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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ 2) ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
แห่งหนึ่ง จ�ำนวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั ศึกษาจาก 40 ตัวแปร พบว่า มีคา่ สถิตไิ คเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน เท่ากับ 0.842 และค่าสถิติ
ไค-สแควร์ทใี่ ช้ในการทดสอบเท่ากับ 7946.553 ท�ำการสกัดด้วยวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบ พบว่า การจัดการ
คุณภาพองค์การมีองค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน 3) การสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน 4) ทิศทางการปฏิบตั งิ าน 5) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 8) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
9) การท�ำงานเป็นทีม โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) ทิศทาง
การปฏิบัติงาน และ 4) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดการคุณภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ

Abstract
The research aimed 1) to analyze of quality management factor of employee at public
university and 2) to study factor affecting to job performance. The sample of this research was
the academic staff and the academic support staff of public university. The sample in this study
included 300 employees and cluster sampling method was applied. The data collection tool a
questionnaire. The statistic tools used in data analysis were descriptive statistic, exploratory factor
analysis (EFA) and multiple regressions.
The research results were collected from 40 variables which are found that the method of
exploratory factor analysis that Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .842 and Statistical
Chi-square = 7946.553. The finding revealed that the factors of the quality management of employee
of public university were divided into 9 factors: 1) Participation, 2) Job efficiency, 3) Operation
supporting, 4) Operation direction, 5) Job effectiveness, 6) Knowledge sharing, 7) Performance
reporting, 8) Work equipment and 9) Team building. Factor affecting job performances were
1) Participation, 2) Job efficiency, 3) Operation direction and 4) Performance reporting.
Keywords: Factor Analysis, Quality Management, Job Effectiveness, Employee of Public University
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มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ส�ำคัญในการผลิตทรัพยากรมนุษย์
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในหลากหลายแขนง รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม
ในการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในพันธกิจดังกล่าวนั้น การจัดการคุณภาพของ
องค์การการศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็ง (เบญจมาส
เจริญสุขพลอยผล และ รุง่ อรุณ สิงคลีประภา (2559, น. 3) เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ในอดีตจัด
เป็นส่วนราชการไม่มกี ารแข่งขัน ระบบการบริหารและโครงสร้างองค์การมีลกั ษณะเป็นราชการ ท�ำให้ขาด
ความคล่องตัว การให้บริการไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมีนโยบาย
น�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พร้อมก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการบริหารงานและโครงสร้าง
องค์การให้คล่องตัวและเป็นเชิงเอกชนมากขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระเงินทุนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทัง้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการบริหารงานและมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
คุณภาพควบคู่ไปใน 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการและด้านการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
การยอมรับจากสังคมอันเป็นหน้าทีห่ ลักของมหาวิทยาลัย (อนุสารอุดมศึกษา ประจ�ำเดือนมกราคม, 2557,
น. 12-13)
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของบริบทการศึกษาในศาสตร์แขนงต่างๆ และสภาพ
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา สาเหตุหลักมาจากปัจจุบันโลกเราอยู่ในยุค
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่คนทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารของโลกได้โดยใกล้ชิดทันเหตุการณ์ ท�ำให้ผู้รับบริการของ
มหาวิทยาลัยสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและความหลากหลายของบริการได้ ดังนัน้ หากคุณภาพบริการ
ใดที่น้อยกว่าความคาดหวังโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ไม่มีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ก็จะไม่เป็นที่นิยม และท�ำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้ โดยทางส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก�ำหนดว่า องค์การการศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพ
หรือปรับปรุงเกณฑ์เพื่อการพัฒนาองค์การขึ้น เนื่องจากความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ และการจัดการจะมีคุณภาพได้ย่อมมาจากแนวคิดที่ถูกต้องและเป็นระบบ เพราะ
สามารถสร้างองค์การให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในระยะยาว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องแสวงหาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) มา
ใช้ในองค์การ (อนุสารอุดมศึกษา ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์, 2557, น. 16) ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การเป็นที่ยอมรับกันว่าจะสามารถน�ำพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศและอยู่รอดอย่างยั่งยืน
จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐได้รับนั้น ท�ำให้เรื่อง
