพภายใน ดังกล่าวแล้วนั้น ทัศนคติยังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จ าต้องให้ความส าคัญ เนื่องจาก
ทัศนคติจะแปรผันตามการรับรู้และมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากการ
พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรับรู้และขั้นตอนในการรับรู้ที่อธิบายต่อการมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายใน แล้วยังต้อง
วิเคราะห์ตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ผ่านการรับรู้ระบบคุณภาพนั้นด้วย เพราะ 
ตามสมมติฐานของผู้วิจัยเชื่อว่าการที่บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี
ทัศนคติที่ดีต่อระบบคุณภาพภายในแล้วนั้นย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในดังกล่าวด้วย 

ผู้วิจัยได้น าความรู้เรื่ององค์ประกอบของทัศนคติ การแสดงออกของทัศนคติ และ
การวัดทัศนคติมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสอบถาม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของอุดม  ส าอางค์
กูล (2524: 78-79) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนติใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 
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ความรู้สึกและพฤติกรรม เพื่อศึกษาลักษณะทัศนคติที่แสดงออกต่อระบบคุณภาพภายในผ่านการ
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบของทัศนคติมาเป็นลักษณะของทัศนคติดังนี้  

1. ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึงทัศนะหรือเจต
คติที่มตี่อความเข้าใจในข้อเท็จจริง รายละเอียด องค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ทัศนคติด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึงทัศนะหรือเจตคติ
ที่มีต่ออารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน หมายถึงทัศนะหรือเจตคติ
ที่มีต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและการปฏิบัติในระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดทัศนคติด้วยวิธีการแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) เพื่อวัด
ระดับทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
 
แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วม (Participation) 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งท าการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน ฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ เพราะเป็นตัวแปรเชิง
พฤติกรรมและเป็นปัจจัยเชิงอิทธิพลที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามระบบคุณภาพภายในตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในการศึกษา 
  เนื่องจากการมีส่วนร่วมมีหลายมิติ กิจกรรม เหตุการณ์ องค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
หลากหลายจึงต้องพิจารณาเฉพาะกรณีนั้นๆ ดังนั้นความหมายการมีส่วนร่วมจึงจ าแนกได้หลาย
ประการ เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฯลฯ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 
2547: 1-2) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในองค์กร  โดยท าการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นความหมายของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วน
ร่วม                                                                                                                                                                       
 1.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

องค์การอนามันโลก และUNICEF (อ้างถึงในปิติ  เดิมสมบูรณ์ 2550: 22) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะ
กระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าในกลุ่ม 
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Cohen และ Uphoff (อ้างถึงในฉลอง มาศิริ 2544: 13) ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว
ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วย และการตัดสินใจยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมด้วย 

Reeder (Reeder, อ้างถึงในปิติ เดิมสมบูรณ์ 2550: 22) ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและ
การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

White (White 1982, อ้างถึงในณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550: 23) ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติที่หนึ่งการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สองมรส่วนร่วมในการเสียสละในการพัฒนาการลงมือ
ปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจและมิติที่สามมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน 

Bernard (1958: 142) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการแสดงปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมต่อการมีส่วนร่วมในสถานการณ์กลุ่ม 

Keith Davis (1972: 136) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการเกี่ยวข้องทาง
จิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุเร้า
ใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้กบัทั้งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าวด้วย 

ฉลอง มาศิริ (2544: 12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือร่วมในที่ประชุม 
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมประสานงาน ร่วมรับผิดชอบโครงการ ร่วมชักชวนเพื่อนบ้าน 
ร่วมเสียสละอุปกรณ์ ร่วมสละแรงงาน ร่วมสละเงินทอง ร่วมติดตามโครงการ 

สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ (2542: 12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการ 
การติดตามและการประเมินผล รวมถึงการเสียสละเวลา แรงงานและทุนทรัพย์ต่างๆ 

เทอดเกียรติ วงศาโรจน์ (2546: 16) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือความ
ร่วมมือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องความต้องการและการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดการลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการโดยน าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมที่
ร่วมมือกันด าเนินการ 
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สาโรจน์ กล่อมจิต (2547: 10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือกระบวนการที่
แสดงออกของบุคคล ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่างๆ 
ได้แก่ การร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุม ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชาสัมพันธ์ 
ร่วมชักชวน ร่วมบริจาคเงิน ร่วมออดแรง ร่วมออกวัสดุ รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ  

จากความหมาย นิยามต่างๆ ที่นักวิชาการได้เสนอมานั้น ผู้วิจัยได้จัดประเภทของ
งานวิจัยนี้อยู่ในประเด็นการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547: 2) ได้อธิบาย
การมีส่วนร่วมในองค์กรว่าการที่บุคลากรในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในระดับต่างๆในหน่วยงานนั้น แต่การตัดสินใจจะแตกตา่งไปตามระดับต าแหน่งในองค์กร 
ดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมจึงต้องแตกต่างกันตามหน้าที่ที่แต่ละบุคคลในองค์กรมีความรับผิดชอบ 

สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมส าหรับการวิจัยครั้งนี้  คือการมีส่วนร่วม 
หมายถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้ความเกี่ยวข้องทางจิตใจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับต่างๆเพื่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกันด าเนินการ     
 2. รูปแบบการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการมีส่วมร่วมนั้น มีนักวิชากา รได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้
หลากหลายซึ่งได้ท าการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

Chapin (1979, อ้างถึงในณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550: 27) ได้ท าการศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1. การมีส่วนร่วมประชุม (attendance at meeting) 
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (financial contribution) 
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees) 
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (position of leadership) 
Cohen and Uphoff (1977: 7-10) ได้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

1.1 ริเริ่มตัดสินใจ 
1.2 ด าเนินการตัดสินใจ 
1.3 ตัดสินใจปฏิบัติการ 
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2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ซึ่งประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
Lee J. Cary (1976, อ้างถึงในณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550: 29) ได้แบ่งรูปแบบ

ของการมีส่วนร่วมไว้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การเป็นสมาชิก (Membership) 
2. การเป็นสมาชิกผู้เข้าประชุม (Attendance at meeting)  
3. การเป็นสมาชิกผู้บริจาคเงิน (Financial contribution) 
4. การเป็นกรรมการ (Membership on committees) 
5. การเป็นประธาน (Position of leadership) 
White (อ้างถึงในปิติ เดิมสมบูรณ์ 2550: 27) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประกอบ

ไปด้วย 3 มิติ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร 
2. การมีส่วนร่วมเสียสละพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินการ 
องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงในปิติ เดิมสมบูรณ์ 2550: 26) ได้รวบรวมรูปแบบ

ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกัน

ขึ้นเอง เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมี
รูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่ก าลังพัฒนา 

3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้รับระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 
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จาการศึกษาของกรรณิกา ชมดี (2524, อ้างถึงในณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์ 2550: 
30) ได้สรุปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

1.  การมีส่วนร่วมในการประชุม (Attendance at meeting) 
2.  การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial contribution) 
3.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on committees) 
4.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (Position of leadership) 
5.  การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer) 
6.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solicitor) 
7.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customers) 
8.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้เริ่มการ (Entrepreneurs) 
9.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน (Employees) 
10.  การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ (Material contribution) 
11.  เข้ามีส่วนร่วมได้ทุกเวลา 
ตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมท าให้สามารถสรุป

รูปแบบการมีส่วนร่วมได้ใน 3 ลักษณะ โดยพิจารณาจาก 
1. การเข้าร่วมในกิจกรรมของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ในระดับต่างตามแนวคิดของ 

Chapin, Cohen and Uphoff และ White  
2. การพิจารณาจากสถานภาพตามแนวคิดของ Lee J. Cary และกรรณิกา ชมดี  
3. การพิจารณาจากเหตุผลทางจิตวิทยาตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในขององค์กร ฉะนั้น
จึงยึดแนวความคิดรูปแบบการมีส่วนร่วมรูปแบบการเข้าร่วมในกิจกรรมของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ 
ในระดับต่างตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
 3. กระบวนการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ศิริพร ลือวิภาสกุล (2545, อ้างถึงในปิติ 
เดิมสมบูรณ์ 2550: 28) ได้กล่าวว่าเป็นการก าหนดความต้องการวางแผนการตัดสินใจ การ
ด าเนินการ และการติดตามผลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความสามารถ ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในการด าเนินการเรื่องต่างๆอันจะมีผลกระทบมาถึงตนเอง ชุมชนและสังคม โดยมี
ส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาเรียนรู้ปัญหา การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน การ
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เข้าร่วมปฏิบัติในกิจกรรมและโครงการต่างๆ การติดตามและการประเมินผลรวมทั้งการร่วม
รับผิดชอบในการเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น 

บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 32) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการการ
มีส่วนร่วมใน 4 ขัน้ กล่าวคือ  

ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆและการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ประโยชน์หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 

ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมต่างๆและพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 
ประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆด้วย ซึ่ง
ผลของกระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่  1 ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2524: 10) ได้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกได้ 4 
ประการ ดังนี้ 

1.  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2536, อ้างถึงในสมคิด ค าเจริญ 2552: 51) ได้กล่าวว่า

กระบวนการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 
2.  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.  การเลือกวิธีและการวางแผนในการแก้ปัญหา 
4.  การด าเนินงานตามแผน 
5.  การติดตามและประเมินผล 
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 4.  ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป โดยหลักการระดับการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับ

ว่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องประเภทใดหรือขั้นตอนใด แต่หลักการใหญ่อาจแบ่งเป็น 5 ระดับ 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547: 17-18) ได้จัดระดับการมีส่วนร่วมดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน เช่น การให้

ข้อมูลการเจ็บป่วยของตนเองแก่แพทย์ (แต่แพทย์ต้องรับฟังด้วย) ถ้าไม่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือ
แพทย์ไม่รับฟังจริงก็อาจรักษาไม่ได้ผลดี 

2. การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล – ข่าวสาร เช่น การร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์
เพื่อจะเป็นแนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทย์รู้เกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไม่รู้ 

3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (co - decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมี
ส่วนได้เสียด้วย โดยแบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 

3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ เช่น ก่อนเริ่มท า 
โครงการจะตัดสินใจว่าโครงการควรท าขนาดใดท ากิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมน้อย 

3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจา้ของโครงการ เช่น เมื่อเป็นหุ้นส่วนที่
เท่าเทียมกันและจะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่ 

3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ เช่น เมื่อเป็นผู้รับ
ประโยชน์จากน้ าที่ได้รับจากอ่างเก็บน้ ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้มีน้ าหนักการตัดสินใจ
มากกว่าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนใน
ชนบท 

5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือไม่มีโอกาสร่วมท าแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
International Association for Public Participation หรือ IAP2 ปิติ เดิมสมบูรณ์ 

(2550: 29) เสนอแนวคอดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ 
1. การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร (inform) 
2. การมีส่วนร่วมในระดับหารือ (consult) 
3. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท (involve) 
4. การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความร่วมมือ (collaboration) 
5. การมีส่วนร่วมในระดับการให้อ านาจแก่ประชาชน (empower) 
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สัมพันธ์ เตชอธิ (2537, อ้างถึงในสมคิด ค าเจริญ 2552: 51) ได้แบ่งระดับของการ
มีส่วนร่วมเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 การร่วมคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและทางเลือกการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางความคิดในการประมวลความรู้ทั้งหมดของชุมชน เพื่อน าไปสู่ข้ันตอนต่อไป 

ระดับที่ 2 การตัดสินใจ เป็นหัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วมในการที่จะให้คนส่วน
ใหญ่ในชุมชนตัดสินใจว่าควรท าหรือไม่ควรท าอะไร 

ระดับที่ 3 การวางแผน เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบว่าควรท าสิ่งใดก่อนหลัง 
และผลจากการท าจะเป็นอย่างไร 

ระดับที่ 4 การปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ระดับที่ 5 การติดตามและประเมินผล ในระดับนี้จะต้องปฏิบัติสม่ าเสมอเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา 
บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28-33) กล่าวว่าวิธีการแบ่งระดับขั้น

การมีส่วนรว่มของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการ
แบ่งเป็นส าคัญ อาทิ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับต่ าสุดไปหาระดับ
สูงสุด ออกเป็นระดับต่างๆ และจ านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับ
ของการมีส่วนร่วม กล่าวคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ าจ านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องจะมากและยิ่ง
ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใดจ านวนประชาชนก็จะลดลงตามล าดับ 

การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหา
สูงสุด ได้แก่ 

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ 
วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและ
การกระท าของหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนต้องมี
ข้อก าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระท าและกระท าอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบาง
ประเภท เช่น เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น อนึ่งข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรได้รับต้องเป็น
ข้อมูลที่มีความถูกต้องประชาชนได้รับทราบในเวลาที่เหมาะสมถูกตอ้งหรือทันเหตุการณ์ มีปริมาณ
ของข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้าใจได้และมีภาษาที่เข้าใจได้ง่ายด้วย ตลอดจนมีช่องทางการเข้าถึงไม่
ยุ่งยากและฟรีหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
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2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นสูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบั
การริเริ่มโครงการต่างๆและการบรรยายให้ประชาชนฟงัเกีย่วกับโครงการต่างๆแล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง เป็นต้น 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการ
เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม                      
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ 
เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียม
โครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาใน
ประเด็นที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการ เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น 

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด าเนินโครงการเป็นขั้นการน า
โครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดการมีส่วนร่วมข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุต์ใช้กับกับการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วน
ร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน ได้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายในองค์กร 
ภายใต้ความเกี่ยวข้องทางจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
ในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกันด าเนินการ ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึง
เป็นพฤติกรรมที่มีความเกีย่วข้องกับจติใจของบุคคล ซึ่งผู้วิจัยอนุมานถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและเป็น
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ปัจจัยเชิงอิทธิพลกับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพดังกล่าว คือการรับรู้และทัศนคติที่ส่งผลถึง
สภาพทางจิตใจก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมมีหลากหลายรูปแบบ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อกิจกรรมภายในองค์กร กล่าวคือระบบคุณภาพภายในนั้นเอง โดย
พิจารณาผ่านรูปแบบการเข้าร่วมในกิจกรรมของระบบคุณภาพภายในในระดับต่างๆ ตามแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977: 7-10) ได้แก่  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในระบบคุณภาพภายใน 
ประกอบได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ   

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ในระบบคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ  

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในระบบคุณภาพภายใน ไม่ว่าจะ
เป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ในระบบคุณภาพภายใน ซึ่ง
ผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นข้อความแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายในที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาหาระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

ส าหรับการศึกษาเรื่องระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของบวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28-33) อธิบาย
ระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ได้แก่  

ระดับการสนับสนุนข้อมูล หมายถึง การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงาน เป็นต้น ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หมายถึง การร่วมกันปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ 
MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับการวางแผนร่วมกัน หมายถึง กระบวนการร่วมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม
และการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับการร่วมปฏิบัติ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมและ
การด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 
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ระดับการติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลตามผลการ
ประเมินการด าเนินงานและด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ตามระบบคุณภาพ MUQD ของบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน 

 ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว สามารถอธิบายระดับของการมีส่วนร่วมของบุคลกรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีต่อระบบคุณภาพภายในและสามารถน าไปหาความสัมพันธ์และ
อิทธิพลกับตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ การรับรู้ และทัศนคติ และประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยและอธิบายถึง
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัวแปรทั้งหมด 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ภายใต้
สมมติฐานของการวิจัยในประเด็นที่ ว่าการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน และในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในดังกล่าว ยังมี
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายในอีกด้วย ตามข้อค้นพบจาการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาข้างต้น 
 
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง  
 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ได้
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งซึ่ งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีนโยบายการจัดการคุณภาพในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพภายใน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานคุณภาพใน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหาร 
หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  การ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน 
ระบบฐานข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง /การเปลี่ยนแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น า  
หมายถึง ผู้น า/ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการชี้น าองค์กรเพื่อ 
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ก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลการด าเนินงาน มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. ผู้น าก าหนดทิศทาง และเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชมุชนและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุกระดับ 

2. ผู้น าเอ้ือและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

3. ผู้น าให้ความส าคัญ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและก ากับให้เกิดระบบงานที่เป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. ผู้น าทุกระดับสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์  
หมายถึง องค์กรก าหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กรติดตาม 

ควบคุม ก ากับและประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของชาติ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ
ดังนี้ 

1. มีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยตา่งๆ เพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมายในการ
ท าแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ               
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

3. มีการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานและมี
การทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลส าเร็จสู่ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

4. จัดท ารายงานผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบที่ 3 ทรัพยากรบุคคล  
หมายถึง คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร มหาวิทยาลัยจึงให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีมาตรฐาน
คุณภาพดังนี้ 
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1. มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งความรู้ความสามารถ จิตใจและอารมณ์
เข้าสู่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแผนอัตราก าลัง 

2. มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ความสามารถและทักษะ  เพื่อ
รองรับต าแหน่งบริหาร 

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5. มีระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 
6. มีการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาวะที่ท าให้บุคลากร

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
องค์ประกอบที่ 4 การจัดการความรู้  
หมายถึง องค์กรก าหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ จัดการ

แลกเปลี่ยน ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ เพื่อแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคม โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ 
2. การบูรณาการการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบคุณภาพ  
หมายถึง องค์กรมีระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สู่

วัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการประเมินคุณภาพเพื่อน าไปสู่ความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพันธกิจ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรซึ่งสามารถรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก และสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หมายถึง  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถสนับสนุนการบริหารองค์กรในทุกด้าน โดยมีมาตรฐานคุณภาพ
ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งด้าน
โครงสร้าง hardware software และ people ware 
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2. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตอบสนองต่อทุก
พันธกิจขององค์กร และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว 

3. มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 7 การประชาสัมพันธ์  
หมายถึง มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ที่มุ่ง

เป้าหมาย เพื่อให้ผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ  โดยมี
มาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลงานเชิงรุก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
หมายถึง มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังพัสดุและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านการเงิน และด้านงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด 
องค์ประกอบที่ 9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง  
หมายถึง เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการลดมูลเหตุของแต่ละ

โอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 
2. ด้านการศึกษา 

หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มี
ความโดดเด่นกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆในสาขา/คณะเดียวกันและส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม

ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กรโดยมขีอบเขตการด าเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการก าหนด
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นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
ระบบและกลไกแต่ละระดับ อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. องค์กรมีการก าหนดโครงสร้าง มีผู้รับผิดชอบ ทิศทางนโยบาย และเป้าหมาย 
แผนงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ของชาติ 

2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตร 
หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมใน                           

ระดับชาติ /นานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการสร้างประเมินและปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรที่มีความ

คล่องตัวและตอบสนองทันเหตุการณ์ 
2. มีการจัด/สร้างหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในจ านวน/สัดส่วนที่

สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตร (ปกติและนานาชาติ) ที่เปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ/องค์กรวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
หมายถึง มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะด้านอ่ืนๆ          
ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักการ
การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education) 

2. มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัด การเรียนการสอนและการประเมิน 
ผลอย่างเป็นระบบ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยทางด้านการศึกษา (Education Research) 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

 
องค์ประกอบที่ 4 นักศึกษา 
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านความรู้ สติปัญญา 

อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม และมีความตั้งใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยมี
มาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษา 
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบที่ 5 ปัจจัยเกื้อหนุน 
หมายถึง มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อมและระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษาและนักศึกษาอย่างเพียงพอ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 
2. มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยหลากหลาย และเพียงพอตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
4. มีการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศและนันทนาการที่ส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5. มีการจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก การให้ค าปรึกษา และความ

ช่วยเหลือที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 6 บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หมายถึง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการตอบสนองความต้องการ  /แก้ปัญหา /
ชี้น าและพัฒนาสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดย
มีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
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2. สร้างกลไกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิต /ผู้ส า เร็จการศึกษา /ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถาบันเพื่อสร้างความรักความผูกพันอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการวิจัย 
หลักการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  รวมทั้งมี

กลไกในการควบคุมคุณภาพงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ                                   
ที่ได้มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

องค์ประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมที่มี

มาตรฐานสากล/เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 
1. มีนโยบายและแผนงานวิจัย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 
2. มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
3. มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนในการท าวิจัย  เพื่อผลิต

นักวิจัยรุ่นใหม่และผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
4. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการและการสร้างงานวิจัย 
5. มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
6. มีระบบการจัดการผลกการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
7. มีกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายใน

และภายนอก 
8. มีระบบการสร้างและพัฒนานักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 2 ผลงานวิจัย 
หมายถึง ผลงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  สามารถตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติที่มี Impact factor มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและมนุษยาติ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมและทันสมัย โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา /ก าหนดนโยบายสาธารณะของ
ประเทศ 
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2. มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  สังคมและเชิง
พาณิชย์ 

3. มีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมิน  (Peerreviewed Journals 
/Refereed Journals) หรืออยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการ (Citation) 
5. มีผลงานวิจัยที่เป็นต้นแบบ (Prototype)/ ต้นความคิด (Originality)/นวัตกรรม 

(Innovation) 
4. ด้านการบริการวิชาการ 

หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการโดยถือเป็นภารกิจ
หลักประการหนึ่ง มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชพีของมหาวิทยาลยั
ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง การให้บริการวิชาการที่หลากหลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยมี

ขอบเขตการด าเนินงานอย่างครอบคลุม  ครบวงจร ทั้งการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน                 
การประสานงาน การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ระบบและกลไกแต่ละระดับ
อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินการบริการวิชาการที่หลากหลาย สู่เป้าหมายของ
องค์กร 

2. มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย การบริการวิชาการ /สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อ
การก าหนดราคาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

3. มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อถือได้  และ
ทันสมัย 

4. มีการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย                                
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

5. ให้บริการวิชาการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยจริยธรรมมนุษยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ 
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องค์ประกอบที่ 2 ผู้รับบริการ 
หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ของ

องค์กร โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 
1. มีระบบการศึกษาถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นจาก

ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีระบบสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 3 บริการ/ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ /

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีมาตรฐานคุณภาพดังนี้ 
1. มีบริการทางวิชาการ/ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ/ รับรองในวง

วิชาการหรือองค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพ/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ/ นานาชาติ 
2. มีบริการวิชาการ/ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ สังคม 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
หลักการ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์  ส่งเสริมพัฒนาศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการและการใช้ความรู้ วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมตามจุดเน้น
เฉพาะและบริบทของแต่ละองค์กร 

องค์ประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง มีระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่

ครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการด าเนินงานอย่างครอบคลุม 
ครบวงจรทั้งการก าหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงานการติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้  โดยมีมาตรฐาน
คุณภาพดังนี้ 

1. มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย
และองค์กร 

2. มีนโยบาย และแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
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3. มีการสนับสนุนงบประมาณ และด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

องค์ประอบที่ 2 การด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง มีการด าเนินการอนุรักษ์ส่งเสริม / มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับภารกิจหลักอย่างเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององค์กร โดยมี
มาตรฐานคุณภาพดังนี้ 

1. มีโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ โครงการ/ กิจกรรม/ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับพันธกิจหลักตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐแห่งนี้ ท าให้ทราบรายละเอียดของระบบคุณภาพดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบย่อยและมีมาตรฐานคุณภาพ
เป็นแนวทางในการก าหนดและเป็นเกณฑ์ชี้วัดถึงผลการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน  

การวิจัยครั้งนี้ได้น ามาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพภายใน ในแต่ละ
องค์ประกอบมาประยุกต์ออกแบบข้อค าถามในแบบสอบถาม ส าหรับการวัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในซึ่งจะได้ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานหรือการประเมินการปฏิบัติงานของของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยตนเองและผลลัพธ์ที่
ได้สามารถน าไปสู่การหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ใน
การศึกษาตามที่อธิบายในข้างต้น   
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาด้านการรับรู้ 

กาญจนา อาจมังกร (2547) ศึกษาระดับการรับรู้ในบทบาทการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเปรียบเทียบระดับการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ท างาน และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 214 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามการรับรู้ในบทบาทการจัดการศึกษาของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีการรับรู้ในบทบาทของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อยู่ในระดับปานกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มี อายุ ประสบการณ์การท างาน และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการรับรู้การจัด
การศึกษาแตกต่างกัน แต่สมาชิกที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

เชาวลิต  นาสา (2548)  ศึกษาการรับรู้ ข่ าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่ อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และเปรียบเทียบ
ทัศนคติของสมาชิกสภาพเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ   
การด ารงต าแหน่ง และความรู้ที่มีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 กับทัศนคติของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  
กลุ่มตัวอย่างวิจัยได้แก่ สมาชิกสภาพเทศบาลและนายกเทศมนตรี จ านวน 132 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และเป็น
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2545 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และหาค่าสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน                                                                                                                               

ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้รับข่าวสารจาก
สื่อมวลชนจากโทรทัศน์มากที่สุด มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 อยู่ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 อยู่ในระดับดี นอกจากนี้พบว่าสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรีที่มี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการด ารงต าแหน่งและ
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ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น            
พ.ศ.2545 ไม่แตกต่างกันแต่สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

