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ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับ 
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของค รูและ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมพิิสัย เก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมต่ีอการมส่ีวนร่วม
ในการประกันคุณภาพภายใน  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอา ชีพ 
พยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับลักษณะทางจิตท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน กับ พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ีเ ก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach คือ .894 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยโดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อย 2) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะทางจิต ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่มีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือของบุคลากร มีสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01 5) ลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  
แรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน / ลักษณะทางจิต /การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1 )  to study engaging behavior In the internal quality 
assurance of teachers and educational personnel in Phayakkhaphum Phisai Industrial and 
Community Education College 2) to study the opinions of teachers and educational personnel in 
Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College about working environment 
factors for internal quality assurance participation 3) to study the opinions of teachers and 
educational personnel in Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College 
about psychological characteristics related to internal quality assurance 4) to study relationships 
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between work environment factors on participation in internal quality assurance and behavior of 
participation in internal quality assurance of teachers and educat ional personnel in 
Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College 5) to study relationships 
between psychological and participatory behavior in internal quality assurance of teachers and 
educational personnel Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College The 
research instruments were five-level rating scale Questionnaires with the reliability value of 0.894 
 The major finding were as follows : 1) The behavior In the internal quality assurance of 
teachers and educational personnel are frequent level 2) the opinions of teachers and educational 
personnel about working environment factors for internal quality assurance participation are high 
level 3) the opinions of teachers and educational personnel about psychological characteristics 
related to internal quality assurance are high level 4) Working environment factors Management 
support and the quality of education training was not related to participation in internal quality 
assurance but the operating environment factors cooperation of personnel positively correlated 
with participation in internal quality assurance at the .01 level of significance 5) Attitude towards 
participation in quality assurance in education, motivation in quality assurance, education and 
mental health , there was a positive relationship with participation in internal quality assurance at 
the .01 level of significance. 
Keywords: working environment / psychological / participatory behavior in internal quality assurance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคแห่งความรู้ (knowledge-based society) ท่ีจ าเป็นจะต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพร้อมเข้าสู่ระบบการแข่งขันกับนานาประเทศ (พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, 
หน้า 1) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีพันธกิจหลักส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย ประการแรก คือ ด้านจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประการท่ีสอง ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเ ข้าสู่
สากล ประการท่ีสาม ด้านขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม ประการ
ท่ีส่ี ด้านการเป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีของประเทศ ประการท่ีห้า ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประการท่ีหก ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และประการสุดท้าย ด้านการส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ท้ังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา โดยให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ในหมวดท่ี 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสัง กัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดการอาชีวศึกษาจ าต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเป็นท่ียอมรับดังกล่าว โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาต่างๆ ได้ยึด
กรอบและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก  

แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในปัจจุบันอาศัยแนวคิดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต (input-process-output) ซ่ึงมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงกระบวนการ (process quality 
assurance) อันหมายถึง การด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงเป็นระบบและข้ันตอน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลผลิต 
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(output) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส าคัญ โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าว
อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร (man) เคร่ืองมือ (machine) วัสดุอุปกรณ์ (material) และวิธีการ (method) 
ท้ังนี้ถือได้ว่าบุคลากร (man) เป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งท่ีมีความส าคัญและเก่ียวพันกับการด าเนินงานเพ่ือ
มุ่งสู่สัมฤทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ข้ันตอนในการประกันคุณภาพการศึกษาย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วม (participation) ของผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใน
สถานศึกษา เพ่ือร่วมมือในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรการศึกษา (Sherr & Lozier, 1911, pp 7-10 
อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 2)  

ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิผลการประกันคุณภาพขององค์กร ดังนั้นการศึกษาถึง
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาในการจะน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้าง  และกระตุ้นการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ท้ังนี้การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในมุมมองด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ลักษณะทางจิตของบุคคลร่วมกันเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยอาศัยแนวคิดปฏิสัมพันธ์ 
(an interaction model of behavior) (Magnusson & Endler, 1977 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 2) 
ซ่ึงอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่ามาจากเหตุปัจจัยส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยภายใน
ตัวของบุคคล อันได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลหรือลักษณะทางจิตของบุคคล และ 2) ปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล อันได้แก่ ส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม อาทิ การสนับสนุนจากสังคม สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นต้น และจากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี อิทธิพลกับปฏิบัติงานของบุคคลของสมยศ นาวีการ (2521) พบว่า
ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ  3 ด้าน  คือ 1) ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ (situational factors) อาทิ เป้าหมายของการด าเนินงานการสนับสนุนของผู้บริหาร ความร่วมมือและ
การประสานงานของผู้ร่วมงาน  เป็นต้น 2) การรับรู้บทบาท (role perception) ซ่ึง เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถและการจูงใจท่ีจะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามท่ีองค์กรคาดหวัง และ 3) ความสามารถและทักษะ 
(ability and skills) เป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล  ซ่ึงรวมถึงระดับความเช่ียวชาญในงานเฉพาะอย่าง ท้ังนี้
ความสามารถและทักษะเป็นปัจจัยท่ีสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงให้เพ่ิมข้ึนได้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรยังต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือของบุคคลภายในองค์กรในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นทีม ซ่ึงพบว่ามีความ
จ าเป็นในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming, 
1986) กล่าวว่าการประกันคุณภาพย่อมต้องอาศัยความร่วมมือกันหรือการท างานร่วมกันเป็นทีม อันจะมีผลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมาก  

นอกจากสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในการอธิบายการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรแล้วนั้น ลักษณะทางจิตของบุคคลก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญเช่นกัน ท้ังนี้พบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยทางจติ
ท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคคล เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 105) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท างาน จากการศึกษาของดวงเ ดือน  
พันธุมนาวิน (2524, หน้า 125) กล่าวว่าเจตคติก็เป็นจิตลักษณะท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของบุคคล อันจะบอกถึง
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หากบุคคลมีเจตคติสอดคล้องกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จถึงการกระท านั้นๆ รวมไปถึงสุขภาพจิตของบุคลากรท่ีคาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จากการศึกษาของสุภาพรรณ โคตรจรัส (2527) พบว่าในการ
ท างานผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดีจะเป็นบุคคลท่ีรับรู้และรู้สึกว่าตนเป็นคนท่ีมีประโยชน์และสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม
หรือส่วนรวมได้ จะเป็นผู้ท่ีท างานได้เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างาน สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเก่ียวข้องควบคู่กันระหว่างปัจจัยภายนอก  อันหมายถึง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยภายใน อันหมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นเหตุส าคัญท่ีน าองค์กรไปสู่เป้าหมายตามท่ีวางไว้ เช่นเดียวกันในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรก็ย่อมมีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นตัวผลักดันให้
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การด าเนินงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดและ
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอาชีวศึกษาตามกรอบพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล โดยมีการประกัน
คุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คร้ังนี้ย่อมมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากจะท าให้ทราบถึงเหตุปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยตรงใน
การด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน อันส่งผลถึงกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดรับกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิ
พิสัย และเก่ียวโยงถึงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความคาดห วัง
ของตลาดแรงงานและสังคม โดยผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
รวมไปถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือการพิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและยกระดับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ในการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับ
ลักษณะทางจิตท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน กับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย   

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัย 
การวิจัยนี้อาศัยรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดของ Magnusson และ  Endler (Magnusson & 

Endler, 1977, pp.3-31 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 5) และแนวคิดการประท าทางสังคมของ Reeder 
(Reeder,1973, p.74 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 5) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกปัจจัยท่ีศึกษาออกเป็น 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร 
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน และการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) ปัจจัยภายในตัว
บุคคล หรือลักษณะทางจิตของบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการ
ประกันคุณภาพภายใน และสุขภาพจิตของบุคลากร 

ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ท่ี

ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย ข้าราชการครู จ านวน 9 คน พนักงานราชการครู จ านวน 13 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีสอน จ านวน 12 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 9 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 43 คน  
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ จ าแนกเป็นดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
2) ลักษณะทางจิตของบุคคล  

ตัวแปรตาม ไ ด้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประกอบด้วย ข้าราชการครู จ านวน 9 คน พนักงานราชการครู จ านวน 13 คน ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีสอน จ านวน 
12 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 9 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 43 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีดัดแปลงจากแบบสอบถามของ พงศ์ธวัช วิวังสู, 

(2546, หน้า 137-155) มีท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายในแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การ

มีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ จ านวน 28 ข้อ  

2. ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร จ านวน 10 ข้อ 
3. ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 ข้อ  
4. ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน จ านวน 10 ข้อ 
5. ด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 10 ข้อ  
6. ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 10 ข้อ 
7. ด้านสุขภาพจิตของบุคลากร จ านวน 10 ข้อ  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา 

ความเหมาะสมเก่ียวกับการใช้ภาษา ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญและได้น ามาปรับปรุงการใช้ภาษาของ  
ข้อค าถามในแบบสอบถาม จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบหาคุณภาพ โดยน าไปทดสอบกับครูและบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมจ านวนท้ังส้ิน 30 คน  น ามา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ของแบบสอบถามในแต่ละด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ คือ .894 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการท าหนัง สือภายในขออนุญาตผู้อ านวยการวิทยาลัยการ

อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  
การจัดกระท าข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา จ านวน 43 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผล
ในการตอบ พบว่า แบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมามีความสมบูรณ์ 43 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. น าแบบสอบถามมาตรวจหาความถ่ีของรายการสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
น าแบบสอบถามมาตรวจหาความถ่ีของระดับคะแนนตามเกณฑ์ 

3. น าคะแนนมาหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตอบในแต่ละข้อของ
แบบสอบถาม แล้วแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์  

4. น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยการวิเคราะห์ 
Pearson Correlation โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย (µ = 4.02) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นรายข้อจ านวน 4 ข้อ จากจ านวนท้ังหมด 28 ข้อ อยู่ในระดับบ่อยมาก (µ = 4.62 - 4.93) 
จ านวน 22 ข้อ อยู่ในระดับบ่อย (µ = 3.58 - 4.35) และจ านวน 2 ข้อ อยู่ในระดับบางคร้ัง (µ = 3.00 – 3.49) 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.69)  

1) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.84) ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร เป็นรายข้อ ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ 
= 3.07 - 4.21)  

2) ด้านการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับปานกลาง (µ = 3.39) ความคิดเห็นด้านการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรายข้อ จ านวน  2 
ข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.86 - 4.09) อยู่ในระดับปานกลาง 8 ข้อ (µ = 2.88 - 3.44)  

3) ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.84) ความคิดเห็นด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็นรายข้อ จ านวน ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.74 - 4.05)  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะทางจิต 
1) ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (µ = 3.67) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน เป็นรายข้อ จ านวน 6 ข้อ จาก
จ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.60 - 4.10) อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ (µ = 3.27 - 3.47)  

2) ด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03) ความคิดเห็นด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างานประกันคุณภาพภายใน  
เป็นรายข้อ จ านวน ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.58 - 4.30)  

3) ด้านสุขภาพจิต มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 3.76) ความคิดเห็นด้าน
สุขภาพจิต เป็นรายข้อ จ านวน 8 ข้อ จากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.62 - 4.34) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ (µ = 3.13 - 3.34)   

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แต่ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  

5. ลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเจริญ สุวรรณวงศ์ (2536) ท่ีพบว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก และการสนับสนุนทางสังคมและสามารถท านาย การเข้า
ร่วมปฏิบัติงานของบุคคลได้ร้อยละ 25.32  

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรม
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษา อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญในระดับท่ียังไม่เพียงพอ (Tichy & 
Devanna, 1986 อ้างอิงใน เสริมศักด์ิ วิสาลาภรณ์, 2536) ในด้าน 

1. ความมุ่งมั่นเพ่ือเปล่ียนแปลงองค์กรเชิงนวัตกรรม  
2. การพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร โดยเน้นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แต่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความร่วมมือของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ท่ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ.01 และสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา มาลัย (2538) พบว่า ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็น
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส าคัญ โดยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของแ ต่ละ
บุคคลตลอดจนก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร เนื่องจากเป็นการน าความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญของ  
แต่ละบุคคล ร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก สอดคล้องกับ Woodcock (1989) ท่ี
พบว่า ความร่วมมือระหว่างบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่นเดียวกับบุญเลิศ ทัดมั่น (2537) พบว่า 
ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.01  

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะทาง
จิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สุขภาพจิต สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิกา หลีเจริญ ( 2536) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ได้แก่ ความรู้ในงานท่ีเข้าร่วมปฏิบัติ และเจตคติท่ีดีต่องาน โดยถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การศึกษาของศักด์ิชัย นิรัญทวี (2532) พบว่า เจตคติต่อสภาพ
การท างานและความรู้สึกเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวท านายพฤติกรรมการเข้าร่วมท างานของบุคลากรได้
อย่างมีนัยส าคัญ และจากการศึกษาของผอบเธียร วงศ์ภักดี (2537) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องเป็น
อย่างมากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังชนกพร บัวสุข ( 2545) และวิไลวรรณ แซ่หว่า (2542) พบว่า
แรงจูงใจด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลประโยชน์ของกิจกรรมหรือโครงการ ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละ
บุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การสนับสนุนของ ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ

ภายใน เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จูงใจ ตลอดถึงการโน้มน้าวใจให้บุคลากรเข้าร่ วม
กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน หากบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ ค าแนะน า 
การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไ ด้เข้า
อบรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น จะเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในมาก
ย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประ กัน

คุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร อาทิ ข้าราชการครู พนักงาน ราชการต าแหน่งครู ลูกจ้าง
ช่ัวคราวต าแหน่งครู และลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

2. ควรศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารท่ีเ ก่ียวกับการส่ง เสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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