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลและตรงตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ผู้ใช้บัณฑิต และสังคมโดยรวม
ให้เกิดความพอใจสูงสุด
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยน�ำแนวคิดการจัดการการทั่วทั้งองค์การมาใช้ การเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะบอกให้ผู้บริหารรู้ว่าผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยและแบบสอบถามขององค์การการศึกษา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การ โดย น�ำ้ ฝน มงคลอ้อม (2554, น. 135-137) พบว่า
การติดตามประเมินผลการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การในองค์การการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่น�ำ
แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การมาใช้ในการด�ำเนินงานนั้น ได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เพื่อน�ำมาวัดผลการด�ำเนินงานตามแนวทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ สมศ.ก�ำหนด เป็นจ�ำนวนมาก โดยเครื่องมือเหล่านี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่หลากหลาย
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ทั้งแนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) การจัดการตาม Deming Cycle (Plan, Do, Check
and Act: PDCA) กระบวนการการจัดการ (Planning, Organizing, Leading and Controlling: POLC)
กระบวนการทฤษฎีระบบเปิด (Open System Theory) และแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดการสับสนและความไม่ชดั เจนในรายละเอียดของตัวแปรสังเกตบางส่วนและในบางประเด็นอาจมี
ความซ�ำ้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันมาก ผูว้ จิ ยั จึงน�ำตัวแปรสังเกตตามแนวคิดการจัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การ
และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องมาวิเคราะห์องค์ประกอบเพือ่ ลดจ�ำนวนตัวแปร โดยการสกัดหาองค์ประกอบร่วมของ
ตัวแปร และวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบที่ได้ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถน�ำ
องค์ประกอบและข้อค้นพบจากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครือ่ งมือเก็บข้อมูลเพือ่ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐที่มีความสอดคล้องกับบริบท
สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1) วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
2) ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวทางการวิจัย (Research Guideline) ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ Deming (1950 อ้างถึงใน เทวินทร์
ประสิทธิ์เสริฐ, 2556) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ PDCA โดย “P”
หมายถึง การวางแผน “D” หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ “C” หมายถึง การควบคุมการ
ตรวจประสิทธิผลสอบผลการด�ำเนินงาน และ “A” หมายถึง การน�ำผลการตรวจสอบมาวางแผนรักษา
หรือปรับปรุงมาตรฐานการด�ำเนินงานขององค์การ และจากการสังเคราะห์ของ Prajogo and Cooper
(2010, pp. 26-35) Kelemen (2003, pp. 99-108) William (1997) และ Shingo (1992) อ้างถึงใน ดวงใจ
รักษากุล(2545, น. 14-18) และ James and James (2003, pp.317-344) พบว่า การจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้ 1) การมุ่งเน้นที่ลูกค้า(customer focus) หรือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
(quality focus) หมายถึง การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ถือเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ ซึ่งองค์การจะต้องศึกษาวิจัยความต้องการและวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เพื่อ
น�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การให้มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการตามความต้องการของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการ 2) การปรับปรุงกระบวนการ (process improvement)
หมายถึง เป้าหมายของการปรับปรุงกระบวนการ คือ การก�ำจัดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของงานที่
จัดท�ำขึน้ การทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกได้นนั้ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้อง
มองการท�ำงาน (การผลิต) อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไปตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ วัตถุดิบจนถึงจุด
สุดท้ายของกระบวนการ คือ สินค้าหรือบริการที่ถึงมือลูกค้า การมุ่งเน้นที่กระบวนการท�ำให้เกิดสภาพ
“ลูกค้าภายใน (internal customer)” ขึน้ คือ พนักงานทุกคนจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตัวเอง เมื่อรับงาน
จากพนักงานก่อนหน้าเราเป็นผู้ซื้อเมื่อท�ำงานในส่วนที่รับผิดชอบเสร็จแล้วส่งต่อเราก็เป็นผู้ขาย (external
customer) โดยถือว่า “กระบวนการถัดไป คือ ลูกค้าของเรา” 3) ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์การ (total
involvement) หมายถึง เป็นองค์การที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสู่ “องค์การคุณภาพ” (quality organization) ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่การน�ำความรู้
และประสบการณ์ของพนักงานทุกคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ จะต้องมีการก�ำหนดแนวทางทีช่ ดั เจนในการ
มีสว่ นร่วมของพนักงานด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม (employee Involvement) 4) การบริหาร
ด้วยข้อเท็จจริง (management by facts) หมายถึง ข้อเท็จจริงเพือ่ การบริหารคุณภาพทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วมจะ
ได้มาจาก การเก็บข้อมูล (data collection) ตัวเลข (figures) สถิติ (statistics) การบริหารด้วยข้อเท็จจริง
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คือ การใช้ข้อเท็จจริงเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ เช่น ความสั้น