สุมนา บุญหลาย (2550) ศึกษาการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริราช โดยการสุ่ม
เป็นตัวอย่างพยาบาลจ านวน 348 คน ตามสัดส่วนของพยาบาลและขอความร่วมมือตามใจสมัคร
ให้ตอบค าถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริ
ราช ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน คือด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิดด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดที่เป็นอิสระ (Independent-
Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 35, 43 ปี (±ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 10.39) ร้อยละ 83.9 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างาน
เฉล่ีย 13.26 ปี (±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน10.44) ร้อยละ 19 สังกัดงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 
ร้อยละ 83.3 อยู่ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจ าการ ร้อยละ 74.4 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.9 
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของโรงพยาบาลศิริราช การรับรู้ของพยาบาลในความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริราช คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 เต็ม พบว่าในด้านการ
เป็นบุคคลที่รอบรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.34±8.84 ด้านการมีแบบแผนความคิด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
61.00±11.75 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.94±8.53 ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.39±10.8 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.47±9.31 
ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการรับรู้ โดยผู้ที่อยู่ช่วงอายุ 20-29 ปี มีการรับรู้ในด้าน
การเป็นบุคคลที่รอบรู้ต่างจากผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p = 0.014) ผู้ที่อยู่ช่วงอายุ 20-29 ปี มีการรับรู้ในด้านการมีแบบแผนความคิดต่างจากผู้ที่อยู่
ในช่วงอายุ 40-49 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (p = 0.026) ระดับการศึกษาที่ต่างกนั
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มีการรับรู้ต่างกันด้านการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 2.247, df = 364, p = 
0.025, 95% CI.379, 5.694) ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน <1ปี มีการรับรู้ในด้านการมีแบบแผน
ความคิดต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p = 0.021) ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน >30 ปี มีการรับรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน <1, 1-10, 11-20, 21-30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p = 0.037) การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิ
ริราช พบว่าต าแหน่ง สถานภาพสมรส การร่วมเป็นคณะกรรมการไม่มีความต่างกัน                                                                                                                                          

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงพยาบาลศิริราชอยู่ในระดับปานกลางทั้งที่องค์กรศิริราชประกาศตัวว่าเป็นองค์กรแห่ง                  
การเรียนรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดังนั้นผู้บริหารในศิริราชจึงน่าจะปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้
พยาบาลได้มีการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 

กุลภรณ์ หงส์ทอง (2550) ศึกษาระดับของการรับรู้และระดับการจูงใจจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ท าให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหดิล และศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้สื่อในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล              
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 350 
คน และนักประชาสัมพันธ์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) และค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย x  

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิงและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลจากการวิจัย พบว่า
ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 4 ประเภท คือสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ 
ในภาพรวมทุกสื่อมีระดับการรับรู้และระดับการจูงใจของนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเภทสื่ออ่ืนๆที่มีค่าสูงสุด คืออินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ รองลงมาคือการจัดนิทรรศการแนะแนวประเภท สื่อบุคคล ที่มีค่าสูงสุด คือเพื่อน 
รองลงมาคืออาจารย์ ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีค่าสูงสุดคืออ่ืนๆ รองลงมาคือแผ่นพับ/โบว์ชัวร์ สื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ที่มีค่าสูงสุดคืออ่ืนๆ รองลงมาคือโทรทัศน์ ล าดับสุดท้ายคือรายการวิทยุ ส าหรับการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 ด้าน คือด้านการติดต่อสื่อสาร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะและสถาบัน การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ และการติดประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอๆ และด้านการวิจัยและ
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แสวงหาข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่มีค่าสูงสุด คือเรื่องการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้านการวางแผนและตัดสินใจมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรื่องที่มีค่าสูงสุด คือการก าหนดตัวบุคคลเพื่อมอบหมายงานการประชาสัมพันธ์
ในแต่ละด้าน ส่วนด้านการประเมินผลมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่มีค่าสูงสุด 
คือเรื่องการติดตามข่าวจากสื่อมวลชนเพื่อรับทราบผลที่เกิดจากกรประชาสัมพันธ์ ส าหรับปัญหา
ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ
ด้านการประเมินผล เรื่องมีเวลาไม่เพียงพอในการ วัดผลและประเมินผลโดยการสังเกต และด้านที่
มีระดับความคิดเห็นต่ าสุด คือด้านการวิจัยและแสวงหาข้อมูล เรื่องไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามหรือการให้ข้อมูลในการท าวิจัยและแสวงหาข้อมูล 

วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) ศึกษาการรับรู้และการใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของประชาชน: กรณีศึกษาอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน โดยท าการศึกษาในประชาชนผู้มี
สิทธิดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น 392 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวนประชากรแต่ละต าบล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Pearson Chi-Square)  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.10 มีการรับรู้สิทธิตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) ทราบถึงการ
ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมและสามารถรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
เช่นเดิม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่เคยประสบปัญหาและไม่เคยร้องเรียนปัญหาจากการใช้
บริการ ทราบถึงการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ าตามข้อก าหนดของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แต่อย่างไร ก็ตามการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิบางประการ ประชาชนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
60) ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าสามารถท าได้หรือไม่ ได้แก่ จ านวนครั้งของการเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจ าต่อปี การขอรับเงินชดเชยกรณีได้รับความเสียหาย หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนส าหรับ
สอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเนื่องจากการใช้บริการ การขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
หรือเรียกรถพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษามะเร็ง การล้างไต และการรับ
ยา ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก 
รายได้ส่วนตัว (เฉล่ียต่อเดือน) และเขตที่พักอาศัยในปัจจุบันของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.05)  
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การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และการประชาสัมพันธ์ตาม
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบางประการของประชาชนยังไม่ถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อลดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน
ของผู้รับบริการ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องและการร้องเรียนปัญหาเนื่องจากการรับบริการ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าได้รับประโยชน์สูงสุด 

สนอง คล้ าฉิม (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือ
สองกับพฤติกรรมสุขภาพ ของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใน
กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ครอบครัวละ 1 คน จ านวน 98 คน 
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต าบลคลองโยน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตราย
กับพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square และค่า Pearson correlation coefficient 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
โดยรวมและรายด้านได้แก่การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคจากควันบุหรี่มือสองและการรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการไม่สัมผัสควันบุหรี่
มือสองอยู่ในระดับดี ส่วนระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และด้านการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับไม่
ดี แต่พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกัน หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง อยู่ในระดับดี ในส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองกับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่าการรับรู้
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองโดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการรับรู้ความรุนแรง
ของโรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรม
การป้องกัน หลีกเลี่ยง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) การรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการ
ไม่สัมผัสควันบุหรี่มือสอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พฤติกรรมการป้องกัน 
หลีกเลี่ยง แต่ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ผลการศึกษาดังกล่าว น าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย วางแผนด าเนินงาน
และเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองต่อไป 

สมโบว์  ฉัตรด ารง (2548) ศึกษาเรื่องการรับรู้และการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับการรับรู้ขอครัวเรือนที่มีต่อสภาพปัญหาและการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมขอครัวเรือนต่อการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้
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สภาพปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและระดับการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย ตามตัวแปร 
ขนาดของครัวเรือนสถานที่ตั้งของครัวเรือน การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับสิ่งสนับสนุนในการ
จัดการขยะของครัวเรือน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้สภาพปัญหาและการ
จัดการขยะมูลฝอยกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน  ประชากรวิจัย 
ได้แก่ ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  ตามทะเบียนบ้านจ านวน 2,151 ครัวเรือน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) เก็บข้อมูลจากครัวเรือนระหว่างเดือน 
มกราคม – เมษายน 2548 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.9293 และน าไปใช้เก็บข้อมูลโดยให้ตอบแบบสอบถาม และ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สถิติที (t-test) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการใช้สถิติ เอฟ (F-test, One – Way ANOVA) เปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อความ 
(Content Analysis)  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน  3 – 4 คน (ร้อยละ 

47.70) มีสถานที่ตั้งครัวเรือนอยู่ในชุมชนเขตที่พักอาศัยหรือเป็นบ้านพักทั่วไป (ร้อยละ 82.30) มี
การรับรู้ข่าวสาร (ร้อยละ 61.80) แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นโทรทัศน์ (ร้อยละ 36.10) เคย
ได้รับสิ่งสนับสนุนในการก าจัดขยะจากเทศบาล (ร้อยละ 58.70) มีการเก็บรวบรวมขยะโดยการใส่
ถังหรือถุงพลาสติก ทิ้งลงถังขยะเทศบาล (ร้อยละ 95.10) ในรอบเดือนขยะมูลฝอยของครัวเรือน
เป็นเศษผัก ผลไม้ ใบไม้ พืช ต้นไม้ และเนื้อสัตว์ (ร้อยละ 70.90) ภาชนะที่ใช้ใส่ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนเป็นถังพลาสติกหรือถังสี (ร้อยละ 75.50) และครัวเรือนมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.1 – 
10 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 98.50)  

2. การรบัรู้สภาพปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่าด้านสภาพปัญหาขยะมูลฝอยมีการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลางแต่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  
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3. ระดับการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก                        
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้สภาพปัญหากับการจัดการขยะมูลฝอยและ

ระดับการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย โดยมีตัวแปรอิสระประกอบด้วยขนาดของครัวเรือน สถาน
ที่ตั้งของครัวเรือน การได้รับข้อมูลข่าวสารและการได้รับสิ่งสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย ตัว
แปรตาม ได้แก่ การรับรู้สภาพปัญหากับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือน ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏ
ว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรจากข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุน 
ได้แก่ ตัวแปรด้านขนาดของครัวเรือนและการรับรู้สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย  

5. ระดับการรับรู้สภาพปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 สมาน นาวาสิทธิ์ (2553) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออเฉียงเหนือ จ านวน 500 โรง ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (correlation) และใช้โปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะห์ความเบ้ 
ความโด่ง องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับ
ข้อมลูเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทาง
วิชาการของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เช่นเดียวกัน 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียนเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

2.1 อิทธิพลตรงทางบวก มี  3 ปัจจัย คือความผูกพันของครู  การรับรู้
ความสามารถของครู และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 
0.46, 0.25 และ 0.18 ตามล าดับ 
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2.2 อิทธิพลอ้อมทางบวก มี 2 ปัจจัย คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถรวมของครูและความผูกพันของครู เท่ากับ 
0.42 และการรบัรู้ความสามารถรวมของครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลอ้อมผ่านความผูกพันของครู 
เท่ากับ 0.08  

2.3 อิทธิพลรวมทางบวกมี 3 ปัจจัย คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ความผูกพันของครู และการรับรู้ความสามารถรวมของครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางบวก 
เท่ากับ 0.06, 0.46 และ 0.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาค่าอ านาจการพยากรณ์ (R2) พบว่าตัวแปรที่น ามาศึกษาใน
รูปแบบ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สูงสุด ถึงร้อยละ 55 

3. เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลของสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคะแนนวิชาภาษาไทยของผู้เรียน พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน (TF) 
ความผูกพันของครู (TC) และการรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) มีอิทธิพลรวมทางบวก
เท่ากับ 0.44, 0.37และ 0.11 ตามล าดับ และทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
คะแนนวิชาภาษาไทยของผู้เรียนได้สูงสุดร้อยละ 25 

4. เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพล ของสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน (TF) 
ความผูกพันของครู (TC) และการรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) มีอิทธิพลรวมทางบวก
เท่ากับ 0.51, 0.45 และ 0.22 ตามล าดับ และทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวน
คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้สูงสุดร้อยละ 40 

5. เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลของสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน (TF) 
ความผูกพันของครู (TC) และการรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) มีอิทธิพลรวมทางบวก
เท่ากับ 0.44, 0.37 และ 0.11 ตามล าดับ และทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวน
คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้สูงสุดร้อยละ 25 
 
 การศึกษาด้านทัศนคติ 

จิราพร ธรรมเสนา (2549) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากแฟ้ม
อนามัยครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิของบุคลากรสาธารณสุข โดยอธิบายว่าแฟ้มอนามัย
ครอบครัว เป็นฐานข้อมูลรายบุคคลที่ส าคัญในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ท าให้บุคลากรสาธารณสุข
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สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสาน และเป็นองค์รวม ซึ่งในการด าเนินงานแฟ้มอนามัย
ครอบครัวนั้น บุคลากรควรมีความรู้และทัศนคติที่ดี การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ                  
ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวในหน่วยบริการปฐม
ภูมิของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์
จากแฟ้มอนามัยครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ และการใช้
ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์และไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแฟ้ม
อนามัยครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 244 คน เป็น
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้ด าเนินงานแฟ้มอนามัยครอบครัวและปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 269 แห่ง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นเองและการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2549 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและ
การทดสอบด้วยค่าที 

ผลการศึกษา พบว่าคะแนนเฉล่ีย (เมื่อปรับให้อยู่ในช่วง 0-100) ของความรู้ ทัศนคติ
และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวมีค่า 71.9 (±10.9) 66.8 (±9.8) และ 66.4 (±25.5) 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้เกี่ยวกับแฟ้มอนามัยครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับต่ ากับการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.176 (p<0.01) และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัย
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
สุขภาพชุมชน มีค่าเฉล่ียความรู้เกี่ยวกับแฟ้มอนามัยครอบครัวสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (74.0±10.9 และ 70.6±10.8 ตามล าดับ) ในขณะที่ทัศนคติเกี่ยวกับแฟ้ม
อนามัยครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนมีแนวโน้มค่าเฉล่ียน้อยกว่าทัศนคติเกี่ยวกบัแฟ้มอนามัยครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างในหน่วย
บริการปฐมภูมิที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (66.7±9.5 
และ 66.9±10.0 ตามล าดับ) และการใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใน
หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าการใช้
ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัวองกลุ่มตัวอย่างในหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
สุขภาพชุมชน แต่ไม่มีนัส าคัญทางสถิติ (68.7±23.3 และ 65.0±26.7 ตามล าดับ) ส่วนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานแฟ้มอนามัยครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถ
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ใช้ประโยชน์จากแฟ้มอนามัยครอบครัว ไปพัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เกิดจาก
ปัญหาในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอรวมถึงความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลในแฟ้มอนามัยครอบครัว 

จีรวัฒน์ แก้วใจดี (2550) ศึกษาความรู้ ทัศนคติและความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอน
สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการและต าแหน่งต่างกันมีวัตถุประสงค์                       
3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการและต าแหน่งต่างกัน 2. เพื่อเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ 
และความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการต่างกัน 
และ 3. เพื่อเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติและความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 458 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายและวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ จ านวน 84 คน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วิจัย จ านวน 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดส ารวจรายการและแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งเครื่องมือดงกล่าวได้มีการหาคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง 
อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น โดยแบบวัดความรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .7280 แบบวัดความ
คิดเห็นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9684 และแบบวัดความวิตกกังวลมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .9779 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามอายุราชการและต าแหน่งทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงดี มี
ทัศนคติต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามอายุราชการและ
ต าแหน่งทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และมีความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอนสถานศึกษา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอายุราชการและทุกต าแหน่งทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอนสถานศึก 
ษาของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการต่างกัน พบว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการ
ต่างกันมีความรู้แตกต่างกัน จากการเปรียบเทยีบรายคู่พบคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ คู่ของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี กับ 16-20 ปี คู่ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการ
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น้อยกว่า 5 ปี กับ 26 ปีขึ้นไป และคู่ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการ 5-10 ปี กับ 16-20 
ปี บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการต่างกันมีทัศนคติแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบรายคู่
พบคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ คู่ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการ 5 ปี กับ 16-20 ปี และคู่ของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการ 5-10 ปี กับ 16-20 ปี บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ
ราชการต่างกันมีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  และความวิตกกังวลต่อการถ่ายโอน
สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกัน พบว่า 

 บุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกัน มีความรู้แตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบรายคู่พบคู่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ต าแหน่งครู คศ.2 แตกต่างกับทุกต าแหน่ง                        

 บุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติแตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบรายคู่พบคู่ที่แตกต่าง ได้แก่ คู่ของผู้บริหารสถานศึกษากับครู คศ.2 

 บุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกัน มีความวิตกกังวล
แตกต่างกันจากการเปรียบเทยีบรายคูพ่บคู่ทีแ่ตกต่าง ได้แก่ คู่ของผู้บริหารสถานศึกษากับครู คศ.2 

มานิตา จันทร์เศรษฐี (2551) ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.  สภาพการเลี้ยงกระบือและทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือ 2.  ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับระดับทัศนคติของเกสรกรต่อการเลี้ยงกระบือ 3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรในการเลี้ยงกระบือ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธานี 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอลานสัก อ าเภอหนองขาหย่าง และอ าเภอบ้านไร่ จ านวน 282 
ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.1 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.27 ปี ร้อยละ 
85.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 69.9 ท านาเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรเฉล่ีย 27.32 ไร่ มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 16.61 ปี เกษตรกรร้อย
ละ 95.4 เลี้ยงกระบือเพื่อขาย มีจ านวนกระบือที่เลี้ยงเฉลี่ย 10.68 ตัว จ านวนกระบือที่จ าหน่าย
เฉล่ีย 4.85 ตัว มีรายได้จากการจ าหน่ายอยู่ระหว่าง 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 54.3 ใช้จ่ายเงิน
ในการเลี้ยงกระบือไปเป็นค่าถ่ายพยาธิ ร้อยละ 76.2 ใช้ทุนตนเองในการเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 55.7 
มีการพบปะเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนให้กระบือ ร้อยละ 59.9 ไม่ได้รับข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับกระบือ ร้อยละ 97.5 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ด้านความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 63.5 มีความรู้อยู่ในระดับมาก 

การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือ พบว่าเกษตรกรมีจ านวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยง
กระบือเฉลี่ย 1.79 คน เกสรกรทุกรายเลี้ยงกระบือปลัก ร้อยละ 98.2 มีคอกกระบือ ร้อยละ 92.2 
เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ร้อยละ 92.6 เลี้ยงกระบือในที่ส่วนไร่นาของตนเอง ร้อยละ 99.6 เลี้ยงกระบือ
ด้วยหญ้าธรรมชาติ และร้อยละ 99.3 ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติในการเลี้ยงกระบือ เกษตรกร
ร้อยละ 62.1 ได้รับบริการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และร้อยละ 58.5 ได้รับการรักษากระบือ
ป่วยจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 79.4 มีการถ่ายพยาธิให้กระบือ และร้อยละ 98.9 ไม่
ใช้สมุนไพรในการเลี้ยงกระบือ 

การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบอื พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วย
อย่างยิ่งต่อการเลี้ยงกระบือ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.46 จากการศึกษาปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระดับทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ อายุของเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน จ านวนกระบือที่ เลี้ยง               
การมีอาชีพท านา และการมีอาชีพท าไร ่ 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการเลี้ยงกระบือ พบว่า เกษตรกรประสบปัญหา
ขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงกระบือ และแหล่งอาหารไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควร
สนับสนุนการเลี้ยงกระบือ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้กระบือไถนาเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลควรจัด
พื้นที่เลี้ยงกระบือที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลนพื้นที่ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกรทุกปี 

รุ่งโรจน์ เป็งรักษา (2548) ศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ของบุคลากรโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป 
จ านวน 177 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป แบบสอบถามความรู้และทัศนคติ โดยใช้มาตรฐานแนวทางพัฒนาคุณภาพและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษกในส่วนของมาตรฐานทั่วไปเป็นกรอบแนวคิดผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .92 น าไป
ทดสอบความเชื่อมั่น ในส่วนของความรู้โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson: KR 
20) เท่ากับ .70 ส่วนทัศนคติใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลแม่สะเรียงมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 66.1 กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร                
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าบุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ ร้อยละ 88.8 ความรู้โดยรวมของบุคลากร
โรงพยาบาล ร้อยละ 81.1 อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน ตอบถูกต้องมากที่สุด ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ในเรื่อง 
ลักษณะทั่วไปของอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล ร้อยละ 99.4 และตอบไม่ถูกต้อง ใน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดองค์กรและการบริหาร เรื่อง บทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการและการบริหารองค์กร ร้อยละ 46.3  

บุคลากรมีทัศนคติต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 78.5 โดยกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติสูงที่สุด 3.71 
คะแนน ทัศนคติโดยรวมของบุคลากรโรงพยาบาลอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

บุคลากรโรงพยาบาลมีทัศนคติดีมาก ในองค์ประกอบที่ 3 การจัดการทรัพยากรบุคคล                   
เรื่อง โรงพยาบาลจะได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุก
คน คะแนนเฉลี่ย 4.84 และมีทัศนคติไม่ดี ในองค์ประกอบที่ 9 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ               
เรื่องการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท าให้ภาระงานเพิ่มข้ึน คะแนนเฉล่ีย 2.45 
  ธานินทร์ ชูศรี (2552) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ เขื่อนรัชชประภา รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ เขื่อนรัชชประภา ในการศึกษาครั้งนี้ใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ
ท าการศึกษาจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  ณ เขื่อนรัชชประภา จ านวน 147 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพท าการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In - depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยว
หลานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์ป่าคลองแสงและตัวแทนผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว น าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ เขื่อนรัชชประภา ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
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จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับส าคัญ 0.05 มี 4 ตัวแปรโดยเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่ ทัศนคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ภูมิล าเนาเดิม ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและจ านวนสมาชิกในสถานประกอบการ  ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได้ร้อยละ  39.3 นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่พบคือ 
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการขนขยะมูล
ฝอยยังไม่แน่นอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลานหรือส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ควรให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การก าจัดขยะ
มูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาเดิมมาจากที่อ่ืนและ
ผู้ประกอบการที่มีสมาชิกในการประกอบการเป็นจ านวนมากนอกจากนั้นในส่วนของเทศบาล
ต าบลบ้านเชี่ยวหลานควรต้องมีการวางแผนการก าหนดเวลาที่แน่นอนในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
รวมทั้งการเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตรง
เวลา และควรท าการเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ณ เขื่อนรัชชประภา 

วันเพ็ญ ชวรางกูร (2539) ศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขา
เผ่าอีก้อ หมู่บ้านผาหมี อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึง
ความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิหน้าที่ในทางกฏหมายและระบบการเมืองการปกครองไทย เพื่อศึกษาถึง
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติทางการเมือง และเพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อผู้ มี
อ านาจในการปกครองบริหารประเทศของชาวเขาเผ่าอีก้อ บ้านผาหมี อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ซึ่งอาศัยทฤษฎีทัศนคติ ระดับการเมือง และแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการ
สุ่มตัวอย่างจากชาวเขาในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 132 ราย 

ผลการวิจัย พบว่าชาวเขาเผ่าอีก้อ ร้อยละ 44.7 ไม่รู้หนังสือ ร้อยละ 96.2 นับถือผี 
บรรพบุรุษ และ ร้อยละ 95.5 ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ชาวเขาเผ่าอีก้อถึง ร้อยละ 95.5 มีความรู้
ความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองไทยตามกฎหมายเป็นอย่างดี และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มี
อ านาจการปกครองและนักการเมืองและต่อระบบการเมืองไทย มีความส านึกทางการเมืองสูง ร้อย
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ละ 51.5 และ 96.2 ตามล าดับ แต่ชาวเขาเผ่าอีก้อไม่ค่อยมั่นใจในการซื้อขายเสียง ส่วนการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พบว่าขึ้นอยู่กับกลุ่มรายได้ต่ าจะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มี
อ านาจปกครอง ประชากรที่มีอายุต่ า จะมีทัศนคติต่อระบบการเมืองดีกว่ากลุ่มที่มีอายุสูงกว่า ผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อเรื่องเดียวกันนี้ต่ ากว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปและข้าราชการ ส่วนผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐจะมีทศันคติที่ต่ ากว่าผู้
ที่ผ่านระบบการศึกษาของรัฐ 

ส าหรับอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น พบว่าชาวเขาที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้มีอ านาจการปกครองและนักการเมือง จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านมากกว่า 
ชักชวนเพื่อนบ้านให้ไปเลือกตั้งน้อยกว่า แต่ค้อนข้างจะพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็น ส.ส. หรือ 
ส.จ. โดยอาศัยคุณสมบัติรวมมากกว่าการพิจารณาจากการเป็นชาวพื้นราบหรือชาวเขา แต่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะการช่วยเหลือผู้ที่ตนเองเคารพหรือศรัทธาหาเสียงยังไม่เด่นชัด 
เท่ากับผู้ที่มีทัศนคติต่ ากว่าหรือกล่าวได้ว่าผู้มีทัศนคติดีต่อระบอบประชาธิปไตย จะวิเคราะห์ถึง
ผลดี ผลเสียในการเข้ามีส่วนร่วมในแต่ละด้านสูงกว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ต่ ากว่าหรือทัศนคติเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล 

วิเชียร ลี้ธนะรุ่ง (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมและทัศนคติของสมาชิกในกิจกรรม
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผู้น า หลักการวิธีการสหกรณ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์การเกษตร
ปากเกร็ด จ ากัด เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด 
จ ากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์กับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด โดยท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 95 คน 
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 10 ซึ่งใช้การแจกแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาด้านทัศนคติ พบว่าสมาชิกมีทัศนคติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.602) ทัศนคติต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ีย 3.337) ทัศนคติต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.564) 

ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วม พบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ 
(คะแนนเฉล่ีย 1.760) มากกว่าการมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์ (คะแนนเฉล่ีย 1.610) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และธุรกิจของสหกรณ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า 

1. ทัศนคติของสมาชิกด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ด้านการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์

ด้วยค่า   = 34.635, 29.646 และ 13.620 ตามล าดับ  
2. ทัศนคติของสมาชิกด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ด้านการด าเนินงานของ

สหกรณ์ ด้านระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ มีความสัมพันธ์

กับการมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์ด้วยค่า   = 25.526, 26.842 และ 23.414 ตามล าดับ 
 อิทธิชัย สีด า (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีผู้น านโยบายไปปฏิบัติใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน าในการน า
นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จใน
การน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังห วัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการน านโยบายการแก้ไขความไม่สงบใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ได้แก่ ข้าราชการ ต ารวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง จ านวน 373 คน โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า 

 1. ระดับปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับสูงสุดไปน้อยสุดจะได้
ดังนี้  ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านด้านลักษณะของนโยบาย ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ  ที่น านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น า ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านการค านึงถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
ของพื้นที่ ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านความเพียงพอของทรัพยากร 

 2. ระดับความส าเร็จของนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
อยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากสูงสุดไปน้อยที่สุดจะได้ดังนี้ ด้านเงื่อนไขที่
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ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังห วัด
ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติทุกด้านส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติทุกด้าน 
 
 การศึกษาด้านการมีส่วนร่วม 

นายปิติ เดิมสมบูรณ์ (2550) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท า
ผิดต่อทรัพย์ของภาคเอกชนในธุรกิจพลอย และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ของภาคเอกชนในธุรกิจพลอย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
ในธุรกิจพลอย ในจังหวัดจันทบุรีจ านวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ผล คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 
one way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ของ
ภาคเอกชนในธุรกิจพลอยทุกด้าน คือการมีส่วนร่วมในการคิดหาปัญหาและสาเหตุ การมีส่วนร่วม
ในการริเริ่มและตัดสินใจก าหนดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุง อยู่ในระดับต่ า และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
สถานภาพทางสังคม ลักษณะที่ท างานเป็นร้านค้า การได้รับการฝึกอบรมในการป้องกันการกระท า
ผิดต่อทรัพย์, ช่องทางการรับข่าวสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ รับข่าวผ่านทางต ารวจ และความสนใจ
ในการรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ในทุก
ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างด้านเนื้อหาของการมีส่วนร่วม
ด้วยแล้ว พบว่าระยะเวลาในการประกอบอาชีพ การได้รับการฝึกอบรม การรับข่าวสารผ่านทาง
ต ารวจ และความสนใจในการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาและทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนควรส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทาง
สังคม จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ และท าการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเป็นประจ าเพื่อโน้มน้าว และชักจูงให้สมาชิกในชุมชนเห็นความส าคัญและ
เกิดการตื่นตัวในการป้องกันการกระท าผิดต่อทรัพย์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจควรระมัดระวังการ
ปฏิบัติงาน ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ 
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จารุวรรณ สายพิณ (2551) ศึกษาการด าเนินการวางและจัดท าผังเมือง มีขั้นตอนการ
จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งอธิบายว่า               
ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เพื่อ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองทั้งในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่อ่ืนๆในการที่จะประยุกต์น าผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการวิจัยใช้การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 191 ชุด จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ประกาศ
บังคับใช้แล้วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
โดยการใช้ค่าสมาการถดถอย Linear Regression และการตรวจสอบหาค่าสหสัมพันธ์ที่จะวัด
ออกมาได้ในรูปของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ Coefficient Of Correlation (โดยมีสัญลักษณ์คือ 
r) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์
ในเรื่อง การวางผังเมืองรวมยังไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในเรื่องของ
การวางผังเมืองรวม และเมื่อน าเอาบริบทของพื้นที่ในการวางผังเมืองรวมมาพิจารณาร่วมกับการมี
ส่วนร่วม พบว่าพื้นที่มีความเป็นเมือง พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และพ้ืนที่ที่มีความเป็นชนบท มีความ
แตกต่างกันควรจะใช้รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อสรุปเสนอแนะในเรื่องของการวางผัง
เมืองรวม คือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการจัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การวางผังเมืองรวม โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน การจัดท าวารสาร
สิ่งพิมพ์  การจัดท าแผ่นพับ การใช้สื่อทางวิทยุกระจายเสียงและการบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา                
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางผั ง
เมืองรวม 

นิรมล พงศ์สถาพร (2551) ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีผลกระทบต่อการปรับตัวด้านการจัดการการท่องเที่ยวใน 2 ลักษณะ 
คือการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่สูงข้ึน โดยสร้างความพร้อมและการให้บริการแบบครบวงจรใน
แหลง่ท่องเที่ยว และการปรับตัวในด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการ
ที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ในขณะที่การปรับตัวของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีความแตกต่างออกไป เนื่องจากมีกรมศิลปากร
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการดูแลโดยตรง การปรับเปลี่ยนจึงค่อนข้างที่จะล่าช้าตามระบบราชการที่
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จะต้องมีการวางแผนแม่บทหรือโครงการในการปรับปรุงก่อน แต่ในปัจจุบันนี้มีการถ่ายโอนอ านาจ
การดูแลและพัฒนาแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานทีม่ีความส าคัญในระดับท้องถิ่นให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านโป่งมะนาวเป็นแหล่ง
โบราณคดีอีกแห่งหนึ่งที่ชุมชนโดยรอบแหล่งโบราณคดีให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการการท่องเที่ยว ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะ 
ขั้นตอน ปัจจัยและข้อจ ากัดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่หมู่บ้านโป่งมะนาวต่อการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี หลังจากมีการพัฒนาหมู่บ้านโป่งมะนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและโบราณคดีแล้ว 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมเป็นไปในลักษณะของกลุ่มกิจกรรมที่
เกิดขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาหมู่บ้านโป่งมะนาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยที่กลุ่มกิจกรรมมี
ลักษณะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มกิจกรรมที่เป็นทางการและมีผลต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว คือกลุ่มชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลห้วยขุนราม 
จังหวัดลพบุรี กลุ่มยุวมัคคุเทศก์ ส่วนกลุ่มกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการแต่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
เกี่ยวเนื่องต่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโป่งมะนาวคือกลุ่มหัตถกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ ได้แก่ เพศ วัยและอายุ 
อาชีพ  

ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโป่งมะนาวถูก
แก้ไขผ่านระบบเครือญาติ ระบบอาวุโส และความเข้าใจในพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการ
ประนีประนอมความแตกแยก ท าให้การจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโป่งมะนาวยังสามารถที่
จะท างานต่อไปได้ด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ตามความถนัดและตามข้อตกลงร่วมกันของกรรมการใน
ชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ 

อภิชาต  กุลไทย (2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในงานกิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน
กิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 2.  
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมด้านวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จ าแนกตามตัวแปร 
สถานภาพ ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และประเภทของการเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  3.  ความคิดเห็นในด้าน
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในงานกิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x  ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบที (T-test) และค่าเอฟ (F-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมด้าน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานกิจกรรมด้าน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยู่ในระดับปาน
กลาง จ าแนกตามตัวแปร สถานภาพ ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และประเภทของการเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมด้านวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบว่ากรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิประถมศึกษา วุฒิ
มัธยมศึกษา วุฒิอุดมศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรรมการสถานศึกษา ประเภทผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
งานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์  (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 50 ส านักงานเขต จ านวน 410 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอัตราส่วน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  การวิเคราะห์การผัน
แปรทางเดียวและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษา พบว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับสูง โดยที่ระดับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน มีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กับบทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร คือความตระหนักด้านคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
(p<0.01) ความตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม (p<0.01) 
และความตระหนักในบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (P<0.01) มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
  จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนทุกระดับต าแหนง่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้ใต้บงัคับบัญชา นอกจากนี้ควรมีนโยบายดา้น
การจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจน รวมทั้งควรเพิ่ม
งบประมาณในการด าเนินงาน และเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น 
 สมคิด ข าเจริญ (2552) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานและการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตัวแปรลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารศึกษาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้านคือด้านการมีบุคลิกภาพ ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการให้ความส าคญั
กับผู้รับบริการ ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีม และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วนตัวแปรการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ศึกษาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการศึกษา
สาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมก าหนดและปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ แผนงานหรือกิจกรรม 
เพื่อขจัดปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมติดตามผล และการมีส่วนร่วม
บ ารุงรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารจ านวน 30 ข้อ และเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 10 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามี

ลักษณะภาวะผู้น ารวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ( x  =3.6003) ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ระดับมีส่วนร่วม

ปานกลาง ( x  =3.3306)  และลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ในระดับค่อนข้าสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.789 ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 

ดวงใจ  ขุนฉนมฉ่ า (2546) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูป
ระบบราชการ : ศึกษากรณี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจของ ข้าราชการที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของข้าราชการ
ต่อการปฏิรูประบบ ราชการ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นแนว
ทางการสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับ 1-10 จ านวน 156 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS / PC+ 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิรูประบบ
ราชการอยู่ในระดับสูง และพบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูประบบราชการอยู่ในระดับต่ า 
โดยเมื่อพิจารณาประเด็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบราชการพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมในด้านการยอมรับแนวคิดในการปฏิรูปอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการริเริ่มและพัฒนา
ตนเอง และด้านการได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ ส าหรับด้านที่อยู่ในระดับต่ ามากคือด้านการ
ร่วมด าเนินการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมว่าผู้บริหาร 
ระดับสูงต้องมีนโยบายและทิศทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน เอาจริงเอาจังสม่ าเสมอ ให้
โอกาส ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนได้รับผลกระทบร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งด าเนนิการ 
ใดๆ ต้องเป็นไปโดยเปิดเผย มีการจัดพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการบริหารจัดการภาครัฐยุค
ใหม่ มีการจัดการภาครัฐยุคใหม่ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานร่วมกัน  และมีระบบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงผลการท างานที่แท้จริง  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม  พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และอายุราชการมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในทาง
ลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

เพิ่มวิทยา กันทะทรง (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชมุชน โดยเก็บข้อมูล
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จากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 กลุ่ม คือ ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จ า นวน 91 คน และประชาชน
ทั่วไป จ า นวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ความเพียงพอของทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กล่าวคือ 
1.1 การจัดตั้งองค์กรหรือคณะท างาน การก าหนดกฎกติกา การมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกที่ชัดเจนและเหมาะสมกับโครงการหรือกิจกรรมในชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ  ล้วนเป็น
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

1.2 การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน การประสานทุนจากทั้ง
ภายในและนอกชุมชน งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ จ านวนสมาชิกที่เพียงพอกับปริมาณงานและ
ความต้องการในปัจจุบัน เป็นปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการที่ประชาชนเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน หรือแสดงความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจหรือวางแผนการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมใน
ชุมชน เป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

2. ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อยู่ในระดับสูง โดยประชาชนเข้าใจว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจะท าให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ดียิ่งขึ้น  กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนว่าจ าเป็นต้องมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนอย่างจริงจังและการสร้างผลประโยชน์และกระจายผลประโยชน์
แก่ประชาชนในชุมชนจะท าให้ชุมชนนั้นๆพ่ึงตนเองได้ 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน คือ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของประชาชน  ความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ความเหมาะสมในการการมอบหมายบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
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วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การสะสมทุน การบริหารจัดการองค์กร การบริหาร
เงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุนชน 
จากการน าแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนไปปรับใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และด า เนิน
กิจกรรมในชุมชน โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 
กลุ่มในเขตพื้นที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากการเข้าร่วม
ประชุมและปฏิบัติการสัมภาษณ์แบบ Indepth Interview กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก 
ประกอบกับแบบสอบถามจ านวน 30 ราย แบ่งเป็นกรณีกลุ่มทอผ้าฝ้ายและเย็บผ้าแปรรูปบ้านลาด 
จ านวน 15 ราย และกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทรัพย์ทวี) บ้านมะค่า จ านวน 15 ราย 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม มีรูปแบบการด าเนินงานภายใต้
การบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่แต่ละกลุ่มได้วางเอาไว้ โดยมีปัจจัยหลักที่ส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้น า ปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวสมาชิก ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของแนวคิดวิสาหกิจชุมชนนั้นก็คือหลัก
แห่งการพึ่งตนเองของชาวบ้าน นอกจากนี้ในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมยังต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจหรือการมีส่วนร่วม ซึ่งพบว่าการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่ดีนั้น มักเริ่มต้นจาก
กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในชุมชน การก าหนดรูปแบบและแผนการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน การร่วมกันเป็นเจ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการร่วมสะสมทุน การออมทรัพย์และการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นที่จะน าผล
ไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชาวบ้านเป็นหลัก เมื่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้แล้วจะเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนและ
น าไปสู่การมีเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่มั่นคงต่อไป 

อภิญญา รัตนไชย และคณะ (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการด าเนินงานปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่ม
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ตัวอย่าง คือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา จ านวน 11 กลุ่มจากทั้งหมด 44 กลุ่ม รวม
จ านวน 316 คน ซึ่งท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าจากการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจะมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม พบว่า 
ความส าเร็จของกลุ่มมีปัจจัยมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ความสามารถในการต่อรอง
กับภายนอกกลุ่ม บรรยากาศภายในกลุ่ม และการตัดสินใจร่วมกันภายในกลุ่ม ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกต่อกัน ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 
พบว่า ความสามารถในการต่อรองกับกลุ่มภายนอก และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในกลุม่ 
โดยสามารถท านายหรือมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานร้อยละ 30.43 
 
สรุปแนวคิดจากการทบทวนวรรณ 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมานั้น เป็นการวิจัยลักษณะการศึกษาระดับ
การรับรู้ ระดับทัศนคติและระดับการมีส่วนร่วม โดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
ความรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติและการมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหร่างตัวแปร
ต่างๆ อาทิ การรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมและผลส าเร็จในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วม ส่วนการมี
ส่วนร่วม มีลักษณะการวิจัยหาระดับการมีส่วนร่วม ลักษณะหรือรูปแบบการมีส่วนร่วม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น การรับรู้  ทัศนคติ ภาวะผู้น า และ
ความส าเร็จจากการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการศึกษาลักษณะการความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัว
แปรต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ที่ได้จากการทบทวนวรรณ แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ตามผลการวิจัยพบว่าตัวแปรการรับรู้มีอิทธิพล
ในเชิงบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม ตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม 
และตัวแปรการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรความส าเร็จในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วม   

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปสถิติเชิงพรรณา โดยการ
หาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายระดับของการรับรู้ ทัศนคติและการ
มีส่วนร่วม ในส่วนของงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียวและ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่แบบเชฟเฟ่  

ผลจากการศึกษาในการทบทวนกรรมจะพบว่าตัวแปรการรับรู้และตัวแปรทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อตัวแปรอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจ การปฏิบัติ 
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในระดับสูงจะมีความสัมพันธ์ต่อ
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ความส าเร็จในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว ซึ่งหากพิจารณาตัวแปรการรับรู้ ทัศนคติ การมี
ส่วนร่วม และความส าเร็จในกิจกรรม ตามที่ศึกษามานั้น ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลต่อ
กัน พบว่า 

1. ตัวแปรการรับรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม 
2. ตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม  
3. ตัวแปรการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรความส าเร็จในกิจกรรมจาก

การมีส่วนร่วมจึงมีความคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ของผู้วิจัย เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ 
และการมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัวแปร 
ด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน ในส่วนของ
ความแตกต่างของงานวิจัยที่ได้ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรม คือเป็นการศึกษาในต่างบริบท 
กล่าวคือ ศึกษาในด้านระบคุณภาพภายในและประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน โดยศึกษาอิทธิพลระหว่างการ
รับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน และประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในและผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปร อันเป็นผลจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการวิจัยในลักษณะ Regression โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง น าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
จ านวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคคล อายุงาน/
ประสบการณ์ท างานและหน่วยงานที่สังกัด  
 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
น าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) จ านวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับการรับรู้ ทัศนคติ และการ
มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแประอิสระ โดยใช้
สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ซึ่งน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาหาอิทธิพลระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์แบบสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผู้วิจัยได้รับแนวคิดด้านการรับรู้นโยบายที่ประยุกต์จากแนวคิดการรับรู้ข่าวสาร ซึ่ง
เชาวลิต นาสา (2548) กาญจนา อาจมังกร (2548) และวลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) ได้ศึกษา
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เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้รับแนวทางการศึกษาการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
แห่งนี้จากงานวิจัยของกุลภรณ์ หงส์ทอง (2543) และสุมนา บุญหลาย (2550) ผู้วิจัยได้รับแนวคิด
ด้านทัศนคติ คือวิธีการวัดทัศนคติด้วยแบบสอบถามและแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปร อาทิ งานวิจัยของจิราพร ธรรมเสนา (2549) และจีรวัฒน์ แก้วใจดี (2550) เปรียบเทียบและ
หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ ส าหรับด้านการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยศึกษางานของว่าที่
ร้อยตรี สมคิด ข าเจริญ (2552) และณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์ (2550) ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบ
สอบถาม วิธีการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง จึงใช้เป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้  งานวิจัยเชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ผู้วิจัยศึกษางานของดวงใจ ขุนฉนมฉ่ า 
(2546) และสมโบว์ ฉัตรด ารง (2548) ซึ่งพบว่าตัวแปรการรับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม 
ส่วนวันเพ็ญ ชวรางกูร (2539) และวิเชียร ลี้ชนะรุ่ง (2549) พบว่าตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อการมีส่วนร่วมต่อมาผู้วิจัยได้ศึกษางานของเพิ่มวิทยา กันทะทรง (2548) วิทยา จันทะวงศ์
ศรี (2547) และอภิญญา รัตนไชย และคณะ (2540) พบว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อความส าเร็จในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วม 
 การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ คือการรับรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยอธิบายได้จากการให้ความหมายการรับรู้
ของ ปรมะ สตะเวทิน (2540: 67-68) ในตอนหนึ่งว่า “...การรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม 
แต่การรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีส่วน
ในการเกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาทและความคาดหวังในบทบาท แรงจูงใจฯลฯ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การรับรู้มีความส าคัญต่อพฤติกรรมในแง่ที่ว่าถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้องแม่นย าการแสดง
พฤติกรรมก็จะออกไปในรูปหนึ่ง นั่นคือการรับรู้มีส่วนท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน...” 
ดังนั้นย่อมแสดงอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ป็นผลจากตัวแปรหลาย
ประการ อาทิ การรับรู้ ทัศนคติ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้การรับรู้และทัศนคติจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันและมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจากการตีความดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงอนุมาน
แนวคิดดังกล่าว เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ คือตัวแปรด้าน
พฤติกรรมหรือการแสดงออกในทางปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ ที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน อีกนัยคือตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้อง
และการปฏิบัติตามระบบคุณภาพภายใน นั้นมีความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลกับตัวแปรการรับรู้ระบบ
คุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน รวมทั้งจากการศึกษางานวิจัยเชิง
อิทธิพลได้สรุปผลการวิจัยที่ยืนยันความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้กับตัวแปรการมี
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ส่วนร่วมตามที่ดวงใจ ขุนฉนมฉ่ า (2546) ศึกษาการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูประบบ
ราชการ : ศึกษากรณี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสมโบว์ ฉัตรด ารง (2548) ศึกษา
การรับรู้และการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ในเขตเทศบาลกังแอน อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งพบว่าการรับรู้ในแต่ละบริบทการศึกษาที่กล่าวมาเปน็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วม และตัวแปรการรับรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม ในส่วนของการศึกษางานวิจัยที่
ยืนยันความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรทัศนคติกับการมีส่วนร่วม วันเพ็ญ ชวรางกูร (2539) 
ศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าอีก้อ หมู่บ้านผาหมี อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และวิเชียร ลี้ชนะรุ่ง (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมและทัศนคติของสมาชิกใน
กิจกรรมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด จังหวัดนนทบุรี  พบว่าทัศนคติในแต่ละบริบท
การศึกษาที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวก
ต่อตัวแปรการมีส่วนร่วม ดังนั้นจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าตัวแปรการรับรู้
และตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายใน โดยอาศัยการศึกษางานวิจัยเชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อ
ตัวแปรการมีส่วนร่วมตามที่อ้างในข้างต้นยืนยันแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังกล่าว 
 ผู้วิจัยได้น าความสัมพันธ์ดังกล่าว มาออกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
อิทธิพลของตัวแปรระหว่างการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน กับการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน โดยใช้แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2548: 88) เรื่องการรับรู้ระบบคุณภาพ
ภายใน ที่อธิบายขั้นตอนการรับรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ การรับทราบระบบคุณภาพภายใน การเลือกรับ
ระบบคุณภาพภายใน การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน และการบันทึกและจดจ าระบบ
คุณภาพภายใน ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของอุดม 
ส าอางค์กูล (2524: 78 – 79) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนติใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรม เพื่อศึกษาลักษณะทัศนคติที่แสดงออกต่อระบบคุณภาพภายใน 
ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของทัศนคติ มาเป็นลักษณะของทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อ
ระบบคุณภาพภายใน ด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน และด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดทัศนคติด้วยวิธีการแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
เพื่อเป็นวิธีการวัดระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธ์เชิง
อิทธิพลของตัวแปรระหว่างการมีส่วนร่วมต่อระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายในนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม 
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พบว่าความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัวแปรระหว่างการมีส่วนร่วมต่อระบบคุณภาพภายในกับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน สามารถอธิบายด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Keith Davis (1972: 136) ที่ให้
นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “การเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ ของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนั้น กับทั้งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย” จากนิยามความหมายดังกล่าว 
ผู้วิจัยพบนัยส าคัญที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรการมีส่วนร่วมต่อระบบ
คุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนนิงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรและความรู้สึกรับผิดชอบต่อองค์กร ซึ่งผู้วิจัยอนุมานความสัมพันธ์ดังกล่าวกับงานวิจัยนี้ คือ 
การมีส่วนร่วมต่อระบบคุณภาพภายในจะมีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายของระบบคุณภาพ
ภายใน ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ตามขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ 
เพิ่มวิทยา กันทะทรง (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และอภิญญา 
รัตนไชย และคณะ (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางภาคใต้ประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามการศึกษาต่างๆ ในแต่ละบริบทที่กล่าวมาต่างมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรด้านความส าเร็จ
ในกิจกรรมจากการมีส่วนร่วมนัน้ๆ โดยสรุปแนวคิดที่ผู้วิจัยได้อ้างถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรการมี
ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ตามที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า 
ตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายใน มีความสัมพันธ์ต่อกันและตัวแปรการมีส่วนร่วมมีอิทธิพล
ในเชิงบวกต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
  นอกจากกนี้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ Keith Davis (1972: 136) ที่
กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมซึ่ง Keith Davis ได้กล่าวถึงความ
เกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงยืนยันได้ว่า 
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ตัวแปรการมีส่วนร่วมเป็นพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่ง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ อย่างเป็นพลวัตรได้ว่าตัวแปร
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายในมีอิทธิพลจากตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในและตัวแปรการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงอิทธิพล จากตัวแปรทัศนคติและตัวแปรการรับรู้ในฐานะที่การรับรู้
และทัศนคติเป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Cohen and 
Uphoff (Cohen and Uphoff 1977: 7-10) เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  
ได้แก่ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในระบบคุณภาพภายใน 
ประกอบได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ  
 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ในระบบคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในระบบคุณภาพภายใน ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ในระบบคุณภาพภายใน ซึ่งน ามา
สร้างเป็นข้อความแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน ที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาหาระดับการ
มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

ส าหรับการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง
ระดับการมีส่วนร่วมของ บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28 - 33) อธิบายระดับการมี
ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ได้แก่ 

1. การสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายใน  
2. การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน  
3. การวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน  
4. การร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน   
5. การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน น ามาออกแบบสอบถาม เพื่อ

การศึกษา และผู้วิจัยจะน าค่าทางสถิติของระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพดังกล่าวไปสู่การ
หาอิทธิพลระหว่างตัวแปร เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ
ภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน   
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นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบสมมติฐานและความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัวแปร
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพิ่มเติมในส่วนของการรับรู้ระบบ
คุณภาพภายในและทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่ง
ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าวจากงานวิจัยของสมาน นาวาสิทธิ์ 
(2553) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทาง
วิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พบว่าการรับรู้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์กร และอิทธิชัย สีด า (2553) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ: ศึกษากรณีผู้น านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จงัหวัดปตัตานี ซึ่งพบว่าตัวแปรทัศนคติมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดดังที่กล่าวมา ผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน และน าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาอธิบายอิทธิพลของตัว
แปรทั้งหมดตามสมมติฐานของการวิจัยในการตอบวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวม ที่มีตอประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประเภทการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปร โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนประเภทขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา ที่มิใชตําแหนงอาจารย มีหนาที่สนับสนุนวิชาการสังกัด ศูนย/สํานัก/วิทยาลัย/คณะ/

สถาบัน ของมหาวิทยาลัย จํานวน 4,045 คน โดยแบงเปนประเภทขาราชการ จํานวน 478 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2,319 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 768 คน และลูกจางประจํา           

จํานวน 479 คน (กองทรัพยากรบุคคล 2554) 

2. กลุมตัวอยาง  

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้มี

จํานวนทั้งสิ้น 4,045 คน  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane 

(1973, อางถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2531: 8–9) ดังนี้ 
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เมื่อ N = ขนาดของประชากร เทากับ 4,045 คน 

 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 e = ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  

   (ความเชื่อมั่นอยูที่ 95% จะมีความคาดเคลื่อนอยูที่ 5%) 
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จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงนี้ ซึ่งเปนประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตรของ Taro Yamane ได

เทากับ 364 คน  

3. การสุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแยกประชากร

ออกเปนกลุมประชากรยอยๆ จากหนวยงานทั้งหมดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด จํานวน 30 

หนวยงาน (กองทรัพยากรบุคคล 2554) และจากจํานวนดังกลาวจะมี 29 หนวยงาน เปนหนวยงาน

ที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ผูวิจัยตองการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการคํานวณหาเทียบสัดสวนจํานวนประชากรแตละหนวยงาน 

เพื่อหากลุมตัวอยางในแตละหนวยงาน โดยคิดจากสูตรการคํานวณการเลือกตัวอยางที่เปนสัดสวน 

(สิน พันธุพินิจ 2549: 124) ดังนี้ 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนกลุมตัวอยางแตละหนวยงาน =   จํานวนประชากรในแตละหนวยงาน x 364  

              จํานวนประชากรทั้งหมด 

จากการคํานวณดวยสูตรการคํานวณดังกลาว ผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 364 คน  
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ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา ในบางหนวยงานสัดสวนจํานวนบุคลากรกลุมตัวอยางดังกลาว

ไมถึง 1 คน ผูวิจัยจึงเพิ่มอํานาจการทดสอบทางสถิติของขอมูล โดยสัดสวนจํานวนที่ 0.01–4.99 

นั้น ผูวิจัยศึกษา จํานวน 5 คน และเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและเพื่อเพิ่มอํานาจ

การทดสอบทางสถิติ ผูวิจัยจึงทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน จําแนกตาม

หนวยงานไดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหนวยงาน 

ลําดบั คณะ 
จํานวน 

ประชากร 
จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

คณะกายภาพบําบดั 

คณะเทคนคิการแพทย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

คณะสัตวแพทย 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

บัณฑิตวทิยาลัย 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

วิทยาลัยราชสุดา 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 

ศูนยจติปญญาศึกษา 

ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

ศูนยศกึษาและพัฒนาสันติวิธ ี

ศูนยสัตวทดลองแหงชาต ิ

  79 

133 

126 

424 

136 

 55 

 62 

175 

121 

198 

151 

211 

108 

 65 

 30 

  9 

37 

 7 

120 

  8 

12 

12 

40 

13 

  5 

  6 

16 

12 

20 

14 

20 

10 

 6 

 5 

 5 

 5 

 5 

11 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดบั คณะ 
จํานวน 

ประชากร 
จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

สถาบันชีววทิยาศาสตรโมเลกุล 

สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

สถาบันโภชนาการ 

สถาบันวิจยัประชากรและสังคม 

สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 

สถาบันแหงชาตเิพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบด ี

หอสมุดและคลังความรู 

123 

 17 

 72 

127 

 56 

61 

89 

 4 

   1,132 

      117 

 12 

  5 

  7 

 12 

  6 

  6 

  9 

  5 

102 

 11 

 รวม 4,045 400 

ที่มา: กองทรัพยากรบุคคล,  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล, เขาถึงเมื่อ    

10 มกราคม 2555, เขาถึงไดจาก www.hr.mahidol.ac.th. 

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บ

ขอมูลจากประชากร ตามสัดสวนของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดจํานวน 400 คน  สําหรับการแจก

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางหรือบุคลากรสายสนับสนุนของหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงนี้ ตามจํานวนสัดสวนที่คํานวณไดตามตารางที่ 1 โดยผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการ

เก็บขอมูลดังกลาวเอง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเปน

แบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัย ตําราและเอกสาร

วิชาการที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยโครงสรางแบบสอบถามแบงออก 

เปน 5 ตอน ไดแก  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูระบบคุณภาพภายใน  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน  

ตอนที่  5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคลากร สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน และสังกัด สําหรับ

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็น ตามแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) เริ่มดวยการ

รวบรวมหรือเรียบเรียงขอความที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นในดานทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพ

ภายใน ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงนี้ ขอความแตละขอจะมีทางเลือกใหตอบได 5 ทาง 

คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใหคะแนน ดังนี้ 

  1 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนัน้นอยที่สุด 

  2  หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนัน้นอย 

  3 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง 

  4 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนัน้มาก 

  5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สดุ 

สําหรับตอนที่ 2, 4 และ 5 เปนแบบสอบถามประเภท Ordinal Scale เพื่อสอบถามการรับรูระบบ

คุณภาพภายใน การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในและการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน ตามระบบคุณภาพภายใน เริ่มตนดวยการสรางขอความที่เกี่ยวของกับตัวแปรดังกลาว 

นํามาใสในแบบสอบถามและใหเลือกตอบ กลาวคือ “ใช” หมายถึงขอความนั้นตรงกับความเปน

จริงของทาน คิดเปน 1 คะแนน และ “ไมใช” หมายถึงขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงของทาน 

คิดเปน 0 คะแนน 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบสอบถามที่ใชใน

การเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสรางขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเรียบเรียง

ใหเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาควบคุม

วิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ 

ถูกตองและตรงตามเนื้อหาที่กําหนด 
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2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ผูวิจัยใชการ

ทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยไดคาความเที่ยงตรง

เชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดในดานการรับรูระบบคุณภาพภายใน ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพ

ภายใน การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของคําถามในแตละดานดวยคา Factor Loading 

ซึ่งพบวามีคาตั้งแต 0.437-0.862 ตามตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับคาน้ําหนักองคประกอบ โดย 

Hair (1995: 385) กลาวาควรจะมีคาตั้งแต 0.3 ขึ้นไป 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

   

 
ตัวแปร 

 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

Factor Loading 

คาความเชื่อมั่น 
Cronbach’s Alpha 

Coefficient 

การรับรูระบบคณุภาพภายใน 

การรับทราบระบบคุณภาพภายใน 

การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน 

การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน 

การบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน 

 

0.672-0.819 

0.552-0.630 

0.523-0.738 

0.437-0.754 

 

0.930 

0.928 

0.927 

0.927 

ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

 

0.662-0.862 

0.643-0.704 

0.585-0.698 

 

0.944 

0.942 

0.942 

การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

การสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน 

การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน 

การวางแผนรวมกันในระบบคุณภาพภายใน 

การรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน 

การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน 

 

0.749-0.860 

0.560-0.839 

0.734-0.825 

0.635-0.820 

0.507-0.815 

 

0.964 

0.963 

0.963 

0.964 

0.9963 
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 3. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั่น 

โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบความเชื่อมั่น (Pre - Test) กับกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 ชุด ซึ่งกลุมตัวอยางที่นํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จะมิใชกลุม

ตัวอยางกลุมเดียวกันกับกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาตามตารางที่ 1 

หลังจากทําการแจกแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาคาความเชื่อมั่นแลว ผูวิจัยจะนํา

คะแนนจากแบบสอบถามไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (Cronbach, อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2531: 176) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 




















S
S
t

i

n

n
2

2

1
1

  

  

     เมื่อ α  แทน          คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  n  แทน          จํานวนขอในแบบสอบถาม 

  ∑ S 2j   แทน          ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

    S 2j             แทน          คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหรอยละ เพื่อคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค โดยควรมีคาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (อดิศร รุงสวาง 2553: 66) พบวามีคาอยูระหวาง 

0.875-0.964  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยนําโครงรางการวิจัยหรือวิทยานิพนธนี้ เสนอขอรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งเปนเงื่อนไขในการทําวิจัยที่

มีความเกี่ยวของกับการเก็บขอมูลภายในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงนี้  

 ขั้นตอนที่  2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นมา

ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห

ขอมูลและดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณในการเก็บขอมูล  
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 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อติดตอประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลกับมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน และดําเนินการเก็บ

ขอมูล  

 ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลมาตรวจหาความสมบูรณ  

ความถูกตองของขอมูลและดําเนินการวิเคราะหตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมูตามประเภทของการวัด

ตัวแปร และดําเนินการวิเคราะหในสวนของสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห

ขอมูลและนําคาทางสถิติมาวิเคราะหหาอิทธิพลและความสัมพันธของแตละตัวแปรระหวางการ

รับรู ทัศนคติ การมีสวนรวมกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบ

คุณภาพภายใน  

 สําหรับการวิ เคราะหขอมูลตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน จาก

แบบสอบถามวัดความคิดเห็นไดแบงชวงระดับเปน 5 ชวง คือเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็น

ดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยกําหนดจากความกวางของอันตรภาคชั้น 

(Class Interval) แบงออกเปน 5 ชวงเทากัน เพื่อใหทราบถึงระดับความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

สามารถคํานวณหาคาพิสัย เพื่อหาคะแนนอันตรภาคชั้นในการจัดระดับคะแนนในการวิเคราะห 

(อดิสร รุงสวาง 2553: 67) ดังนี้ 

  

 คะแนนพิสัย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                          จํานวนชวงระดับคะแนน 

    

=                  5 – 1 

                          5 

   =                  0.80 

 

ดังนั้นเกณฑระดับความคิดเห็นจะได ดังนี ้
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 เกณฑเห็นดวยมากที่สุด  = 4.21 – 5.00  

 เกณฑเห็นดวยมาก  = 3.41 – 4.20 

 เกณฑเห็นดวยปานกลาง  = 2.61 – 3.40  

 เกณฑเห็นดวยนอย  = 1.81 – 2.60 

 เกณฑเห็นดวยนอยที่สดุ  = 1.00 – 1.80 

  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตใชการวัดการรับรู การมีสวนรวม และประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน             

จากขอความที่กําหนดในแบบสอบถาม ในลักษณะ Ordinal Scale เพื่อวัดขอเท็จจริงในแตละ

ประเด็น ดวยคําตอบคือ “ใช” หรือ “ไมใช”  

 การวิเคราะหขอมูลตัวแปรการรับรู การมีสวนรวมและประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในจากคําตอบ

ดังกลาวดวยการทําการแปลงเปนคาคะแนน ดังนี้ 

1. ตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายใน ประกอบดวยคําถามวัดระดับการรับรู 4 

ดาน จํานวนดานละ 8 ขอคําถาม คิดเปน 8 คะแนน รวมจํานวนทั้งสิ้น 32 ขอคําถาม คิดเปน 32 

คะแนน 

2. ตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ประกอบดวยคําถามวัดระดับการมี

สวนรวม 5 ดาน จํานวนดานละ 8 ขอคําถาม คิดเปน 8 คะแนน รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอคําถาม            

คิดเปน 40 คะแนน 

3. ตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ประกอบดวยคําถามวัดระดับการดําเนินงาน ตามระบบ

คุณภาพภายใน จํานวน 10 ขอคําถาม คิดเปน 10 คะแนน 

 โดยผูวิจัยแบงชวงระดับคะแนนเปน 5 ชวง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด ซึ่งทําการกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น (Class Interval) แบงออกเปน 5 ชวง

เทากัน ดวยการคํานวณจากการหาคาพิสัย เพื่อหาชวงคะแนนในแตละอันตรภาคชั้น สําหรับการ

จัดระดับคะแนนในการวิเคราะหตามวิธีการคํานวณของอดิสร รุงสวาง (2553: 67) ที่กลาวมา

ขางตนปรากฏดังนี้ 

1. เกณฑคะแนนวัดระดับการรับรูระบบคุณภาพภายในในภาพรวม มีชวงคะแนน

ดังนี้ 
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ระดับมากที่สุด = 25.64 – 32.00 

ระดับมาก =               19.23 – 25.63 

ระดับปานกลาง = 12.82 – 19.22  

ระดับนอย = 6.41 – 12.81  

ระดับนอยที่สุด = 0.00 – 6.40 (คาพิสัย 6.40) 

2. เกณฑคะแนนวัดระดับการรับรูระบบคุณภาพภายใน ในแตละดาน มีชวงคะแนน

ดังนี้ 

ระดับมากที่สุด = 6.44 – 8.00 

ระดับมาก = 4.83 – 6.43 

ระดับปานกลาง = 3.22 – 4.82   

ระดับนอย = 1.61 – 3.21 

ระดับนอยที่สดุ = 0.00 – 1.60 (คาพิสัย 1.60) 

3. เกณฑคะแนนวัดระดับการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในในภาพรวม มีชวง

คะแนนดังนี้ 

ระดับมากที่สุด = 32.04 – 40.00 

ระดับมาก = 24.03 – 32.03 

ระดับปานกลาง = 16.02 – 24.02  

ระดับนอย = 8.01 – 16.01  

ระดับนอยที่สดุ = 0.00 – 8.00 (คาพิสัย 8.00) 

4. เกณฑคะแนนวัดระดับการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ในแตละดาน มีชวง

คะแนนดังนี้ 

ระดับมากที่สุด = 6.44 – 8.00 

ระดับมาก = 4.83 – 6.43 

ระดับปานกลาง = 3.22 – 4.82   

ระดับนอย = 1.61 – 3.21 

ระดับนอยที่สดุ = 0.00 – 1.60 (คาพิสัย 1.60) 

5. เกณฑคะแนนวัดระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในมีชวงคะแนนดังนี้ 
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ระดับมากที่สุด = 8.04 – 10.00 

ระดับมาก = 6.03 – 8.03 

ระดับปานกลาง = 4.02 – 6.02  

ระดับนอย = 2.01 – 4.01  

ระดับนอยที่สดุ = 0.00 – 2.00 (คาพิสัย 2.00) 

 

 สําหรับการวัดทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน ผูวิจัยจะใชเกณฑระดับความ

คิดเห็นขางตน อธิบายถึงระดับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่

มีตอระบบคุณภาพภายใน 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีประเด็นทางการวิเคราะหดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง นําเสนอโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) จํานวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพบุคคล อายุงาน ประสบการณทํางาน และหนวยงานที่สังกัด 

 2. การวิเคราะหขอมูลดานการรับรู ทัศนคติ การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน

และ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

ระบบคุณภาพภายใน นําเสนอโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จํานวนรอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับ

การรับรู ทัศนคติ การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระโดยใชสถติิสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ 

(2533: 81) กลาวถึงวิธีการหาคาความสัมพันธ ดวยสูตรการคํานวณดังนี้ 
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  เมื่อ  r คือ คาความสัมพันธ 

   X คือ ตัวแปรตน 

   Y คือ ตัวแปรตาม 

คาของ r อยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 ถาหากคา r มีคามากกวา 0 แลวเปน

ความสัมพันธทางบวก ถาหากมีคานอยกวา 0 แลวจะเปนความสัมพันธทางลบ โดยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้  

สัมพันธกันสูง r ≥ 0.80 หรือ r ≤ -0.80 

สัมพันธกันปานกลาง 0.05 < r < 0.80 หรือ -0.80 < r < -0.50 

สัมพันธกันต่ํา -0.50 ≤ r ≤ -0.50  

 

ซึ่งผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ไดแก 

3.1 ความสัมพันธระหวางการรับรูระบบคุณภาพภายในกับการมีสวนรวมใน

ระบบคุณภาพภายใน 

3.2 ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในกับการมีสวนรวม

ในระบบคุณภาพภายใน 

3.3 ความสัมพัน ธ ระหวางก ารมีสวนรวมใน ระบบคุณภาพภายใ นกั บ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบ

คุณภาพภายใน 

3.4 ความสัมพันธระหวางการรับรูระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

3.5 ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

 4. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในและ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบ

คุณภาพภายใน จากตัวแปรที่ทําการศึกษา ไดแก  

4.1 การรับรูระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพ

ภายใน 
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4.2 ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในระบบ

คุณภาพภายใน 

4.3 การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

4.4 การรับรูระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน  

4.5 ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

ซึ่งวิเคราะหตัวแปรที่ทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) 

 

การวัด (Measurement) 

 สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

 1. กําหนดตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายใน เทากับ A 

1.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน เทากับ A1 

1.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน เทากับ A2 

1.3 การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน เทากับ A3 

1.4 การบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน เทากับ A4 

 2. กําหนดตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน เทากับ B 

2.1 ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน เทากับ B1 

2.2 ทัศนคติดานความรูสึกที่มีตอระบบคุณภาพภายใน เทากับ B2 

2.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน เทากับ B3 

 3. กําหนดตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C 

3.1 การสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C1 

3.2 การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C2 

3.3 การวางแผนรวมกันในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C3 

3.4 การรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C4 

3.5 การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C5 
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 4. กําหนดตัวแปรของประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน เทากับ Y 

 
สมการการวัด 

 Equation 1: การรับรูที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอการมีสวน

รวมในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C = β01+ β1A1+ β2A2+ β3A3+ β4A4+E 

 Equation 2: ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอการมีสวน

รวมในระบบคุณภาพภายใน เทากับ C = β01+ β1B1+ β2B2+ β3B3+E 

 Equation 3: การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบ

คุณภาพภายใน เทากับ Y = β01+ β1C1+ β2C2+ β3C3+ β4C4+ β5C5+ E 

 Equation 4: การรับรูที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวก ตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบ

คุณภาพภายใน เทากับ Y = β01+ β1A1+ β2A2+ β3A3+ β4A4+ E 

 Equation 5: ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบ

คุณภาพภายใน เทากับ Y = β01+ β1B1+ β2B2+ β3B3+ E 
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บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมที่มีตอประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพของบุคลากร และอายุงานหรือประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 2 การรับรูระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 4 การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 5 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ตอนที่ 6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ตอนที่ 7 การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

ตอนที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน 

 

เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนที่เขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณทีใ่ชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

X แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

F    แทน สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ  

F-  distributionการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

t   แทน สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test 

   ส
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p-value แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติ (Sig.ifieance) 

R 

 

R2 

แทน 

 

แทน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน  

(Pearson Product Moment Correlation) 

คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 

r 

 

แทน สถิติสหสัมพนัธแบบเพียรสนั (Prearson product moment  

Correlation Coefficient) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปร 

b แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัวแปร 

β แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 

M.D. 

 

แทน การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงลึก/การทดสอบคา 

ความแตกตางเชิงลึกที่เกิดขึ้นจากสถิติ F-test 

A แทน การรับรูระบบคณุภาพภายใน 

A1 แทน ดานการรับทราบระบบคณุภาพภายใน 

A2 แทน ดานการเลือกรับระบบคณุภาพภายใน 

A3 แทน ดานการทําความเขาใจระบบคณุภาพภายใน 

A4 แทน ดานการบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน 

B แทน ทัศนคตทิี่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

B1 แทน ดานความเขาใจที่มตีอระบบคณุภาพภายใน 

B2 แทน ดานความรูสึกตอระบบคณุภาพภายใน 

B3 แทน ดานพฤตกิรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

C แทน การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

C1 แทน ดานการสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน 

C2 แทน ดานการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน 

C3 แทน ดานการวางแผนรวมกนัในระบบคณุภาพภายใน 

C4 แทน ดานการรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน 

C5 แทน ดานการติดตามประเมินผลในระบบคณุภาพภายใน 

Y แทน ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ 
            การศึกษา สถานภาพของบุคลากร และอายุงานหรือประสบการณทํางานใน  

            มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพของบุคลากร และอายุงานหรือประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลสวนบุคคล ความถี่ (n=350) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

350 

 88 

262 

100.0 

  25.1 

  74.9 

อาย ุ

ต่ํากวา 25 ป 

25 - 40 ป 

41 - 55 ป 

มากกวา 55 ป  

350 

 14 

234 

 91 

 11 

100.0 

   4.0 

  66.9 

  26.0 

   3.1 

ระดับการศกึษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตร ี

350 

 18 

187 

145 

100.0 

   5.2 

 53.4 

 41.4 

สถานภาพบุคลากร 

ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

ลูกจางชั่วคราว 

ไมระบุสถานภาพ 

350 

 16 

296 

 21 

 17 

100.0 

   4.6 

  84.6 

   6.0 

   4.8 

อายุงาน/ประการณทํางาน 

ต่ํากวา 1 ป 

1 – 5 ป 

6 – 10 ป 

มากกวา 10 ป 

350 

 50 

114 

 46 

140 

100.0 

  14.3 

  32.6 

  13.1 

  40.0 
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จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางคือบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงหนึ่ง จํานวน 350 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.9 อายุระหวาง 

25 – 40 ป คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 55 ป คิดเปนรอยละ 26 มีระดับ

การศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 41.4 มีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 84.6 และมีสถานภาพเปน

ขาราชการนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4.6 สวนใหญมีอายุงานมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 40 

รองลงมามีอายุงานระหวาง  1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 32.6 

 

ตอนท่ี 2 การรับรูระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูระบบคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 

ตัวแปร X  S.D. ระดับการรับรู 

การรับรูระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม 
19.62 8.25 มาก 

โดยรวม 19.62 8.25 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวาการรับรูระบบคุณภาพภายในในภาพรวมของบุคลากรสายสนับ 

สนุนของมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐแหงหนึ่ง มีคาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 

19.62 ( x  = 19.62) จากคะแนนทั้งหมด 32 คะแนน 
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูระบบคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย จําแนกรายดาน 

 

การรับรูระบบคณุภาพภายใน                  

ของมหาวิทยาลัยจําแนกรายดาน X  S.D. ระดับการรับรู 

1.  การรับทราบระบบคุณภาพภายใน 

2.  การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน 

3.  การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน 

4.  การบันทึกและจดจําระบคุณภาพภายใน 

6.98 

4.98 

4.42 

3.23 

1.73 

2.73 

2.69 

2.70 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 4.90 2.06 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบวาการรับรูระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยจําแนกรายดาน                   

มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.90) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการรับทราบ

ระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ( x = 6.98) อยูในระดับมากที่สุด ดานการเลือกรับ

ระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนนรองลงมา ( x = 4.98) อยูในระดับมาก และดานการทํา

ความเขาใจระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนนรองลงมาตามลําดับ ( x  = 4.42) อยูในระดับ

ปานกลาง สวนดานการบันทึกและจดจําระบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.23) อยูใน

ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 6 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนนุในการรับรูระบบคุณภาพ 

                ภายในของมหาวิทยาลยั จําแนกรายขอในดานการรับทราบระบบคุณภาพภายใน 

 

 

การรับทราบระบบคณุภาพภายใน 

จํานวน (n=350) 

(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานทราบวามหาวิทยาลัยกําลังดําเนินงานภายใตระบบคณุภาพภายใน 
325 

(92.9) 

25 

(7.1) 

ทานทราบวามหาวิทยาลัยมกีารประชาสัมพนัธระบบคณุภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัย 

292 

(83.4) 

58 

(16.6) 

เพื่อนรวมงานของทานพูดถึงการจัดระบบคณุภาพภายในมหาวิทยาลัย 
255 

(72.9) 

95 

(27.1) 

ทานทราบวาระบบสารสนเทศคณะของมหาวิทยาลยัมีความเกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานของทานและระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

308 

(88.0) 

42 

(12.0) 

ทานทราบวาสวนงานของทานมกีารจัดการประชุมเกี่ยวกบัระบบ

คุณภาพภายใน 

302 

(86.3) 

48 

(13.7) 

ทานทราบวาสวนงานของทานตองดําเนนิงานดานประกนัคุณภาพ

ภายในสวนงาน ตามระบบคณุภาพภายในของมหาวทิยาลัย 

324 

(92.6) 

26 

(7.4) 

ทานทราบวางานของทานตองดําเนนิงานภายใตการประกนัคุณภาพ

ภายในที่สอดคลองกับการประกันคณุภาพของสวนงานทาน 

324 

(92.6) 

26 

(7.4) 

ทานทราบวาทกุสวนงานตองมีการเขยีนรายงานตนเอง SAR เพื่อรอรับ

การเยี่ยมสํารวจ ตามการประกนัคณุภาพภายในของระบบคุณภาพ 

ภายในของมหาวิทยาลัย 

314 

(89.7) 

 

36 

(10.3) 

 

 

จากตารางที่ 6 พบวาการรับทราบระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญทราบวามหาวิทยาลัยกําลังดําเนินงานภายใตระบบ

คุณภาพภายใน คิดเปนรอยละ 92.9 รองลงมาทราบวาสวนงานตองดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพภายในสวนงาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและทราบวางานของตนเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตองดําเนินงานภายใตการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพของสวนงาน

ของตน คิดเปนรอยละ 92.6 และทราบวาทุกสวนงานตองมีการเขียนรายงานตนเอง S A R เพื่อรอ

รับการเยี่ยมสํารวจ ตามการประกันคุณภาพภายในของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

คิดเปนรอยละ 89.7 ในขณะที่ทราบวามีเพื่อนรวมงานของตนพูดถึงการจัดระบบคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 72.9 