ความยาว ยอดขาย ปริมาณของเวลาที่ใช้ เป็นต้น 5) การระดมสมอง (brainstorming) หมายถึง
เทคนิคเพื่อท�ำให้เกิดความคิดใหม่ๆ จากการประชุม โดยผู้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นออกมาให้มาก
ที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว เพื่อการแก้ปัญหาหรือการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
เรื่องนั้นๆ 6) การให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการและป้องกันการเกิดซ�้ำ (give importance to the process
and prevent recurrence) หมายถึง การปรับปรุงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อก�ำจัดที่สาเหตุของปัญหา
หรือ มีมาตรการแก้ไขที่กระบวนการ มิใช่แก้ที่ผลลัพธ์ การป้องกันการเกิดซ�้ำ  จะท�ำได้เมื่อมีการก�ำจัด
สาเหตุของความเสียหาย ทบทวนมาตรฐานของงานและด�ำเนินการ เพื่อก�ำจัดสาเหตุต่างๆ เหล่านั้น
และฝึกอบรมพนักงานโดยวิธีใหม่ 7) การใช้การวิเคราะห์ทางสถิตเพื่อก�ำหนดความสูญเสียจากคุณภาพ
โดยใช้ข้อเท็จจริง หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
และกระบวนการที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอด้วยการใช้วงจร
PDCA เพื่อปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผล ข้อเท็จจริงของสถานการณ์จะต้องมีการรวบรวมและการตัดสินใจ
จะต้องวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงดังกล่าว และสิง่ เหล่านีต้ อ้ งการการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตเิ ข้า
ช่วย 8) การให้ความรู้และการฝึกอบรมทางด้านคุณภาพขององค์การที่ต้องการ หมายถึง การที่พนักงาน
แต่ละคนจะต้องมีความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมและเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและยังส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย
เห็นได้วา่ หลักการการจัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ถ้าด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบตามหลักการแล้วจะส่งผลให้พนักงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และช่วยลดปัญหาและ
ความผิดพลาดจากการท�ำงานได้ ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทั้งในระดับ
พนักงานและองค์การ
2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Gibson, et al (1988, p. 812) อ้างถึง
ใน รัฐพล ศรีกตัญญู (2551, น. 32-33) พิทยา บวรวัฒนา (2530, น. 10) นิยามประสิทธิผลไว้ว่า
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระทํา หรือความพยายามที่มีความมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือ
ปรารถนาให้บังเกิดขึ้น การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต�่ำเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับ
นั้น ตรงครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและใช้พลังงานน้อยเพียงใด และ Katz and Khan (1971,
p. 67) กล่าวว่า ถ้าเป็นหน่วยงานที่สังกัดภาครัฐประสิทธิผลควรมองที่สังคมเป็นหลัก ประสิทธิผลอาจ
พิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมใดๆ แล้วประสบความสําเร็จทําให้บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ 2) ประสิทธิผลขององค์การ
ประกอบด้วย 2.1) การผลิต (Production) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถดําเนินการผลิตให้ได้
ผล ผลิตทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ 2.2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
องค์การที่มีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Input) ที่ใช้กับผลผลิต (Output) มีความ
เหมาะสมในลักษณะที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมีประสิทธิผล
ถ้าผลการดําเนินงานขององค์การนํามาซึ่งความสําเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของสมาชิกในองค์การ 4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไล
ที่สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การ
และภายนอกองค์การ 5) การพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การที่เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมายครอบคลุม
ทั้งผลการดําเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และยังครอบคลุมถึง
กระบวนการดําเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
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สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากรในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 5,024 คน ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
มากกว่าจํานวน 300 คนขึน้ ไป ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี (Pearson and Mundform, 2010, p. 356) ใช้วธิ กี ารสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมีการกระจายตัวเป็นกลุม่ โดยแต่ละกลุม่ มีลกั ษณะประชากร
ใกล้เคียงกัน โดยสุ่มจากพนักงานพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐแห่งหนึง่ ได้แก่ หน่วยงานระดับวิทยาลัย คณะสถาบัน และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า
จ�ำนวน 33 หน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 350 ฉบับ เผือ่ กรณีแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์ ได้แบบสอบถามกลับมาและมีความสมบูรณ์ ทั้งหมด 300 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 85.71
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สายงาน ส่วนที่ 2 เป็นปัจจัยการจัดการคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ(Likert Scale) โดย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 หมายถึง ระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย
ต�่ำกว่า 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ท�ำการการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน�ำ
แบบสอบถามไปทดสอบ(Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 45 คน ได้ทดสอบความเชื่อ