 

ตารางที่ 7 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนนุในการรับรูระบบคุณภาพ 

ภายในของมหาวิทยาลัย จําแนกรายขอในดานการเลือกรบัระบบคณุภาพภายใน 

 

การเลือกรบัระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350  
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานหาชองทางการสืบคนหาขอมลู สําหรับการเรียนรูเกีย่วกับระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัย  

178 

(50.9) 

172 

(49.1) 

ทานติดตามขาวสารดานงานประกนัคุณภาพของสวนงานหรือของ

มหาวิทยาลัย 

210 

(60.0) 

140 

(40.0) 

ทานสนใจหาขอมูลดานงานประกันคณุภาพ ตามระบบคณุภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ 

176 

(50.3) 

174 

(49.7) 

หากมีการอบรมดานประกันคุณภาพ ทานมคีวามสนใจทีจ่ะเขารวม 
243 

(69.4) 

107 

(30.6) 

ทานมีความยนิดี หากสวนงานของทานเสนอชื่อใหทานรวมเปน

คณะทํางานดานประกันคณุภาพของสวนงาน 

212 

(60.6) 

138 

(39.4) 

หากมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานดานประกันคณุภาพของสวนงานอื่นๆ ทาน

ไมลังเลที่จะไป 

230 

(65.7) 

120 

(34.3) 

ทานตั้งใจวาจะศึกษาเรียนรูเกีย่วกับระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
217 

(62.0) 

133 

(38.0) 

ทานใหความสําคัญกบัการปฏิบัติงานภายใตการประกันคณุภาพ ตาม

ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 

280 

(80.0) 

70 

(20.0) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

จากตารางที่ 7 พบวาการเลือกรับระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานภายใตการประกัน

คุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 80.0 โดยหากมีการอบรม

ดานประกันคุณภาพ ตนเองจะมีความสนใจที่จะเขารวม คิดเปนรอยละ 69.4 และหากมีโอกาสได

ไปศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพของสวนงานอื่นๆ ตนเองจะไมลังเลที่จะไป คิดเปนรอยละ 65.7 

รองลงมาตามลําดับ ในขณะที่บุคลากรมีความสนใจหาขอมูลดานงานประกันคุณภาพ ตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 50.3 

 

ตารางที่ 8 การแจกแจงจํานวน และรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการรับรูระบบคุณภาพ 

ภายในของมหาวิทยาลัย จําแนกรายขอในดานการทําความเขาใจระบบคุณภาพ

ภายใน 

 

การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับการประกันคณุภาพตามระบบคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย  

256 

(73.1) 

94 

(26.9) 

ทานเขาฟงบรรยายเกี่ยวกบัการประกันคณุภาพตามระบบคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความรูดานการประกนัคุณภาพ  

191 

(54.6) 

159 

(45.4) 

ทานไดรวมประชุมการทําความเขาใจหรือการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 

ตามระบบคุณภาพภายในของสวนงานหรือมหาวิทยาลยั 

189 

(54.0) 

161 

(46.0) 

ทานอานขอมลูระบบคณุภาพภายในของมหาวทิยาลัยในมาตรฐาน

คุณภาพแตละดาน/องคประกอบอยางละเอียด 

108 

(30.9) 

242 

(69.1) 

เมื่อทานมีขอสงสัย ทานไดสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ

ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยักับเพื่อนรวมงาน/บุคคลอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกบังานดานประกันคุณภาพเพื่อทําความเขาใจในขอมูลมากขึ้น 

223 

(63.7) 

127 

(36.3) 

ทานพยายามคนควาหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยกับระบบคุณภาพของหนวยงานภายนอกเชนสมศ.หรือสกอ 

119 

(34.0) 

231 

(66.0) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 

การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานพยายามทําความเขาใจในการกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย สําหรบัการประกนัคุณภาพ 

224 

(64.0) 

126 

(36.0) 

ทานทําความเขาใจรายละเอียดเกณฑการเยีย่มสํารวจ ในการประเมิน

สวนงาน ตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

236 

(67.4) 

114 

(32.6) 

 

จากตารางที่ 8 พบวาการทําความเขาใจระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย

สนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญทําความเขาใจรายละเอียดเกณฑการเยี่ยม

สํารวจในการประเมินสวนงาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 67.4 

และพยายามทําความเขาใจในการกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับการ

ประกันคุณภาพ คิดเปนรอยละ 64.0 และเมื่อมีขอสงสัยตนเองไดสอบถามแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนรวมงาน/บุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ

งานดานประกันคุณภาพเพื่อทําความเขาใจในขอมูลมากขึ้น คิดเปนเปนรอยละ 63.7 รองลงมา

ตามลําดับ ในขณะที่บุคลากรอานขอมูลระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในมาตรฐาน

คุณภาพแตละดาน/องคประกอบอยางละเอียดนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ 

พยายามคนควาหาขอมูล เพื่อเปรียบเทียบระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับระบบ

คุณภาพของหนวยงานภายนอก เชน สมศ. หรือ สกอ. คิดเปนรอยละ 34.0 

 

 
 

 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการรับรูระบบคุณภาพ 

ภายในของมหาวิทยาลัย จําแนกรายขอในดานการบันทึกและจดจําระบบคุณภาพ 

ภายใน 

 

การบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานอธิบายนโยบายคณุภาพตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ในมาตรฐานคุณภาพแตละดาน/องคประกอบได 

96 

(27.4) 

254 

(72.6) 

ทานจัดระบบเอกสารเปนหมวดหมู ตามมาตรฐานระบบคณุภาพ ภายใน

ของมหาวิทยาลัยได 

207 

(59.7) 

141 

(40.3) 

ทานเก็บบนัทึกขอมูลหรือจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ

ของสวนงานและของทานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

196 

(56.0) 

154 

(44.0) 

ทานกรอกขอมูลการดําเนินงานลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
163 

(46.6) 

187 

(53.4) 

ทานออกความเหน็ขณะดําเนนิงานดานประกนัคุณภาพตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัย 

121 

(34.6) 

229 

(65.4) 

ทานอธิบายรายละเอียดของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ใหแกผูอ่ืนได 

100 

(28.6) 

250 

(71.4) 

ทานจําองคประกอบตางๆ ในระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยได 
82 

(23.4) 

268 

(76.6) 

ปจจบุันทานดําเนินงานตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยได

ถูกตอง 

163 

(46.6) 

187 

(53.4) 

 

จากตารางที่ 9 พบวาการบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย

สนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญจัดระบบเอกสารเปนหมวดหมู  ตาม

มาตรฐานระบบคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัยได คิดเปนรอยละ 59.7 และเก็บบันทึกขอมูล

หรือจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสวนงานและของทานตามระบบคุณภาพ

   ส
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ภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 56.0 รวมทั้งมีการกรอกขอมูลการดําเนินงานลงในระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและดําเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดถูกตอง 

คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมาตามลําดับ ในขณะที่บุคลากรสามารถจดจําองคประกอบตางๆใน

ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 23.4 รองลงมาคือสามารถ

อธิบายนโยบายคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในมาตรฐานคุณภาพแตละ

ดาน/องคประกอบได คิดเปนรอยละ 27.4 

 

ตอนท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของ 

                  มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 

ตัวแปร X  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคตทิี่มีตอระบบคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
3.64 0.65 มาก 

โดยรวม 3.64 0.65 มาก 

 

จากตารางที่ 10 พบวาทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.64 ( x  = 3.64)  

 

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

                  ของมหาวิทยาลัย จําแนกรายดาน 

 

ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

ของมหาวิทยาลัยจําแนกรายดาน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

1.  ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

2.  ทัศนคติดานความรูสกึตอระบบคณุภาพภายใน 

3.  ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคณุภาพภายใน 

3.70 

3.55 

3.67 

0.64 

0.74 

0.71 

มาก 

มาก 

มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.64 0.65 มาก 

   ส
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จากตารางที่ 11 พบวาทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยจําแนก

รายดาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.64) เมื่อจําแนกรายดาน พบวาทัศนคติดาน

ความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.70) อยูในระดับมาก รองลงมา

เปนทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน ( x  = 3.64) อยูในระดับมาก และทัศนคติ

ดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายใน ( x  = 3.55) อยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

                  ของมหาวิทยาลัย ดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน จําแนกรายขอ 

 

ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคณุภาพภายใน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

ทานคิดวาสามารถนําความรูดานระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย ไปใชกบัการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและ

ถายทอดใหผูอื่นไดอยางถกูตอง 

3.16 0.92 ปานกลาง 

ทานเห็นวามหาวิทยาลัยไดจดัการอบรมอธิบาย/ชี้แจง

วิธีการดําเนนิงานตามระบบคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย ใหกบับุคลากรอยางทั่วถึง 

3.05 0.98 ปานกลาง 

ทานเชื่อวาการดําเนนิงานตามระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพจะเปนผลดีตอการ

ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย 

3.95 0.90 มาก 

ทานคิดวาการเขียน SAR หรือการเขียนรายงานตนเอง 

ตองมีความสอดคลองกับแผนการฏิบัติและแผนกลยุทธ

ของสวนงาน 

4.07 0.83 มาก 

ทานคิดวาผลการยีย่มสํารวจดานประกนัคุณภาพของ

สวนงานจะนําไปสูการปรับปรงุและพัฒนาสวนงานได 

3.77 0.94 มาก 

ทานเห็นวาการนําผลลัพธของสวนงานไปเทียบเคยีง 

(Benchmark) กับองคกรอ่ืนๆ จะเปนผลดตีอการประเมนิ

คุณภาพสวนงาน 

3.76 0.89 มาก 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

 

ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคณุภาพภายใน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

ทานคิดวาการกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศะของ

มหาวิทยาลัย ครบถวนจะเปนผลดีตอการดําเนนิงานของ

ระบบคุณภาพภายใน 

3.86 0.87 มาก 

ทานคิดวาการปฏิบัตงิานตามกระบวนการ PDCA มีสวน

เพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนนิงานตามระบบคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย  

3.96 0.90 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.70 0.64 มาก 

 

จากตารางที่ 12 พบวาทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดาน

ความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.70) เมื่อ

จําแนกรายขอ พบวาบุคลากรคิดวาการเขียน SAR หรือการเขียนรายงานตนเอง ตองมีความ

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติและแผนกลยุทธของสวนงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.07) อยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรคิดวาการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA มีสวนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ( x  = 3.96) อยูในระดับ

มาก และบุคลากรเชื่อวาการดําเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย อยางมี

ประสิทธิภาพจะเปนผลดีตอการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ( x  = 3.95) อยูในระดับมาก 

ในทางตรงกันขามบุคลากรเห็นวามหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมอธิบาย/ชี้แจงวิธีการดําเนินงาน

ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยใหกับบคุลากรอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.05) 

อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

                  ของมหาวิทยาลัย ดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายใน จําแนกรายขอ 

 

ทัศนคติดานความรูสกึตอระบบคุณภาพภายใน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

ทานรูสึกวาระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย เปน

เรื่องสําคัญกบัการปฏิบัติงานในปจจุบันของทาน 

3.77 0.95 มาก 

ทานรูสึกวามหาวิทยาลัยมีการดําเนนิงานอยางเครงครัดใน

งานดานประกันคณุภาพ ตามระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย 

3.68 0.88 มาก 

ทานเห็นดวยกับมหาวิทยาลัยในการใชระบบคณุภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประกันคณุภาพ

การศึกษา  

3.82 0.94 มาก 

ทานมีความสุขกับการปฏิบัติงานภายใตการประกัน

คุณภาพตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

3.25 0.97 ปานกลาง 

ทานเห็นวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั มีความ

เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

3.43 0.92 มาก 

ทานรูสึกวาระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย ไมใช

เรื่องนาเบื่อหรือเพิ่มภาระใหกับงานของทาน 

3.08 1.05 ปานกลาง 

ทานรูสึกวาระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีสวน

ชวยพัฒนาตัวทานหรือสวนงานของทานได 

3.52 0.91 มาก 

ทานรูสึกวาระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถ

นําพามหาวิทยาลยัสูความเปนสากล 

3.82 0.88 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.55 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 13 พบวาทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดาน

ความรูสึกตอระบบคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.55) เมื่อจําแนกราย

ขอ พบวาบุคลากรเห็นดวยกับมหาวิทยาลัยในการใชระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและรูสึกวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถ
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นําพามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.82) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ                     

บุคลากรรูสึกวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เปนเรื่องสําคัญกับการปฏิบัติงานใน

ปจจุบันของทาน ( x = 3.77) อยูในระดับมาก และบุคลากรรูสึกวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน

อยางเครงครัดในงานดานประกนัคุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ( x = 3.68) 

อยูในระดับมาก ในทางตรงกันขามบุคลากรรูสึกวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ไมใช

เรื่องนาเบื่อหรือเพิ่มภาระใหกับงานของตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.08) อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน 

                  ของมหาวิทยาลัย ดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน จําแนกรายขอ 

 

ทัศนคติดานพฤติกรรมทีม่ีตอระบบคณุภาพภายใน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

ทานเห็นวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเปนระบบ

ที่ตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือกนัในการปฏิบัติงาน 

4.23 0.80 มากที่สุด 

ทานคิดวาตนเองกระตือรือรนใหความรวมมือในการปฏิบตัิ 

งานที่เกี่ยวกบัระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

3.55 0.95 มาก 

ทานเห็นวาการทบทวนขอมูลดานประกนัคุณภาพระบบ

คุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิบัติงาน 

จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

3.67 0.86 มาก 

ทานเชื่อวาการเอาใจใสกบัการเก็บบนัทึกขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของกบังานประกันคณุภาพเปนเรื่องทีจ่ําเปนในการ

ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 

3.88 0.84 มาก 

ทานเห็นวาเพื่อนรวมงานของทานสวนใหญรวมมือกันปฏิบัติ

ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

3.28 1.00 ปานกลาง 

ทานเชื่อวาการทุมเทเวลาและกําลังความสามารถปฏิบัติงาน

ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถตอบ 

สนองนโยบายระบบคณุภาพของมหาวิทยาลัย 

3.58 0.89 มาก 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

 

ทัศนคติดานพฤติกรรมทีม่ีตอระบบคณุภาพภายใน X  S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

ทานเชื่อวาการปฏิบัติงานตามระบบคณุภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยจะทําใหทานเปนสวนสําคญัตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

3.64 0.87 มาก 

ทานคิดวาปจจุบนัทานปฏิบัติงานตามนโยบายระบบ

คุณภาพ  ภายในของมหาวิทยาลัย อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ  

3.54 0.94 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.67 0.71 มาก 

 

จากตารางที่ 14 พบวาทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดาน

พฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.67) เมื่อจําแนก

รายขอ พบวา บุคลากรเห็นวาระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เปนระบบที่ตองอาศัยความ

รวมมือชวยเหลือกันในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.23) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา

คือบุคลากรเชื่อวาการเอาใจใสกับการเก็บบันทึกขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานประกัน

คุณภาพเปนเรื่องที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ( x  = 

3.88) อยูในระดับมาก และบุคลากรเห็นวาการทบทวนขอมูลดานประกันคุณภาพระบบคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิบัติงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( x  = 3.67) 

อยูในระดับมาก ในทางตรงกันขามบุคลากรเห็นวาเพื่อนรวมงานของตนเองสวนใหญรวมมือกัน

ปฏิบัติตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x  = 3.28) อยูในระดับปาน

กลาง 
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ตอนท่ี 4 การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของ 

                  มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 

ตัวแปร X  S.D. 
ระดับ                

การมีสวนรวม 

การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัย 
25.36 14.66 มาก 

โดยรวม 25.36 14.66 มาก 

 

จากตารางที่ 15 พบวาการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในในภาพรวมของบุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง มีคาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับมาก โดยมี

คะแนนคาเฉลี่ยที่ 25.36 ( x  = 25.36) จากคะแนนทั้งหมด 40 คะแนน  

 

ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของ 

มหาวิทยาลัย จําแนกรายดาน 

 

การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน                      

ของมหาวิทยาลัยจําแนกรายดาน X  S.D. 
ระดับการมี

สวนรวม 

1. การสนับสนุนขอมูลในระบบคณุภาพภายใน 

2. การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน             

3. การวางแผนรวมกันในระบบคณุภาพภายใน  

4. การรวมปฏิบัติในระบบคณุภาพภายใน  

5. การติดตามประเมินผลในระบบคณุภาพภายใน 

5.61 

5.20 

4.61 

4.95 

4.97 

2.71 

3.11 

3.38 

3.22 

3.18 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 5.07 2.93 มาก 

 

จากตารางที่ 16 พบวาการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

จําแนกรายดาน มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 5.07) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาดานการสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ( x  = 5.61) อยูใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับมาก ดานการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนน

รองลงมา ( x  = 5.20) อยูในระดับมาก และดานการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน มี

คาเฉลี่ยคะแนนรองลงมาตามลําดับ ( x  = 4.97) อยูในระดับมาก สวนดานการวางแผนรวมกันใน

ระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x  = 4.61) อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 17 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการมีสวนรวมในระบบ 

      คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดานการสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน 

      จําแนกรายขอ 

 

การสนบัสนุนขอมลูในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานตอบคําถามหรือใหขอมูลกบัเพื่อนรวมงาน/ผูใตบงัคับบัญชาเกี่ยวกับ

การประกันคณุภาพตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

242 

(69.1) 

108 

(30.9) 

ปจจบุันทานรวบรวมขอมูลของงานที่ทานรับผิดชอบสงใหกับผูบังคับ 

บัญชา/ผูบรหิาร เพื่อดําเนินการดานประกนัคณุภาพ 

270 

(77.1) 

80 

(22.9) 

ทานใหขอมูลกับงานอื่นๆ เชน ภาควิชา งานการศกึษาหรอืงานวิจัยใน

สวนงานของทาน เพื่อประกอบการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 

247 

(70.6) 

103 

(29.4) 

ทานใหขอมูลในงานของทาน เพื่อจัดทําการประกนัคุณภาพตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยแกเจาหนาทีป่ระกนัคุณภาพของสวนงาน

278 

(79.4) 

72 

(20.6) 

ทานเขยีนรายงานตนเอง SAR เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพ ตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัย ทกุครั้งเพื่อรอรับการตรวจเยีย่ม  

209 

(59.7) 

141 

(40.3) 

ทานไดใหสมัภาษณและตอบคําถามกับกรรมการเยีย่มสํารวจ ในการ

เยี่ยมสํารวจสวนงาน 

223 

(63.7) 

127 

(36.3) 

ทานกรอกขอมูลทีเ่กี่ยวกับภาระงานของทานตามแบบฟอรมตางๆ ในงาน

ประกันคณุภาพตามระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลยั 

267 

(76.3) 

83 

(23.7) 

 

ทานมีการบนัทึกขอมูลของสวนงานในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

229  

(65.4) 

121 

(34.6) 

   ส
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สมุดกลาง
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จากตารางที่ 17 พบวาการสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย

สนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญใหขอมูลในงานของตน เพื่อจัดทําการประกัน

คุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย แกเจาหนาที่ประกันคุณภาพของสวนงาน คิด

เปนรอยละ 79.4 รองลงมาคือปจจุบันบุคลากรรวบรวมขอมูลของงานที่ตนเองรับผิดชอบสงใหกับ

ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร เพื่อดําเนินการดานประกันคุณภาพ คิดเปนรอยละ 77.1 และกรอกขอมูล

ที่เกี่ยวกับภาระงานของตนตามแบบฟอรมตางๆ ในงานประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 76.3 ในทางตรงกันขาม บุคลากรมีการเขียนรายงานตนเอง SAR 

เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ทุกครั้งเพื่อรอรับการ

ตรวจเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 59.7 

 

ตารางที่ 18 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการมีสวนรวมในระบบ 

     คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดานการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบ    

     คุณภาพภายใน จําแนกรายขอ 

 

การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานประกันคณุภาพตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยระหวางเพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคบับัญชา/

ผูบังคับบญัชา ภายในงานของทาน 

253 

(72.3) 

97 

(27.7) 

ทานขอความคิดเห็น/สอบถามขอมูลหรือวิธีการบนัทกึขอมูลในระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคบับัญชา/

ผูบังคับบญัชา/ มหาวิทยาลัย 

233 

(66.6) 

117 

(33.4) 

ทานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานตนเอง SAR ระหวางเพื่อน

รวมงาน 

241 

(68.9) 

109 

(31.1) 

ทานไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับงานดานประกันคุณภาพตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัย ในสวนงาน 

239 

(68.3) 

111 

(31.7) 

 

 

   ส
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ตารางที่ 18 (ตอ) 

 

การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

เมื่อมีขอสงสัยทานสอบถามวิธีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตาม

ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั กับเจาหนาที่ดานการประกัน

คุณภาพ 

262 

(74.9) 

88 

(25.1) 

ทานแสดงความคิดเหน็ดานการดําเนนิงานประกันคณุภาพตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัย ในทีป่ระชุม 

198 

(56.6) 

152 

(43.4) 

ทานไดรวมแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับงานดานประกันคณุภาพใหกับ

กรรมการเยีย่มสํารวจของสวนงาน 

203 

(58.0) 

147 

(42.0) 

 

ทานแสดงความคิดเหน็กับผลการประเมนิคณุภาพภายในของสวนงาน 

193 

(55.1) 

157 

(44.9) 

 

จากตารางที่ 18 พบวาการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายในของ

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญเมื่อมีขอสงสัยจะสอบถาม

วิธีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับเจาหนาที่

ดานการประกันคุณภาพ คิดเปนรอยละ 74.9 รองลงมาคือบุคลากรมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นดานประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยระหวางเพื่อนรวมงาน/

ผูใตบังคับบัญชา/ผูบังคับบัญชา ภายในงานของตนเอง คิดเปนรอยละ 72.3 และมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นการเขียนรายงานตนเอง SAR ระหวางเพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 68.9 ในทาง

ตรงกันขาม บุคลากรแสดงความคิดเห็นกับผลการประเมินคุณภาพภายในของสวนงาน นอยที่สุด 

คิดเปนรอยละ 55.1 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 19 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการมีสวนรวมในระบบ 

      คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดานการวางแผนรวมกันในระบบคุณภาพภายใน  

      จําแนกรายขอ 

 

การวางแผนรวมกันในระบบคณุภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ที่ผานมาทานมีสวนรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพ 

206 

(58.9) 

144 

(41.1) 

ทานเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตาม  

ดาน/องคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย 

207 

(59.1) 

143 

(40.9) 

ทานมีสวนในการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนางานประกนัคุณภาพภายใน

สวนงาน เชน จัดศึกษาดูงาน จัดอบรมความรูที่เกี่ยวของ เปนตน 

181 

(51.7) 

169 

(48.3) 

ทานมีสวนในการจัดทําแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรของงานหรือสวนงานให

สอดคลองกับระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

198 

(56.6) 

152 

(43.4) 

ทานรวมวางแผนภายในงานหรือสวนงาน ในการจัดแฟมขอมูลตาม

องคประกอบตางๆของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยประจําป 

210 

(60.0) 

140 

(40.0) 

ทานรวมวางแผนในการเตรียมความพรอมสําหรับการรับการเยี่ยม

สํารวจจากทางมหาวิทยาลัย 

220 

(62.9) 

130 

(37.1) 

ทานรวมในการวางแผนกําหนดเปาหมายของระดับคะแนนการประเมิน

สวนงานประจําปหรือการเขียนรายงานตนเอง SAR สวนงาน 

192 

(54.9) 

158 

(45.1) 

ทานรวมในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพสวน

งานจากการเยี่ยมสํารวจที่ผานๆ มา 

200 

(57.1) 

150 

(42.9) 

 

จากตารางที่ 19 พบวาการรวมวางแผนในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย

สนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญไดรวมวางแผนในการเตรียมความพรอม

สําหรับการรับการเยี่ยมสํารวจจากทางมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 62.9 รองลงมาคือบุคลากรได

รวมวางแผนภายในงานหรือสวนงาน ในการจัดแฟมขอมูลตามองคประกอบตางๆของระบบ

   ส
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คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําป  คิดเปนรอยละ 60.0 และไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามดาน/องคประกอบ/มาตรฐานคุณภาพของระบบ

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 59.1 ในทางตรงกันขาม บุคลากรมีสวนในการ

วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสวนงาน เชน จัดศึกษาดูงาน จัดอบรม

ความรูที่เกี่ยวของ เปนตน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 51.7 

 

ตารางที่ 20 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการมีสวนรวมในระบบ    

                  คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดานการรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน          

                   จําแนกรายขอ 

 

การรวมปฏบิัติในระบบคณุภาพภายใน 

จํานวน n=350 

(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานรวมในการจัดประชุมดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ตามระบบ

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในสวนงาน 

202 

(57.7) 

148 

(42.3) 

ทานรวมจัดทําแฟมเอกสารขอมูลประกันคุณภาพตามองคประกอบตางๆ 

ของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

219 

(62.6) 

131 

(37.4) 

ทานไดจัดทําบันทึกขอมูลหรือฐานขอมูล สําหรับเปนขอมูลประกอบการ

ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

223 

(63.7) 

127 

(36.3) 

ทานไดรวบรวม/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ขอมูลสําหรับการรับการเยี่ยมสํารวจ

ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

229 

(65.4) 

121 

(34.6) 

ทานเปนผูชี้แจงในการสัมภาษณใหกับกรรมการเยี่ยมสํารวจจาก

มหาวิทยาลัยในการเยี่ยมสํารวจสวนงาน 

183 

(52.3) 

167 

(47.7) 

ทานเขารวมกิจกรรมการพัฒนาหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จากสวนงาน 

215 

(61.4) 

135 

(38.6) 

ทานปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของกรรมการเยี่ยมสํารวจ 
273 

(78.0) 

77 

(22.0) 

ทานมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยในสวนงาน 

191 

(54.6) 

159 

(45.4) 

   ส
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จากตารางที่ 20 พบวาการรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย

สนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญมีการปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ

ของกรรมการเยี่ยมสํารวจ คิดเปนรอยละ 78.0 รองลงมาคือบุคลากรไดรวบรวม/ปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ขอมูลสําหรับการรับการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 

65.4 และบุคลากรมีการจัดทําบันทึกขอมูลหรือฐานขอมูล สําหรับเปนขอมูลประกอบการประกัน

คุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 63.7 ในทางตรงกันขาม 

บุคลากรมีสวนในการเปนผูชีแ้จงในการสัมภาษณใหกับกรรมการเยี่ยมสํารวจจากมหาวิทยาลัย ใน

การเยี่ยมสํารวจสวนงาน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 52.3 

 

ตารางที่ 21 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในการมีสวนรวมในระบบ    

                  คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดานการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน          

                  จําแนกรายขอ 

 

การตดิตามประเมินผล 

ในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 

(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานติดตามขอมูลสําหรับการจัดทําขอมูลประกันคุณภาพกับผูที่เกี่ยวของ/

ผูใตบังคับบัญชา/ผูบังคับบัญชา ในแตละกระบวนการ 

229 

(65.4) 

121 

(34.6) 

ทานมีภาระงานการติดตามงานดานประกันคุณภาพที่ไดรับมอบหมาย 

ในแตละกระบวนการทํางานพรอมประเมินผล 

203 

(58.0) 

147 

(42.0) 

ทานติดตามผลสรุปการปฏิบัติงานของสวนงานภายใตระบบคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยหรือรายงานประจําป 

223 

(63.7) 

127 

(36.3) 

ทานไดตอบแบบประเมินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

214 

(61.1) 

136 

(38.9) 

ทานสอบถามคะแนนการประเมินระบบคุณภาพของสวนงานจากการ

เยี่ยมสํารวจ 

208 

(59.4) 

142 

(40.6) 

ทานศึกษาและเรียนรูกับผลการประเมินของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ 
226 

(64.6) 

124 

(35.4) 

 

   ส
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ตารางที่ 21 (ตอ) 

 

การตดิตามประเมินผล 
ในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจมาพัฒนาการปฏิบัต ิ

งานของตนและการดําเนินงานของสวนงาน 

256 

(73.1) 

94 

(26.9) 

ทานนําผลการประเมินจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจไปเทียบเคียง หรือ

Benchmark กับสวนงานอื่นๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

183 

(52.3) 

167 

(47.7) 

 

จากตารางที่ 21 พบวาการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายในของบุคลากร

สายสนับสนุน เมื่อจําแนกรายขอ พบวาบุคลากรสวนใหญนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยม

สํารวจมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนและการดําเนินงานของสวนงาน คิดเปนรอยละ 73.1 

รองลงมาคือบุคลากรมีการติดตามขอมูลสําหรับการจัดทําขอมูลประกันคุณภาพกับผูที่เกี่ยวของ/

ผูใตบังคับบัญชา/ผูบังคับบัญชา ในแตละกระบวนการ คิดเปนรอยละ 65.4 และบุคลากรมี

การศึกษาและเรียนรูกับผลการประเมินของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ คิดเปนรอยละ 64.6  

ในทางตรงกันขาม บุคลากรมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจไปเทียบเคียง 

หรือ Benchmark กับสวนงานอื่นๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 

52.3 
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ตอนท่ี 5 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับ  
            ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

 

ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานหรือประสิทธิภาพการ 

     ดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

     ตามระบบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร X  S.D. 
ระดับประสิทธิภาพ

การดาํเนินงาน 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร

สายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ตามระบบคณุภาพภายใน 

8.17 2.67 มากที่สุด 

โดยรวม 8.17 2.67 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 22 พบวาระดับการดําเนินงานหรือประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ยคะแนน

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยที่ 8.17 ( x  = 8.17) จากคะแนนทั้งหมด 10 

คะแนน  
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ตารางที่ 23 การแจกแจงจํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนในดําเนินงานหรื

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน จําแนกรายขอ 

 

การตดิตามประเมินผล 
ในระบบคุณภาพภายใน 

จํานวน n=350 
(รอยละ) 

ใช ไมใช 

ทานจัดทําแผนปฏิบัติงานสําหรับภาระงานของทาน ตามวิสัยทัศนและ

พันธกิจของสวนงาน รวมทั้งนําแผนไปสูการปฏิบัติจริง 

274 

(78.3) 

76 

(21.7) 

ทานปฏิบัติงานตามกระบวนการ PCDA เพื่อเตรียมรับการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

257 

(73.4) 

93 

(26.6) 

ทานจัดเก็บเอกสาร ขอมูลและจัดทําฐานขอมูลหรือสารสนเทศ ตามภาระ

งานของทาน อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารกิจ โครงการและ

แผนปฏิบัติงานซึ่งสะดวกตอการอางอิงขอมูล 

279 

(79.7) 

71 

(20.3) 

ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัตงาน รวมทั้งตอบสนองการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ

สวนงาน 

282 

(80.6) 

68 

(19.4) 

ทานใชกลไกดานการจัดการความรูในการปฏิบัติงานและ การพัฒนา

องคกร  

270 

(77.1) 

80 

(22.9) 

ทานเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมุงมั่นความเปนสากล ใน

การปฏิบัติงาน สนองตอบนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

259 

(74.0) 

91 

(26.0) 

ทานมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานภายใตวัฒนธรรมคุณภาพ และพรอม

สําหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก 

299 

(85.4) 

51 

(14.6) 

ทานปฏิบัติงานดวยการยึดถือผลประโยชนของสวนงานเปนหลักโดย

คํานึงถึงทรัพยากร ตนทุนและความคุมคาในการดําเนินงาน 

325 

(92.9) 

25 

(7.1) 

ทานมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในภาระงานของทานที่คํานึง

กับสภาวะการณปจจุบันและแผนการปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยง 

287 

(82.0) 

63 

(18.0) 

ทานใหความสําคัญกับการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและมุงสูความ

กาวหนาในการปฏิบัติงานทั้งตนเอง/เพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา 

328 

(93.7) 

22 

(6.3) 
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จากตารางที่ 23 พบวาการดําเนินงานหรือประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในเมื่อจําแนกรายขอ พบวา 

บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและมุงสูความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานทั้งตนเอง/เพื่อนรวมงาน/ผูใตบังคับบัญชา คิดเปนรอยละ 93.7 รองลงมาคือบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยการยึดถือผลประโยชนของสวนงานเปนหลักโดยคํานึงถึงทรัพยากร ตนทุนและ

ความคุมคาในการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92.9 และบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

ภายใตวัฒนธรรมคุณภาพ และพรอมสําหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก คิดเปนรอยละ 

85.4 ในขณะที่บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PCDA เพื่อเตรียมรับการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 73.4 
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ตอนท่ี 6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 
ตารางที่ 24 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในกับการมีสวนรวมในระบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 C VIF 

X  
S.D. 

19.61 

8.25 

6.98 

1.72 

4.98 

2.73 

4.41 

2.68 

3.22 

2.70 

87.42 

15.75 

29.60 

5.19 

28.41 

5.99 

29.40 

5.73 

25.36 

14.66 

A  .657** .869** .902** .860** .490** .458** .427** .485** .519** 1.316 

A1   .475** .488** .404** .264** .243** .222** .274** .333** 1.377 

A2    .710** .635** .451** .390** .411** .456** .394** 2.339 

A3     .733** .444** .414** .390** .437** .512** 2.899 

A4      .431** .437** .361** .413** .467** 2.405 

B       .918** .945** .929** .352** 1.316 

B1        .808** .771** .370** 3.408 

B2         .818** .265** 4.016 

B3          .355** 3.542 

C            

**. Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed).     (Sig. = 0.01) 

 

จากตารางที่ 24 พบวาตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ในทุกๆดาน ดวยเหตุนี้ จึงสามารถนําตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มี

ตอระบบคุณภาพภายในในทุกๆ ดานไปสูการวิเคราะหหาอิทธิพลระหวางตัวแปรดังกลาวกับตัว

แปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ในลําดับตอไป 

ทั้งนี้ ความสัมพันธของตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในในทุกๆ ดาน ที่ไดจากการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของตัวแปร

อิสระ ซึ่งมีความสอดคลองกับการตรวจสอบเงื่อนไขทางสถิติของคา VIF (Variance inflation 

Factor) ที่ควรมีคานอยกวา 10 (สุฤดี โกศัยเนตร 2555) อันแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ที่สามารถนําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธเชิงอิทธิพล 

 

ตารางที่ 25 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 Y VIF 

X  19.61 6.98 4.98 4.41 3.22 87.42 29.60 28.41 29.40 8.17 

S.D. 8.25 1.72 2.73 2.68 2.70 15.75 5.19 5.99 5.73 2.67 

A  .657** .869** .902** .860** .490** .458** .427** .485** .362** 1.316 

A1   .475** .488** .404** .264** .243** .222** .274** .317** 1.377 

A2    .710** .635** .451** .390** .411** .456** .293** 2.339 

A3     .733** .444** .414** .390** .437** .315** 2.899 

A4      .431** .437** .361** .413** .293** 2.405 

B       .918** .945** .929** .401** 1.316 

B1        .808** .771** .347** 3.408 

B2         .818** .369** 4.016 

B3          .401** 3.542 

Y            

**. Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed).    (Sig. = 0.01) 

  

 จากตารางที่ 25 พบวาตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในในทุกๆดาน ดวย
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เหตุนี้จึงสามารถนําตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพ

ภายในในทุกๆ ดานไปสูการวิเคราะหหาอิทธิพลระหวางตัวแปรดังกลาวกับตัวแปรประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ในลําดับตอไป 

ทั้งนี้ ความสัมพันธของตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในในทุกๆดานที่ไดจากการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของตัวแปร

อิสระ ซึ่งมีความสอดคลองกับการตรวจสอบเงื่อนไขทางสถิติของคา VIF (Variance inflation 

Factor) ที่ควรมีคานอยกวา 10 (สุฤดี โกศัยเนตร 2555) อันแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ที่สามารถนําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธเชิงอิทธิพล 

 

ตารางที่  26 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในกับ 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร C C1 C2 C3 C4 C5 Y VIF 

X  25.36 5.61 5.20 4.61 4.95 4.97 8.17 

S.D. 14.66 2.71 3.11 3.38 3.22 3.18 2.67 

C  .895** .945** .943** .968** .936** .580** 1.000 

C1   .839** .791** .828** .769** .510** 3.842 

C2    .846** .884** .864** .518** 6.267 

C3     .919** .848** .533** 6.754 

C4      .897** .545** 8.914 

C5       .612** 5.847 

Y         

   **. Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). (Sig. = 0.01) 
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จากตารางที่26 พบวาตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธ

ในทางบวกกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในในทุกๆดาน ดวยเหตุนี้จึงสามารถนําตัวแปรตัวแปรการมี

สวนรวมในระบบคุณภาพภายในในทุกๆดานไปสูการวิเคราะหหาอิทธิพลระหวางตัวแปรดังกลาว

กับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ตามระบบคุณภาพภายใน ในลําดับตอไป 

ทั้งนี้ ความสัมพันธของตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในในทุกๆดานที่ได

จากการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ ซึ่งมีความสอดคลองกับการ

ตรวจสอบเงื่อนไขทางสถิติของคา VIF (Variance inflation Factor) ที่ควรมีคานอยกวา 10 (สุฤดี 

โกศัยเนตร 2555) อันแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สามารถนําไปสูการวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงอิทธิพล 

 
ตอนท่ี 7 การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple  

Regression Analysis) 

 

ตารางที่ 27  การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางการรับรูระบบคุณภาพภายในกับการมีสวน 

รวมในระบบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร b Std. Error β t p-value 

(Constant) 8.389 2.795  3.002 .003 

A1 .100 .451 .100 1.871 .062 

A2 -.006 .364 -.007 -.105 .916 

A3 .299 .420 .330 4.284      .000*** 

A4 .086 .374 .089 1.235 .089 

R = 0.536, R2 = 0.287, Adjusted R2 = 0.279, df = 4, F = 34.791 

*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 
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จากตารางที่ 27 พบวาจากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางตัวแปรการรับรู

ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) ในภาพรวม 

พบวาตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายใน ดานการรับทราบระบบคุณภาพภายใน ดานการเลือก

รับระบบคุณภาพภายใน ดานการทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน และดานการบันทึกและ

จดจําระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลตอตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน คิดเปนรอย

ละ 27.9 โดยมีการกําหนดเกณฑวิเคราะหขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 0.000 – 0.05              

(*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบวาตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายใน ดานการทํา

ความเขาใจระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพ

ภายใน (β = .299, p = .000)  

 

ตารางที่ 28  การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในกับการ             

มีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

 

ตัวแปร b Std. Error β t p-value 

(Constant) -8.223 4.258  -1.931 .054 

B1 .349 .249 .354 4.010     .000*** 

B2 .246 .239 .264 2.705    .007** 

B3 .161 .230 .161 1.919 .056 

R = 0.408, R2 = 0.166, Adjusted R2 = 0.159, df = 3, F = 22.999 

*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 จากตารางที่ 28 พบวาจากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางตัวทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) ในภาพรวม 

พบวาตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน ดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน  

ดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายใน และดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพล

ตอตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน คิดเปนรอยละ 15.9 โดยมีการกําหนดเกณฑ

วิเคราะหขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 0.000 – 0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 
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0.001) พบวาตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน ดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพ

ภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน (β = .349, p = 

.000) และดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอการมีสวนรวมในระบบ

คุณภาพภายใน (β = .246, p = .007)  

 

ตารางที่  29 การวิ เคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางการรับรู ระบบคุณภาพภายในกับ       

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  

 

ตัวแปร b Std. Error β t p-value 

(Constant) 4.970 .559  8.891 .000 

A1 .304 .090 .197 3.369     .001*** 

A2 .065 .073 .067 .895 .372 

A3 .099 .084 .099 1.172 .242 

A4 .098 .075 .099 1.312 .190 

R = 0.377, R2 = 0.142, Adjusted R2 = 0.132, df = 4, F = 14.288 

*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

จากตารางที่ 29 พบวาจากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางตัวแปรการรับรู

ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) ในภาพรวมพบวาตัวแปรการ

รับรูระบบคุณภาพภายใน ดานการรับทราบระบบคุณภาพภายใน ดานการเลือกรับระบบคุณภาพ

ภายในดานการทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน และดานการบันทึกและจดจํา ระบบคุณภาพ

ภายในมีอ ิทธ ิพลต อต ัวแปรประส ิทธิภาพการดํา เน ินงานของบ ุคลากร สายสน ับสน ุน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน คิดเปนรอยละ 14.2 โดยมีการกําหนด

เกณฑวิเคราะหขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 0.000–0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01,  
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*** p< 0.001) พบวาตัวแปรการรับรูระบบคุณภาพภายในดานรับทราบระบบคุณภาพภายใน มี

อิทธิพลในทางบวกตอตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร สายสนับสน ุน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน (β = .304, p = .001)  

 

ตารางที่ 30  การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในกับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  

 

ตัวแปร b Std. Error β t p-value 

(Constant) 2.301 .776  2.965 .003 

B1 .025 .045 .049 .560 .576 

B2 .043 .043 .097 .998 .319 

B3 .132 .042 .284 3.145   .002** 

R = 0.408, R2 = 0.167, Adjusted R2 = 0.160, df = 3, F = 23.090 

*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

จากตารางที่ 30 พบวาจากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางตัวทัศนคติที่มีตอ

ระบบคุณภาพภายใน กับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนาํเขา (Enter) ภาพรวมพบวาตัวแปรทัศนคติ ที่

มีตอระบบคุณภาพภายในดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายในดานความรูสึกตอระบบ

คุณภาพภายใน และดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลตอตัวแปรประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามระบบคุณภาพ

ภายใน คิดเปนรอยละ 16.0 โดยมีการกําหนดเกณฑวิเคราะหขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวาง 0.000 – 0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบวาตัวแปรทัศนคติที่มีตอระบบ

คุณภาพภายใน ดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอตัวแปรตัวแปร

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

ระบบคุณภาพภายใน (β = .132, p = .002)  
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ตารางที่ 31  การวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางการการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายในกับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยในกาํกับของรฐั 

ตามระบบคุณภาพ 

 

ตัวแปร b Std. Error β t p-value 

(Constant) 5.389 .267  20.207 .000 

C1 .167 .082 .170 2.044  .042* 

C2 -.123 .091 -.143 -1.351 .178 

C3 .089 .087 .113 1.030 .304 

C4 -.126 .116 -.152 -1.086 .278 

C5 .542 .086 .645 6.304     .000*** 

R = 0.620, R2 = 0.384, Adjusted R2 = 0.375, df = 5, F = 42.960 

*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

จากตารางที่ 31 จากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลระหวางตัวแปรการมีสวนรวมใน

ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) ในภาพรวม พบวาตัวแปรการมี

สวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ดานการสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน ดานการรวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน ดานการวางแผนรวมกันในระบบคุณภาพภายใน 

ดานการรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายในและดานการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพ

ภายใน มีอิทธิพลตอตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน คิดเปนรอยละ 37.5 โดยมีการกําหนดเกณฑวิเคราะห

ขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 0.000–0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) 

พบวา ตัวแปรการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน ดานการสนับสนุนขอมูล มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน (β =.167, p=.042) และดานการติดตามประเมินผล 

มีอิทธิพลในทางบวกตอตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน (β = .542, p = .000) 
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ตอนท่ี 8 การทดสอบสมมติฐาน 
 

 จากการวิเคราะหตัวแปรเชิงอิทธิพลตามสมมติฐานที่กาํหนดขึ้น ดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ตามตารางที่ 27-31 สามารถทดสอบสมมติฐาน

ไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 32 การทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1.  การรับรูที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวก 

ตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

1.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ

การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ

การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.3 การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.4 การบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.  ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกตอ 

     การมีสวนรวมในระบบคณุภาพภายใน 

2.1 ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มี

อิทธิพลในทางบวกตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพ

ภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.2 ทัศนคติดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอการมี สวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพล

ในทางบวกตอการมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

   ส
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ตารางที่ 32 (ตอ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

3.  การมีสวนรวมในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ 

ประสิทธิภาพดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

3.1 การสนับสนุนขอมูลในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ

ภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.2 การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน มี

อิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

ระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3.3 การวางแผนรวมกันในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ

ภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3.4 การรวมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ

ภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3.5 การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพล

ในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบ

คุณภาพภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 

ตารางที่ 32 (ตอ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.  การรับรูที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

4.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 

4.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4.3 การทําความเขาใจระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ

ภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4.4 การบันทึกและจดจําระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน

ทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ

ภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5.  ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกตอ 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

5.1 ทัศนคติดานความเขาใจที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มี

อิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

ระบบคุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางที่ 32 (ตอ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

5.2 ทัศนคติดานความรูสึกตอระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพล

ในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามระบบ

คุณภาพภายใน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5.3 ทัศนคติดานพฤติกรรมที่มีตอระบบคุณภาพภายใน มี

อิทธิพลในทางบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

ระบบคุณภาพภายใน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อาศัยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
3. ประโยชน์จากการศึกษา 

 
สรุปผลการศกึษา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง จ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.9 อายุระหว่าง 
25 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.9 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
50.4 สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.6 ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40  

2. การรับรู้ระบบคณุภาพภายใน  
การรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 19.62  

( x =19.62) จากคะแนนทั้งหมด 32 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการรับทราบระบบ
คุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ( x =6.98) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเลือกรับระบบ
คุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมา ( x =4.98) อยู่ในระดับมาก และด้านการท าความ
เข้าใจระบบคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาตามล าดับ ( x =4.42) อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการบันทึกและจดจ าระบคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( x  = 3.23) อยู่ในระดับ

   ส
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ปานกลาง หากจ าแนกรายข้อตามกลุ่มค าถามในแต่ละด้านของการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน 
พบว่า 

ด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนนุ เมื่อจ าแนกราย
ข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ทราบว่ามหาวิทยาลัยก าลังด าเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพภายใน                
คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมาทราบว่าส่วนงานต้องด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในส่วน
งาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และทราบว่างานของตนเองต้องด าเนินงาน
ภายใต้การประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของส่วนงานของตน คิดเป็น
ร้อยละ 92.6 และทราบว่าทุกส่วนงานต้องมีการเขียนรายงานตนเอง SAR เพื่อรอรับการเยี่ยม
ส ารวจ ตามการประกันคุณภาพภายในของระบบคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย คิดเป็น               
ร้อยละ 89.7 ในขณะที่ทราบว่ามีเพื่อนร่วมงานของตนพูดถึงการจัดระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.9 

ด้านการเลือกรับระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อจ าแนกราย
ข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้การประกันคุณภาพ ตาม
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยหากมีการอบรมด้านประกัน
คุณภาพ ตนเองจะมีความสนใจที่จะเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 69.4 และหากมีโอกาสได้ไปศึกษาดู
งานด้านประกันคุณภาพของส่วนงานอ่ืนๆ ตนเองจะไม่ลังเลที่จะไป คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมา
ตามล าดับ ในขณะที่บุคลากรมีความสนใจหาข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยในแต่ละองค์ประกอบ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 

ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
จ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ท าความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การเยี่ยมส ารวจ ในการ
ประเมินส่วนงาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 67.4 และพยายาม
ท าความเข้าใจในการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส าหรับการประกันคุณภาพ                    
คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเมื่อมีข้อสงสัย ตนเองได้สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนร่วมงาน/บุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกัน
คุณภาพเพื่อท าความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น คิดเป็นเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาตามล าดับ ในขณะ
ที่บุคลากรอ่านข้อมูลระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในมาตรฐานคุณภาพแต่ละด้าน/
องค์ประกอบอย่างละเอียด น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ พยายามค้นคว้าหาข้อมูล 
เพื่อเปรียบเทียบระบบคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย กับระบบคุณภาพของหน่วยงานภายนอก 
เช่น สมศ. หรือ สกอ. คิดเป็นร้อยละ 34.0  
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ด้านการบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
จ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ ตามมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัยได้ คิดเป็นร้อยละ 59.7 และเก็บบันทึกข้อมูลหรือจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของส่วนงานและของท่านตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 56.0 รวมทั้งมีการกรอกข้อมูลการด าเนินงานลงในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยและด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง คิดเป็น
ร้อยละ 46.6 รองลงมาตามล าดับ ในขณะที่บุคลากรสามารถจดจ าองค์ประกอบต่างๆในระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมาคือสามารถอธิบาย
นโยบายคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในมาตรฐานคุณภาพแต่ละด้าน/
องค์ประกอบได้ คิดเป็นร้อยละ 27.4 

3. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน 
ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของบุคลากร

สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียที่ 
3.64 ( x  = 3.64) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.70) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน ( x  = 3.64) อยูในระดับมาก และทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน 
( x  = 3.55) อยู่ในระดับมาก หากจ าแนกรายข้อตามกลุ่มค าถามในแต่ละด้านของทัศนคติที่มีต่อ
ระบบคุณภาพภายใน พบว่า  

ด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากร
คิดว่าการเขียน SAR หรือการเขียนรายงานตนเอง ต้องมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติและ
แผนกลยุทธ์ของส่วนงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.07) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรคิดว่า
การปฏิบัติงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) มีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ( x  = 3.96) อยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรเชื่อว่าการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพจะ
เป็นผลดีต่อการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ( x  = 3.95) อยู่ในระดับมาก ในทางตรงกันข้าม
บุคลากรเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมอธิบาย ชี้แจงวิธีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( x  = 3.05) อยู่ในระดับปาน
กลาง 
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ด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรเห็น
ด้วยกับมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรู้สึกว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถน าพามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากล มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 3.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรรู้สึกว่าระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันของท่าน ( x  = 
3.77) อยู่ในระดับมาก และบุคลากรรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างเคร่งครัดในงาน
ด้านประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย( x  = 3.68) อยู่ในระดับมาก 
ในทางตรงกันข้ามบุคลากรรู้สึกว่าระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือเพิ่ม
ภาระให้กับงานของตน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( x  = 3.08) อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรเห็น
ว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.23) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือบุคลากรเชื่อว่าการเอา
ใจใส่กับการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ( x  = 3.88) อยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรเห็นว่าการทบทวนข้อมูลด้านประกันคุณภาพระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการปฏิบัติงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( x  = 3.67) อยู่ในระดับมาก ในทาง
ตรงกันข้ามบุคลากรเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของตนเองส่วนใหญ่ร่วมมือกันปฏิบัติตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( x  = 3.28) อยู่ในระดับปานกลาง 

4. การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ 
25.36 ( x  = 25.36) จากคะแนนทั้งหมด 40 คะแนน เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านการสนับสนุน
ข้อมูลในระบบคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ( x  = 5.61) อยู่ในระดับมาก ด้านการร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมา ( x  = 5.20) อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน  มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมา
ตามล าดับ ( x  = 4.97) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน                       
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ( x  = 4.61) อยู่ในระดับปานกลาง หากจ าแนกรายข้อตามกลุ่มค าถามในแต่ละ
ด้านของการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน พบว่า  
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ด้านการสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
จ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ข้อมูลในงานของตน เพื่อจัดท าการประกันคุณภาพตาม
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย แก่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 
79.4 รองลงมาคือปัจจุบันบุคลากรรวบรวมข้อมูลของงานที่ตนเองรับผิดชอบส่งให้กับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เพื่อด าเนินการด้านประกันคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 77.1 และกรอกข้อมูล
ที่เกี่ยวกับภาระงานของตนตามแบบฟอร์มต่างๆ ในงานประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 76.3 ในทางตรงกันข้าม บุคลากรมีการเขียนรายงานตนเอง SAR       
เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ทุกครั้งเพื่อรอรับการ
ตรวจเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.7 

ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสาย
สนับสนุน เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ เมื่อมีข้อสงสัยจะสอบถามวิธีการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่ด้านการประกัน
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 74.9 รองลงมาคือบุคลากรมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  ระหว่างเพื่ อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ภายในงานของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 72.3 และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการเขียนรายงานตนเอง SAR ระหว่างเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 68.9 ในทาง
ตรงกันข้าม บุคลากรแสดงความคิดเห็นกับผลการประเมินคุณภาพภายในของส่วนงาน น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 55.1 

ด้านการร่วมวางแผนในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
จ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ได้ร่วมวางแผนในการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับการ
เยี่ยมส ารวจจากทางมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคือบุคลากรได้ร่วมวางแผน
ภายในงานหรือส่วนงาน ในการจัดแฟ้มข้อมูลตามองค์ประกอบต่างๆของระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 60.0 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพตามด้าน/องค์ประกอบ/มาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 59.1 ในทางตรงกันข้าม บุคลากรมีส่วนในการวางแผนจัดกิจกรรม
พัฒนางานประกันคุณภาพภายในส่วนงาน เช่น จัดศึกษาดูงาน จัดอบรมความรู้ที่ เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.7 

ด้านการร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ
จ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของกรรมการ
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เยี่ยมส ารวจ คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือบุคลากรได้รวบรวม/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลส าหรับ
การรับการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 65.4 และ
บุคลากรมีการจัดท าบันทึกข้อมูลหรือฐานข้อมูล ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 63.7 ในทางตรงกันข้าม บุคลากรมี
ส่วนในการเป็นผู้ชี้แจงในการสัมภาษณ์ให้กับกรรมการเยี่ยมส ารวจจากมหาวิทยาลัย ในการเยี่ยม
ส ารวจส่วนงาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.3 

ด้านการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุน 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจ มา
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนและการด าเนินงานของส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 73.1 รองลงมาคือ 
บุคลากรมีการติดตามข้อมูลส าหรับการจัดท าข้อมูลประกันคุณภาพกับผู้ที่ เ กี่ยวข้อง /
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 65.4 และบุคลากรมี
การศึกษาและเรียนรู้กับผลการประเมินของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจ คิดเป็นร้อยละ 64.6  
ในทางตรงกันข้าม บุคลากรมีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจไปเทียบเคียง 
หรือ Benchmark กับส่วนงานอ่ืนๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
52.3 

5. ประสิทธิภาพด าเนินงานของบุคลากร 
ประสิทธิภาพด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ตามระบบคุณภาพภายใน พบว่าระดับการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ 8.17 ( x  = 8.17) จากคะแนนทั้งหมด 10 
คะแนน โดยเมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพและมุ่งสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา คิด
เป็นร้อยละ 93.7 รองลงมาคือบุคลากรปฏิบัติงานด้วยการยึดถือผลประโยชนข์องส่วนงานเป็นหลัก
โดยค านึงถึงทรัพยากร ต้นทุนและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.9 และบุคลากร
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ และพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพ
จากภายนอก คิดเป็นร้อยละ 85.4  ในขณะที่บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PCDA 
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.4 
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ผู้วิจัยใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งพบว่า  
6.1 ตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบ

คุณภาพภายในมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ใน
ทุกๆด้าน  

6.2 ตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายในและตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายในมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในในทุกๆด้าน 

6.3 ตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายในในทุกๆด้าน  

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถน าตัวแปรข้างต้น ไปสู่การวิเคราะห์หาอิทธิพลระหว่างตัว
แปรตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่กล่าวมาในทุกๆด้าน               
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
ตรวจสอบเงื่อนไขทางสถิติของค่า VIF (Variance inflation Factor) ที่ควรมีค่าน้อยกว่า 10 (สุฤดี 
โกศัยเนตร 2555) อันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลในล าดับต่อไป 

7. อิทธิพลระหว่างตัวแปร 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงอิทธิพลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีน าเข้า (Enter) พบว่า 
7.1 อิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรการมีส่วน

ร่วมในระบบคุณภาพภายใน พบว่าตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการรับทราบระบบ
คุณภาพภายใน ด้านการเลือกรับระบบคุณภาพภายใน ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพ
ภายใน และด้านการบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 27.9 โดยมีการก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 0.000 – 0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบว่าตัวแปร
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การรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวก
ต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน (β = .299, p = .000)  

7.2 อิทธิพลระหว่างตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรการมี
ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน พบว่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านความ
เข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน และด้านพฤติกรรมที่มี
ต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อย
ละ 15.9 โดยมีการก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 0.000 – 0.05              
(*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบว่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้าน
ความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายใน (β = .349, p = .000) และด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน (β = .246, p = .007)  

7.3 อิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายในกับตัวแปรประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
พบว่าตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายใน ด้านการเลือก
รับระบบคุณภาพภายใน ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน และด้านการบันทึกและ
จดจ า ระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร                                 
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 14.2 
โดยมีการก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 0.000 – 0.05              
(*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบว่าตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านรับทราบ
ระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร                                 
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน (β = .304, p = .001)  

7.4 อิทธิพลระหว่างตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในกับตัวแปร
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน พบว่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน ด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน และด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายในมีอิทธิพลต่อตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 16.0 โดยมีการก าหนด
เกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 0.000 – 0.05 (*p< 0.05, ** p< 0.01,  
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*** p< 0.001) พบว่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน (β = .132, p = .002)  

7.5 อิทธิพลระหว่างตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับตัวแปร
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน พบว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ด้านการสนับสนุนข้อมูลใน
ระบบคุณภาพภายใน ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน ด้านการ
วางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน ด้านการร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายในและด้านการ
ติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 โดยมีการก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 0 .000 – 0.05              
(*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001) พบว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ด้าน
การสนับสนุนข้อมูลมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  (β = .167,                 
p = .042) และด้านการติดตามประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรตัวแปรประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ
ภายใน (β = .542, p = .000) 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
8.1 การรับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วม

ในระบบคุณภาพภายใน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
8.1.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมี

ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
8.1.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมี

ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  
8.1.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อการ

มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  
8.1.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน ไมม่ีอิทธิพลในทางบวกต่อ

การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  
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8.2 ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วม
ในระบบคุณภาพภายใน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

8.2.1 ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  

8.2.2 ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวก
ต่อการมี ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  

8.2.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  

8.3 การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพ                 
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน                          
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

8.3.1 การสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน  

8.3.2 การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน ไมม่ีอิทธิพล
ในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  

8.3.3 การวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลในทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน  

8.3.4 การร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน  

8.3.5 การติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน  

8.4 การรับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน                    
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
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8.4.1 การรับทราบระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิ 
ภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพ
ภายใน  

8.4.2 การเลือกรับระบบคุณภาพภายใน ไม่มี อิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน  

8.4.3 การท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน  

8.4.4 การบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายใน ไมม่ีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน  

8.5 ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน                     
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

8.5.1 ทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน  

8.5.2 ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อระบบคุณภาพภายใน ไม่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน  

8.5.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และ
การมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในมีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปราย ดังนี้ 
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1. การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นการรับรู้ระบบคุณภาพภาย พบว่าระดับการรับรู้ระบบคุณภาพภายในใน

ภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ในระดับมาก 
โดยจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านการเลือกรับระบบคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพ
ภายใน อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบันทึกและจดจ าระบคุณภาพภายใน อยู่ในระดับปาน
กลาง  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการรับรู้ตามแนวคิดเรื่องการรับรู้ของเสรี 
วงษ์มณฑา (2548: 88) ที่กล่าวถึงขั้นตอนของการรับรู้ข่าวสาร โดยเริ่มต้นจากการรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน็ขั้นตอนการรับรู้ในระดับแรก ซึ่งเป็น
การรับรู้แบบไม่จ าเพาะเจาะจง กล่าวคือเป็นการรับรู้แบบรับทราบเท่านั้น ระดับต่อมาเป็นการ
เลือกรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน เกิดจากความรู้สึกสนใจกับข้อมูลดังกล่าว อันท าให้
เกิดการเลือกที่จะรับรู้ในข้อมูลนั้นๆ และน ามาสู่การท าความเข้าใจและตีความในข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพภายใน ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการบันทึกและจดจ าข้อมูลดังกล่าวต่อไป ตามล าดับ  

โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยประเด็นการรับรู้ ที่บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้
ด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการเลือกรับ การท าความ
เข้าใจและการบันทึกและจดจ าระบบคุณภาพภายในตามล าดับ  

2. ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย พบว่าทัศนคติใน

ภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง อยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าทัศนคติด้านความเข้าใจที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก 
และมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นทัศนคติด้านพฤติกรรมและด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายใน ตามล าดับ 

แสดงให้ทราบว่า ทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีทัศนคติเริ่มต้น
จากทัศนคติเชิงความเข้าใจ หากวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของทัศนคติตามแนวคิดของอุดม 
ส าอางค์กูล (2524: 78 –79) พบว่าเป็นทัศนคติที่เกิดจากการรับรู้ของบุคคลากรสายสนับสนุน 
เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน ซึ่งรับรู้และเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก าลังด าเนินนโยบายระบบ
คุณภาพภายใน โดยเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเป็นผลท า
ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆที่จ าเป็นต้องด าเนินการ ส่งผลต่อเนื่อง
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มายังแนวโน้มทางพฤติกรรมหรือการด าเนินการและความรู้สึกต่อการด าเนินงานหรือระบบ
คุณภาพภายในดังกล่าว 

3. การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน พบว่าการมีส่วนร่วมในระบบ

คุณภาพภายใน ในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง 
อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านการสนับสนุนข้อมูลในระบบคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบคุณภาพภายใน 
อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ด้านการร่วมปฏิบัติ
ในระบบคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก และด้านการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพภายใน                       
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง ตามแนวคิดระดับการมีส่วนร่วม
ของบวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28 - 33) อยู่ในระดับมาก โดยมีล าดับของระดับ
การมีส่วนร่วมเป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว  

แต่ทว่าการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสนับสนุน ด้านการ
ร่วมวางแผนในระบบคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าสุดและด้านการร่วมปฏิบัติในระบบ
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมา อาจมีสาเหตุจากการที่นโยบายระบบคุณภาพภายในมี
ลักษณะเป็นแนวทางก าหนดมาตราการให้บุคลากรสายสนับสนุนน าไปปฏิบัติในระดับของงาน
และส่วนงาน  อีกทั้งในบางส่วนงานก าหนดให้มีงานด้านประกันคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพก ากับ
ดูแลหน้าที่ดังกล่าว จึงส่งผลให้การด าเนินงานด้านระบบคุณภาพภายในเป็นความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบุคลากรเพียงบางกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เป็นต้น จึง
ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้านการวางแผนการด าเนินงานและด้านการร่วมการปฏิบัติ
ในระบบคุณภาพภายในในระดับน้อยกว่าการมีส่วนร่วมในด้านอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของดวงใจ ขุนฉนมฉ่ า (2546) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูประบบราชการ 
: ศึกษากรณี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติต่อการปฏิรูประบบราชการอยู่ในระดับต่ ามาก สาเหตุจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่
ของผู้บริหาร โดยข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง คือเสนอให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานร่วมกัน 
ในทางกลับกัน การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน
ข้อมูลส าหรับการจัดท าระบคุณภาพภายในให้กับหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน มี
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การเตรียมความพร้อมของข้อมูลของเอกสารและการเขียนรายงานตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
การติดตามผลการประเมินคุณภาพภายในมาศึกษาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

4. ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน 

ประเด็นประสิทธิภาพด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน พบว่าระดับการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและมุ่ง
สู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทั้งตนเอง/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการปฏิบัติงานด้วย
การยึดถือผลประโยชน์ของส่วนงานเป็นหลักโดยค านึงถึงทรัพยากร ต้นทุนและความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ และพร้อมส าหรับการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก  

อาจกล่าวได้ว่า การสร้างวัฒนธรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ค านึงถึงการ
แข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีการก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพ
การด าเนินการ ภายใต้กรอบของระบบคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับแนวนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งสามารถย่อยออกมาเป็นมาตรฐานคุณภาพในลักษณะต่างๆ เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลท าให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

5. อิทธิพลระหว่างตัวแปรและการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 ประเด็นการทดสอบสมมติฐานที่  1 (Equation1) การรับรู้ที่มีต่อระบบ

คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพ
ภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

จากผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว แสดงให้ทราบถึงความแปร
ผันตามระหว่างการรับรู้ระบบคุณภาพภายในกับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือ 
หากบุคลากรสายสนับสนุนมีการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในที่ดีย่อมส่งผลดีต่อระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ  Kast and Rosenweig (Kast and 
Rosenweig 1985, อ้างถึงในสมรัก ชูวานิชวงศ์ 2548: 6 - 7) กล่าวถึงการรับรู้ว่ามีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมถือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งเป็นไปตาม
งานวิจัยของดวงใจ ขุนฉนมฉ่ า (2546) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูประบบ
ราชการ: ศึกษากรณี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ปฏิรูประบบราชการ และความเข้าใจในข่าวสาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของข้าราชการ
ต่อการปฏิรูประบบราชการ  

ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ทั้ง 
4 ด้าน สามารถร่วมอธิบายความแปรปวนของการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในได้ แต่ทว่ามี
เพียงการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการท าความเข้าใจระบบคุณภาพภายใน ที่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  อธิบายได้ว่าถึงแม้การรับรู้ระบบ
คุณภาพภายในจะประกอบด้วยการรับรู้ใน 4 ด้าน ตามแนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสารของ เสรี วงษ์
มณฑา (2548: 88) ได้แก่ การรับทราบ การเลือกรับ การท าความเข้าใจ และการบันทึกและจดจ า
ระบบคุณภาพภายใน แต่ทว่าการรับรู้แบบการท าความเข้าใจ จะมีส่วนในการส่งเสริมพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน กล่าวคือบุคลากรสายสนับสนุนมีการรับรู้ในหลาย
ลักษณะ แต่การรับรู้ที่บุคลากรมีการท าความเข้าใจกับข้อมูล รายละเอียด แนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในนั้น จะมีแนวโน้มท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  
ซึ่งตรงกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2548: 88) ที่กล่าวว่าการรับรู้แบบท าความเข้าใจ จะน าไปสู่
การรับรู้ในขั้นตอนต่อไปและน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมในที่สุด 

5.2 ประเด็นการทดสอบสมมติฐานที่  2 (Equation 2) ทัศนคติที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านความเข้าใจและด้านความรู้สึก
ต่อระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

จากผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว แสดงให้ทราบถึงความแปร
ผันตามระหว่างทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในกับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
กล่าวคือ ทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายใน ถือเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน หากมี
ทัศนคติในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวในลักษณะใดก็ตาม ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
เช่นนั้นด้วย ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างทัศนคติและการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายใน สอดคล้องกับแนวคิดของ Shiffman and Kanuk (Shiffman and Kanuk 2000,  
อ้างถึงในมานิตา จันทร์เศรษฐี 2551: 8) ให้ความหมายทัศนคติว่า “ทัศนคติ คือความโน้มเอียงที่
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บุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่มีต่อสภาพแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล” ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมถือเป็นพฤติกรรมของ
มนุษย์ จึงยืนยันถึงอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว รวมทั้งเป็นไปตามงานวิจัยของวันเพ็ญ ชวราง
กูร (2539) ศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าอีก้อ หมู่บ้านผาหมี 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าชาวเขาที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีอ านาจการปกครองและ
นักการเมือง จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านมากกว่า โดยสรุปไว้ว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมหรือเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล 

ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายในทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมอธิบายความแปรปวนของการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในได้ 
แต่ทว่าเมื่อพิจารณารายด้านของทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน พบว่าด้านความเข้าใจและ
ด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพภายใน อธิบายได้ว่าถึงแม้ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในจะประกอบด้วย
ทัศนคติใน 3 ด้าน ตามแนวคิดของอุดม ส าอางค์กูล (2524: 78 –79) ได้แก่ ทัศนคติด้านความ
เข้าใจ ทัศนคติด้านความรู้สึกและทัศนคติด้านพฤติกรรม แต่ความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อ
ระบบคุณภาพภายใน จะส่งผลต่อพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน 
กล่าวคือหากองค์กรมีเป้าหมายมุ่งสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเข้าใจ
และด้านความรู้สึก ซึ่งอธิบายได้ว่าทัศนคติด้านความเข้าใจในระบบคุณภาพภายใน จะส่งผลท า
ให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดเจตคติ (อุดม ส าอางค์กุล 2524: 78 –79) ต่อความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริง รายละเอียด องค์ประกอบ และแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของระบบคุณภาพภายใน ซึ่งน าไปสู่การเกิดความรู้สึกนึกคิดและการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งก็คือทัศนคติด้านความรู้สึก และจึงน าไปสู่ลักษณะการ
ถ่ายทอดในเชิงพฤติกรรม อันหมายถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพภายในของบุคลากรสายสนับสนุนหรือพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ
ภายใน  

5.3 ประเด็นการทดสอบสมมติฐานที่ 3 (Equation 3) การมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปร
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การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ด้านการสนับสนุนข้อมูลและด้านการติดตามประเมินผล 
ในระบบคุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

จากผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว แสดงให้ทราบถึงความแปร
ผันตามระหว่างการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายใน ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน โดยอนุมานได้ว่าหากบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพภายในที่ดี ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในที่ดีด้วยเช่นกัน อันแสดงถึงความสัมพันธ์
เชิงอิทธิพลระหว่างการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ
แนวคิดของKeith Davis (1972: 136) ที่ให้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การเกี่ยวข้อง
ทางจิตใจและอารมณ์ ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนี้เป็นเหตุ
เร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว
ด้วย แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์กรมีผลต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเป็นไป
ตามงานวิจัยของเพิ่มวิทยา กันทะทรง (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งพบว่าความส าเร็จของการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในการร่วมคิด การ
ตัดสินใจในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมในระบบ
คุณภาพภายในทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วมอธิบายความแปรปวนของตัวแปรประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในได้ 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน พบว่าด้านการสนับสนุน
ข้อมูลและด้านการติดตามประเมินผล ในระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปร
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน อธิบายได้ว่าถึงแม้การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในจะประกอบด้วยการมี
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ส่วนร่วมใน 5 ด้าน ตามแนวคิดของบวรศักดิ์ อุวรรโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2550: 28 - 33) แต่การมี
ส่วนร่วมด้านการสนับสนุนข้อมูลและด้านการติดตามประเมินผลในระบบคุณภาพภายใน จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือหากบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล สนับสนุนข้อมูล เช่น แผนการด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ กับ
เพื่อนร่วมงาน บุคลากรหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยน าผลการประเมินมาศึกษา เพื่อปรุบปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน ก็มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามระบบคุณภาพ
ภายในได้เช่นกัน  

5.4 ประเด็นการทดสอบสมมติฐานที่  4 (Equation4) การรับรู้ที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปร
การรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัว
แปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน 

ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว แสดงให้ทราบถึงความแปรผัน
ตามระหว่างการรับรู้ระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือหากบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในที่ดีย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบุคลากร ตามระบบคุณภาพภายในด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน 
(2540: 67 - 68) ที่สรุปความหมายของการรับรู้ ที่มีนัยถึงอิทธิพลของการรับรู้ กล่าวคือการรับรู้มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมในแง่ที่ว่า ถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้องแม่นย า การแสดงพฤติกรรมก็จะออกไป
ในรูปหนึ่ง นั่นคือการรับรู้มีส่วนท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน จากแนวคิดของปรมะ 
สตะเวทิน (2540: 67 - 68) ที่แสดงถึงอิทธิพลของการรับรู้ที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงสามารถอนุมานได้ว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ถือเป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ ดังนั้นการด าเนินงานจงึเป็นลักษณะพฤติกรรมในการด าเนินงานทีม่ีคุณภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นหากบุคลากรสายสนับสนุนมีการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ภายในที่ดี ย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานนั่นเอง 
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ด้วยเหตุนี้  การรับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน              
จึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมาน นาวาสิทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า การรับรู้ความสามารถรวมของ
ครมูีอิทธิพลในทางบวกต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ทั้ง 
4 ด้าน สามารถร่วมอธิบายความแปรปวนของประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในได้ แต่ทว่ามีเพียงการรับรู้ระบบ
คุณภาพภายใน ด้านการรับทราบระบบคุณภาพภายในที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปร
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตระหว่างอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพ
ภายในกับการมีส่วมร่วมในระบบคุณภาพภายในและอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ระบบ
คุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งอธิบายได้ว่าการมองในมิติของผลการด าเนินงานหรือ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร ซึ่งเป็นมิติภาพรวม จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
รับรู้แบบการรับทราบที่ถือเป็นระดับแรกของการรับรู้ (เสรี วงษ์มณฑา 2548 : 88) กล่าวคือ 
บุคลากรต้องทราบถึงนโยบายระบบคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
ดังกล่าวในภาพรวม ซึ่งการรับทราบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลท าให้บุคลากรเกิดความสนใจต่อระบบ
คุณภาพภายใน โดยจะน าไปสู่การเกิดการรับรู้ในล าดับต่อไป รวมทั้งเกิดพฤติกรรมในเชิงการ
ปฏิบัติตามและการมีส่วนร่วม อันน าไปสู่การด าเนินงานที่มีคุณภาพหรือเกิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในใน
ที่สุด แต่ทว่าการมองในมิติการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน บุคลากรสายสนับสนุน
จ าเป็นต้องมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในในลักษณะของการท าความเข้ าใจ            
โดยการท าความเข้าใจดังกล่าว จะท าให้บุคลากรรับรู้ในรายละเอียดของนโยบายระบบคุณภาพ
ภายในเพิ่มขึ้น และมีความชัดเจนในการน าความรู้ที่ เกิดขึ้นไปปฏิบัติหรือกล่าวอีกนัยได้ว่า 
สามารถส่งผลถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน การรับรู ้
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5.5 ประเด็นการทดสอบสมมติฐานที่  5 (Equation5) ทัศนคติที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปร
ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายในมีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว แสดงให้ทราบถึงความแปรผัน
ตามระหว่างทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน กล่าวคือหากบุคลากรสาย
สนับสนุนมีทัศนคติต่อระบบคุณภาพภายในลักษณะใด ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบุคลากร ตามระบบคุณภาพภายในลักษณะนัน้ด้วยเชน่กัน ฉะนั้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีตอ่
ระบบคุณภาพภายใน จะมีส่วนในการสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร ตามระบบ
คุณภาพภายในด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520:  1) มีกล่าวถึงทัศนคติ
ว่าเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติ จากแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520:  
1) แสดงถึงอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถ
อนุมานได้ว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน ถือเป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนนิงานทีม่ีคุณภาพ ดังนั้นการด าเนินงาน
จึงเป็นลักษณะพฤติกรรมในการด าเนินงานที่มีคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยเช่นกัน 
ฉะนั้น หากบุคลากรสายสนับสนุน มีทัศนคติเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในที่ดี ย่อมส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทัศนคติที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอิทธิชัย 
สีด า (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีผู้น านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ 

ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพ
ภายใน ทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมอธิบายความแปรปวนของประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในได้ แต่มีเพียง
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ทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตระหว่างอิทธิพลระหว่างตัวแปรการทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในกับ
การมีส่วมร่วมในระบบคุณภาพภายใน และอิทธิพลระหว่างตัวแปรทัศนคติทีมีต่อระบบคุณภาพ
ภายในกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งอธิบายได้ว่าการมองในมิติการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 
บุคลากรสายสนับสนุนจ าเป็นต้องมีทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในในด้านความเข้าใจ 
เนื่องจากความรู้สึกถึงความเข้าใจในระบบคุณภาพภายใน เป็นส่วนในการสนับสนุนให้เกิด
ทัศนคติด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกดังกล่าว จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมร่วม กล่าวคือ หาก
บุคลากรรู้สึกสนใจ รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ ก็มีแนวโน้มว่าบุคลากรสายสนับสนุนจะเกิดพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามต่อไป แต่ทว่าการมองในมิติของผลการด าเนินงานหรือ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร ซึ่งเป็นมิติภาพรวม จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ทัศนคติด้านพฤติกรรม เนื่องจากทัศนคติด้านพฤติกรรม คือเจตคติต่อความพร้อมหรือความโน้ม
เอียงล่วงหน้าที่จะกระท าหรือตอบสนอง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความคิดความรู้สึกของบุคลากร
สายสนับสนุนที่จะแสดงออกในรูปการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าหาหรือถอยหนีในการปฏิบัติตาม
ระบบคุณภาพภายใน (อุดม ส าอางค์กูล 2524: 78–79) ทัศนคติดังกล่าวจะท าให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพและพร้อมส าหรับการเอาใจใส่ 
ให้ความส าคัญและทุ่มเทต่อกรด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน อันน ามาซึ่งการเกิด
พฤติกรรมในเชิงการปฏิบัติตามและการมีส่วนร่วม และน าไปสู่การด าเนินงานที่มีคุณภาพหรือเกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายในในที่สุด 
 6. การสรุปอิทธิพลระหว่างตัวแปรในภาพรวม  

จากการที่ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้
ระบบคุณภาพภายใน ทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน
กับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
ระบบคุณภาพภายใน ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ว่าการสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน หากมองในแง่ของอิทธิพลของตัวแปรที่ท าการศึกษา โดยต้องให้ความส าคัญกับ
การรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 

โดยการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ในแง่การรับทราบจะส่งผลท าให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบถึง
แนวทางการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ความส าคัญ 
เป้าหมาย วิธีการปฏิบัติหรือการน าระบบคุณภาพภายในไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน หากมองในแง่ของการน าไปปฏิบัติหรือการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในนั้น 
การรับรู้แบบการท าความเข้าใจจะท าให้บุคลากรสายสนับสนันเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบ 
วิธีการด าเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือปัญหาและอุปสรรคในระบบคุณภาพภายใน และมี
ความพร้อมส าหรับการลงมือปฏิบัติจริงหรือพร้อมส าหรับการมีส่วนร่วมและจะมีส่วนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในในที่สุด 

นอกจากนี้จากการศึกษาตัวแปรทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน ผู้วิจัยพบว่า 
ทัศนคติด้านพฤติกรรมจะส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมีเจตคติถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพและพร้อมส าหรับการเอาใจใส่ให้ความส าคัญและทุ่มเทต่อการด าเนินงานตาม
ระบบคุณภาพภายใน อันน ามาซึ่งการเกิดพฤติกรรมในเชิงการปฏิบัติตามและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะ
มีส่วนในการสร้างการด าเนินงานที่มีคุณภาพหรือเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ส าหรับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน หากมองในมิติของตัวแปรทัศนคติด้านความเข้าใจและด้าน
ความรู้สึก พบว่าจะส่งผลท าให้เกิดทศันคติของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มีความเข้าใจในข้อเท็จจริง 
รายละเอียด องค์ประกอบ และแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ระบบคุณภาพภายในและน าไปสู่การเกิดความรู้สึกนึกคิดและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งก็คือทัศนคติด้านความรู้สึก อันก่อให้เกิดการแสดงออกในทางพฤติกรรม
หรือการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

การมองในมิติการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน ผู้วิจัยพบว่าการสนับสนุน
ข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น แผนการด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูล
อ้างอิง ฯลฯ กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยน าผลการประเมินมาศึกษา เพื่อปรุบปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ด าเนินงานจะมีส่วนที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ระบบคุณภาพภายในได้เช่นกัน 
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ประโยชน์จากการศึกษา 
  ประโยชน์ด้านนโยบายและการจัดการ 
 1. มิติด้านการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน 

ปัจจุบันการรับรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์กรยังสามารถ
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการรับรู้ได้ต่อเนื่อง เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลและ
รายละเอียด รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรเกิดระดับการรับรู้ที่ เพิ่มขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับการรับรู้ด้านการท าความเข้าใจ ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของบุคลากรได้และจ าเป็นต้องรักษาระดับการรับรู้ด้านการ
รับทราบ เนื่องจากการรับทราบดังกล่าว แสดงถึงการรับรู้ในความส าคัญของระบบคุณภาพภายใน
และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ตาม
หลักการของระบบคุณภาพภายในหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน โดยควรมีการส่งเสริมการรับรู้ในประเดน็ที่
กล่าวมาอย่างบูรณาการระหว่างการรับทราบข้อมูลและการท าความเข้าใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณภาพภายใน 
 2. มิติด้านทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน 

ถึงแม้ระดับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนจะอยู่ในระดับมาก แต่ทว่าการมี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบคุณภาพภายในในระดับสูง ย่อมเป็นผลดีต่อการด าเนินงานตามระบบ
คุณภาพภายในและนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์กรต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง
ทัศนคติดังกล่าวให้มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม 
เนื่องจากทัศนคติทั้ ง  3 ด้าน เป็นพื้นฐานของการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
สายสนันสนุนที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน โดยมีส่วนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบ
คุณภาพภายใน 
 3. มิติด้านการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน 

ปัจจุบันระดับการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก ซึ่งยัง
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากจ าแนกรายด้านของการมีส่วนร่วม พบว่าองค์กรต้องให้การ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน ด้านการวางแผนร่วมกันในระบบคุณภาพ
ภายใน และด้านการร่วมปฏิบัติในระบบคุณภาพภายใน เนื่องจากปัจจุบันองค์กรอาจมีการ
ด าเนินงานในระบบคุณภาพภายในเฉพาะกลุ่มบุคลากรบางกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านประกันคุณภาพ ซึ่งท าให้บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วน
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ร่วมในการวางแผนและการด าเนินงาน เช่น เป็นกรรมการด าเนินงาน กรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐานคุณภาพ การจัดท าการรายงานตนเอง มีเพียงแต่การสนับสนุนข้อมูล เช่น แผนการ
ด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรหรือ 
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยน าผลการ
ประเมินมาศึกษา เพื่อปรุบปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานเป็นหลัก ถึงแม้ในปัจจุบันจาก
การศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนข้อมูลและด้านการติดตามประเมินผลจะมีส่วน
ในการสนับสนุนการเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน แต่ทว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ อาจส่งผลที่ดีในภาพรวมของการด าเนินงาน
ด้านระบบคุณภาพภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญจากระดับการมีส่วนร่วมในระดับ
การร่วมวางแผนจะส่งผลต่อแนวโน้มให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับต่อไป คือการร่วมปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะการด าเนินการในตัวระบบคุณภาพอย่างจริงจัง 

ดังนั้นองค์กรอาจจ าเป็นต้องสร้างทัศนคติในระบบคุณภาพภายในที่แสดงถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคนและทุกฝ่าย มิใช่ความรับผิดชอบเฉพาะบุคลากรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้
องค์กรควรชักน าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ซึ่งการมีส่วนร่วมในทุกระดับดังกล่าว 
ย่อมแสดงถึงกระบวนการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน กล่าวคือมีการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) 
 4. มิติต่อการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน 

ถึงแม้ในปัจจุบันระดับการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากที่สุด แต่องค์กรไม่สามารถมองข้ามการ
รักษาประสิทธิภาพดังกล่าวให้ด าเนินต่อไปอย่างยั้งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความส าเร็จในนโยบาย
คุณภาพของมหาวิทยาลัย องค์กรจึงยังมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทั้งด้านการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายใน โดยสิ่งส าคัญที่สุด คือการมอง
ประเด็นในการพัฒนาแบบองค์รวมและบูรณาการร่วมกัน ในรูปแบบของแผนการปฏิบัติการ 
โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ระบบคุณภาพภายใน ตลอดจนวิธีการถ่ายทอด
ข้อมูลดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจสะท้อนจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมา  
  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าตัวแปรการรับรู้ระบบคุณภาพภายใน ทัศนคติที่มีต่อระบบ
คุณภาพภายในและการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
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ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 
โดยมีตัวแปรรายด้านบางตัวที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งแสดงว่าตัวแปรทั้งหมด
อาจมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ระบบคุณภาพภายใน ดังนั้นการก าหนดประเด็นในการพัฒนาในมิติต่างๆ ตามที่กล่าวมา                 
ควรกระท าอย่างควบคู่ไปกับการบูรณาระหว่างตัวแปร ทั้งการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน  
 

ประโยชน์เชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะการพิสูจน์ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลระหว่างตัวแปร จึงควรมีการศึกษาในประเด็นการประเมินการรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม
ในระบบคุณภาพภายในเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในด้านการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งอาจเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละตัวแปร และสามารถน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม 

2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลและผลการศึกษาที่
ปรากฏจะมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงสถติิ และมีข้อจ ากัดส าหรับการอธิบายประเด็นทางสังคมศาสตร์ 
เช่น การรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วม จึงอาจมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะของ
การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบ ซึ่งผลการศึกษาจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจเป็นข้อมูลเชิง
ลึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลเชิงสถิติและอาจน าไปสู่ประเด็นในการอธิบายในมิติอ่ืนๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันในมิติของบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ 
บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชากร รวมทั้งอาจศึกษาเพิ่มเติมกับบุคลากรทั้งหมดในทุกวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอย่างชัดเจนขึ้น 
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แบบสอบถามประกอบการวิจยั 

 
เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม ที่มีตอ่ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน               
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน 

 
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม (บุคลากรสายสนับสนุน) 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ 
และการมีส่วนร่วม ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามนั้น จะเก็บรักษาเป็นความลับ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นจากท่าน และขอความกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อเพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การของท่านต่อไป 
  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่กรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเปน็อย่างดี 
 

วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค ์
                                                                                   ผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน       หน้าตัวเลือกที่ต้องการ และกรุณากรอกรายละเอียด

ลงในช่องว่างที่ก าหนดหากเลือกตัวเลือกในข้อนั้น 
 
1.  เพศ   

                        ชาย                                 หญิง 
 
2.  อายุ 

       ต่ ากว่า 25 ปี                    อายุ 25 – 40 ปี        
                        อายุ 40 – 55 ปี                มากกว่า 55 ปี 
 
3.  ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตร ี    

  ปริญญาตรี 

  สูงกว่าปริญญาตร ี

 

4.  สถานภาพบุคลากร 
  ข้าราชการ                      พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ลูกจ้างชั่วคราว                 ลูกจ้างประจ า  

  
5.  อายุงาน/ประการณ์ท างานในมหาวิทยาลัย 

  ต่ ากว่า 1 ปี                             1 – 5 ป ี
  5 – 10 ปี                           มากกว่า 10 ปี 

 
6.  ต าแหน่งงาน (โปรดระบุ)............................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างของข้อเลือกในตารางทีจ่ัดให้ โดยหากท่านเลือก 
“ใช”่ หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ตรง กับความเป็นจริงของท่าน 
“ไม่ใช่” หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ไม่ตรง กับความเป็นจริงของท่าน 

 
 

การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยก าลังด าเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ 
ภายใน  

  

2. ท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย 

  

3. เพื่อนร่วมงานของท่านพูดถึงการจัดระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย 

  

4. ท่านทราบว่าระบบสารสนเทศคณะของมหาวิทยาลัย  มีความ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่านและระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  

  

5. ท่านทราบว่าส่วนงานของท่านมีการจัดการประชุมเกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายใน 

  

6. ท่านทราบว่าส่วนงานของท่านต้องด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในส่วนงาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

7. ท่านทราบว่างานของท่านต้องด าเนินงานภายใต้การประกัน
คุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของส่วนงาน
ท่าน 

  

8. ท่านทราบว่าทุกส่วนงานต้องมีการเขียนรายงานตนเอง SAR เพื่อรอ
รับการเยี่ยมส ารวจ ตามการประกันคุณภาพภายในของระบบ
คุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย 

  

9. ท่านหาช่องทางการสืบค้นหาข้อมูล ส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2 (ต่อ) 
 

การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั ใช่ ไม่ใช่ 

10. ท่านติดตามข่าวสารด้านงานประกันคุณภาพของส่วนงานหรือ 
ของมหาวิทยาลัย 

  

11. ท่านสนใจหาข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบ 

  

12. หากมีการอบรมด้านประกันคุณภาพ ท่านมีความสนใจที่จะ 
      เข้าร่วม 

  

13. ท่านมีความยินดี หากส่วนงานของท่านเสนอชื่อให้ท่านร่วมเป็น
คณะท างานด้านประกันคุณภาพของส่วนงาน 

  

14. หากมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของส่วนงาน
อ่ืนๆ ท่านไม่ลังเลที่จะไป 

  

15. ท่านตั้งใจว่าจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย 

  

16. ท่านให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้การประกันคุณภาพ 
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

17. ท่านท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตามระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

  

18. ท่านเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ ตามระบบ
คุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ  

  

19. ท่านได้ร่วมประชุมการท าความเข้าใจหรือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายใน  ของส่ วนงานหรื อ
มหาวิทยาลัย 

  

20. ท่านอ่านข้อมูลระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใน
มาตรฐานคุณภาพแต่ละด้าน/องค์ประกอบอย่างละเอียด 

  

 
 

   ส
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ตอนที่ 2 (ต่อ) 
 

การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั ใช่ ไม่ใช่ 

21. เมื่อท่านมีข้อสงสัย ท่านได้สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนร่วมงาน/
บุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันคุณภาพเพื่อท าความ
เข้าใจในข้อมูลมากขึ้น 

  

22. ท่านพยายามค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบระบบคุณภาพ 
ภายในของมหาวิทยาลัยกับระบบคุณภาพของหน่วยงานภายนอก 
เช่น สมศ. หรือ สกอ. 

  

23. ท่านพยายามท าความเข้าใจในการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ส าหรับการประกันคุณภาพ 

  

24. ท่านท าความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การเยี่ยมส ารวจ ในการ
ประเมินส่วนงาน ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

25. ท่านอธิบายนโยบายคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ในมาตรฐานคุณภาพแต่ละด้าน/องค์ประกอบได้ 

  

26. ท่านจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ภายในของมหาวิทยาลัยได้ 

  

27. ท่านเก็บบันทึกข้อมูลหรือจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพของส่วนงานและของท่านตามระบบคุณภาพภายใน  

  

28. ท่านกรอกข้อมูลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   

29. ท่านออกความเห็นขณะด าเนินงานด้านประกันคุณภาพตามระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

30. ท่านอธิบายรายละเอียดของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

  

31. ท่านจ าองค์ประกอบต่างๆในระบบคุณภาพภายในได้   

32. ปัจจุบันท่านด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ได้ถูกต้อง 

  

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับทัศนคติที่มีต่อระบบคุณภาพภายในของท่าน

มากที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ในการเลือกค าตอบมีดังนี้ 
 1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถามน้อยทีสุ่ด 
 2  หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถามน้อย 
 3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถามปานกลาง 
 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถามมาก 
 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถามมากทีสุ่ด 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ด้านระบบคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย ไปใช้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและ
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

     

2. ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมอธิบาย/ชี้แจงวิธีการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึง 

     

3. ท่านเชื่อว่าการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผลดีต่อการประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัย 

     

4. ท่านคิดว่าการเขียน SAR หรือการเขียนรายงานตนเอง ต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติและแผนกลยุทธ์ของส่วน
งาน 

     

5. ท่านคิดว่าผลการยี่ยมส ารวจด้านประกันคุณภาพของส่วนงาน
จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานได้ 

     

6.  ท่านเห็น ว่าการน าผลลัพธ์ของส่วนงานไปเทียบเคียง 
(Benchmark) กับองค์กรอ่ืนๆ จะเป็นผลดีต่อการประเมิน
คุณภาพส่วนงาน 

     

   ส
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
7. ท่านคิดว่าการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ครบถ้วนจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานของระบบคุณภาพ
ภายใน 

     

8. ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA มีส่วนเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  

     

9. ท่านรู้สึกว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่อง
ส าคัญกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันของท่าน 

     

10. ท่านรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างเคร่งครัดใน
งานด้านประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย 

     

11. ท่านเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา  

     

12. ท่านมีความสุขกับการปฏิบัติงานภายใต้การประกันคุณภาพ
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

     

13. ท่านเห็นว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

     

14. ท่านรู้สึกว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่อง
น่าเบื่อหรือเพิ่มภาระให้กับงานของท่าน 

     

15. ท่านรู้สึกว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย มีส่วน
ช่วยพัฒนาตัวท่านหรือส่วนงานของท่านได้ 

     

16. ท่านรู้สึกว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถ
น าพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 

     

17. ท่านเห็นว่าระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นระบบ
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน 

     

   ส
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
18.  ท่านคิดว่าตนเองกระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
     

19. ท่านเห็นว่าการทบทวนข้อมูลด้านประกันคุณภาพระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ส าหรับการปฏิบัติงาน จะ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     

20. ท่านเชื่อว่าการเอาใจใส่กับการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

     

21. ท่านเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของท่านส่วนใหญ่ร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

     

22. ท่านเชื่อว่าการทุ่มเทเวลาและก าลังความสามารถปฏิบัติงาน
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สามารถ
ตอบสนองนโยบายระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

     

23. ท่านเชื่อว่าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย จะท าให้ท่านเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

     

24. ท่านคิดว่าปัจจุบันท่านปฏิบัติงานตามนโยบายระบบคุณภาพ  
ภายในของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของ 
            มหาวิทยาลัย 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งทีท่่านปฏิบัติ โดยหากท่านเลือก 

“ใช”่ หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ตรง กบัสิ่งทีท่่านปฏิบัติ 
“ไม่ใช่” หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ไม่ตรง กับสิ่งที่ท่านปฏิบตั ิ

 

การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใช ่ ไม่ใช่ 

1. ท่านตอบค าถามหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใตบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

2. ปัจจุบันท่านรวบรวมข้อมูลของงานที่ท่านรับผิดชอบส่งให้กับผู้บังคับบัญชา/
ผู้บริหาร เพื่อด าเนินการด้านประกันคุณภาพ 

  

3. ท่านให้ข้อมูลกับงานอ่ืนๆ เช่น ภาควิชา งานการศึกษาหรืองานวิจัย ในส่วน
งานของท่าน เพื่อประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  

4. ท่านให้ข้อมูลในงานของท่านเพื่อจัดท าการประกันคุณภาพตามระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย แก่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของส่วนงาน 

  

5. ท่านเขียนรายงาน SAR เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยทุกครั้งเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย 

  

6. ท่านได้ให้สัมภาษณ์และตอบค าถามกับกรรมการเยี่ยมส ารวจ ในการเยี่ยม
ส ารวจส่วนงาน 

  

7. ท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับภาระงานของท่านตามแบบฟอร์มต่างๆ ในงาน
ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

8. ท่านมีการบันทึกข้อมูลของส่วนงานลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย    

9. ท่านสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ระหว่างเพื่อนร่วมงาน/ผู้ ใต้บังคับบัญชา/
ผู้บังคับบัญชา ภายในงานของท่าน 

  

10. ท่านขอความคิดเห็น/สอบถามข้อมูลหรือวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบสาร 
สนเทศของมหาวิทยาลัยกับเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้บังคับบัญชา/ 
มหาวิทยาลัย 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



184 
 

  

ตอนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใช ่ ไม่ใช่ 

11. ท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนรายงานตนเอง SAR ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน 

  

12. ท่านได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกบังานด้านประกันคุณภาพตามระบบคณุภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ในส่วนงาน 

  

13. เมื่อมีข้อสงสัยท่านสอบถามวิธีการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพตาม
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั กับเจ้าหน้าที่ด้านการประกัน
คุณภาพ 

  

14. ท่านแสดงความคิดเหน็ด้านการด าเนินงานประกันคณุภาพตามระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในทีป่ระชุม 

  

15. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับงานด้านประกนัคุณภาพให้กับ
กรรมการเยีย่มส ารวจของส่วนงาน 

  

16. ท่านแสดงความคิดเหน็กบัผลการประเมินคณุภาพภายในของส่วนงาน   

17. ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วมเปน็คณะกรรมการด าเนนิงานด้านประกนัคุณภาพ   

18. ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพตาม ด้าน/
องค์ประกอบ/มาตรฐานคุณภาพ ของระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

19. ท่านมีส่วนในการวางแผนจัดกิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพภายใน
ส่วนงาน เช่น จดัศึกษาดูงาน จดัอบรมความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น 

  

20. ท่านมีส่วนในการจัดท าแผนกลยทุธ์/ยุทธศาสตร์ของงานหรือส่วนงานให้
สอดคล้องกับระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

21. ท่านร่วมวางแผนภายในงานหรือส่วนงาน ในการจดัแฟ้มข้อมูลตาม
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี

  

22. ท่านร่วมวางแผนในการเตรียมความพร้อมส าหรับการรับการเยีย่มส ารวจ
จากทางมหาวิทยาลัย 

  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใช ่ ไม่ใช่ 

23. ท่านร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมายของระดับคะแนนการประเมินส่วน
งานประจ าปีหรือการเขียนรายงานตนเอง SAR ส่วนงาน 

  

24. ท่านร่วมในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพส่วนงาน
จากการเยี่ยมส ารวจที่ผ่านๆ มา 

  

25. ท่านร่วมในการจัดประชุมด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในส่วนงาน 

  

26. ท่านร่วมจัดท าแฟ้มเอกสารข้อมูลประกันคุณภาพตามองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

27. ท่านได้จัดท าบันทึกข้อมูลหรือฐานข้อมูล ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

28. ท่านได้รวบรวม/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลส าหรับการรับการเยี่ยมส ารวจตาม
ระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

29. ท่านเป็นผู้ชี้แจงในการสัมภาษณ์ให้กับกรรมการเยี่ยมส ารวจจาก
มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมส ารวจส่วนงาน 

  

30. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จากส่วนงาน 

  

31. ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของกรรมการเยี่ยมส ารวจ   

32. ท่านมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย ในส่วนงาน 

  

33. ท่านติดตามข้อมูลส าหรับการจัดท าข้อมูลประกันคุณภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละกระบวนการ 

  

34. ท่านมีภาระงานการติดตามงานด้านประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย ใน
แต่ละกระบวนการท างานพร้อมประเมินผล 

  

35. ท่านติดตามผลสรุปการปฏิบัติงานของส่วนงานภายใต้ระบบคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยหรือรายงานประจ าปี 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใช ่ ไม่ใช่ 

36. ท่านได้ตอบแบบประเมินโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

  

37. ท่านสอบถามคะแนนการประเมินระบบคุณภาพของส่วนงานจากการเยี่ยม
ส ารวจ 

  

38. ท่านศึกษาและเรียนรู้กับผลการประเมินของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจ   

39. ท่านน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจ มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนและการด าเนินงานของส่วนงาน 

  

40. ท่านน าผลการประเมินจากคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจไปเทียบเคียง หรือ 
Benchmark กับส่วนงานอ่ืนๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของบคุลากรสายสนับสนุน ตามระบบ  
            คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งทีท่่านปฏิบัติ โดยหากท่านเลือก 

“ใช”่ หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ตรง กบัสิ่งทีท่่านปฏิบัติ 
“ไม่ใช่” หมายถึง ข้อความในแบบสอบถาม ไม่ตรง กับสิ่งที่ท่านปฏิบตั ิ

 
การด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามระบบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ใช ่ ไม่ใช่ 

1. ท่านจัดท าแผนปฏิบัติงานส าหรับภาระงานของท่านตามวิสัยทศัน์และพนัธกจิ 
ของส่วนงาน รวมทั้งน าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง 

  

2. ท่านปฏิบัติงานตามกระบวนการ PCDA เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 

  

3. ท่านจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลหรือสารสนเทศ ตามภาระ
งานของท่าน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ โครงการและ
แผนปฏิบัติงาน ซึ่งสะดวกต่อการอ้างอิงข้อมูล 

  

4. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงานรวมทั้งตอบสนองการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

  

5. ท่านใช้กลไกด้านการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร    

6. ท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมุ่งมั่นความเป็นสากลในการ
ปฏิบัติงาน สนองตอบนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

  

7. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพและพร้อม
ส าหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก 

  

8. ท่านปฏิบัติงานด้วยการยึดถือผลประโยชน์ของส่วนงานเป็นหลักโดยค านึง 
ถึงทรัพยากร ต้นทุนและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

  

9. ท่านมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในภาระงานของท่าน                     
ที่ค านึงกับสภาวการณ์ปัจจุบันและแผนการปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยง 

  

10. ท่านให้ความส าคัญกับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและมุ่งสู่  
     ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทั้งตนเอง/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 

   ส
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ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



195 
 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



196 
 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



197 

 

  

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 
ที่อยู่    22/16 หมู่ 5 ถนนศาลายา – บางภาษี ต าบลคลองโยง 
    อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
ที่ท างาน   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2551  ส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 

    คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2552 ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างาน 
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