มั่นโดยใช้ค่าแอลฟ่าของครอนบัค(Cronbach’s coefficient alpha) ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุม และด้านการประเมินผลและปรับปรุง เท่ากับ 0.77, 0.89, 0.95 และ 0.91 ตามล�ำดับ
แสดงว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญ วิธีแกนหลัก (Principle
Axis Factoring) และใช้วิธีหมุนแกนมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแม็กซ์ (Varimax Method)
3. การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลขององค์ ป ระกอบการจั ด การคุ ณ ภาพองค์ ก ารต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบตั งิ านใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) โดยใช้วธิ กี าร Enter Method

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 171 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.00
และเพศชายจ�ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ�ำนวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 รองลงมาอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ�ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 ต่อมาคือ
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ�ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 รองมาตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
น้อยที่สุด คือ อายุน้อยกว่า 20 ปี จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา ปริญญาโท จ�ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70
ต่อมาคือ ปริญญาเอก จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รองมาตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อย
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ที่สุดคือ ต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน
วิชาการ จ�ำนวน 232 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.30 และสายวิชาการ จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70
1.2 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 300 คน ตามแนวคิดการใช้ขนาดตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบในการวิจัย ตามแนวคิดการใช้ขนาดตัวอย่างของ Gorsuch (1983, p. 79 อ้างถึงใน Mac
Callum, et al., 2001, pp. 611-637) ที่เสนอว่า ส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิจัยควรมีจ�ำนวน
5-10 เท่าของจ�ำนวนตัวแปรถือว่าเพียงพอ โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยก�ำหนดตัวแปร จ�ำนวน 40 ตัว จึงเป็น
ไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
1.2.2 พิจารณาค่าความความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Kaiser
Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ 0.842 ซึ่งมากกว่า 0.8 ตามเกณฑ์ (Kim and Mueller,1978 อ้างถึงใน
พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553, 1105) และพิจารณาค่า Bartlett’ s Test พบว่า มีการแจกแจงโดยประมาณ
แบบ Chi-Square = 7946.553 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า กลุ่มตัวแปรด้าน
การจัดการคุณภาพองค์การ สามารถน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 1 โดยมีค่าความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรทั้ง 40 ตัว อยู่ที่ .515 – 825
ตารางที่ 1 แสดงค่า KMO and Bartlett’s test of sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
  Approx. Chi-Square
Bartlett’s Test of Sphericity
     df
    Sig.

.842
7946.553
780
.000

2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Explanatory Factors Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ ผู้วิจัยใช้วิธีแกนหลัก (Principal Axis Factoring) และ
หมุนแกนด้วยวิธี แวริแม็กซ์ (Varimax) โดยพิจารณาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) และ
การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบทีม่ คี า่ (eigenvalue) มากกว่า 1 สามารถจ�ำแนกองค์ประกอบได้
จ�ำนวน 9 องค์ประกอบ และมีคา่ ร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 69.002 ของความแปรปรวนทัง้ หมด
และตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในก�ำกับรัฐแห่งหนึ่ง
ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การ
M S.D. ชื่อองค์ประกอบ
1. ท่านมีส่วนร่วมการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 3.51 0.89 1. การมีสว่ นร่วม
ของหน่วยงานก่อนสร้างกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ในการปฏิบตั งิ าน
8. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3.54 0.92
13. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสอดคล้องและ
3.24 0.81
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานอ้างอิงในหน่วยงาน
14. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของ
3.57 0.88
การปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
15. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ใช้
3.47 0.85
ในการท�ำงานของท่าน
16. ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และรายงานปัญหาที่พบจาก
3.47 0.95
การปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
17. ท่านมักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงานร่วมกับ
3.47 0.85
เพื่อนร่วมงาน
18. หน่วยงานท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
3.53 0.85
ในการติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
19. ท่านได้น�ำผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
3.61 0.81
ปฏิบัติงานของตน
20. ท่านได้น�ำผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัด
3.42 0.78
การปฏิบัติงานของท่าน
30. หน่วยงานของท่านตระหนักในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
3.74 0.69
ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการท�ำงาน
9. ท่านปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของท่าน
3.94 0.63 2. ประสิทธิภาพ
21. ท่านได้น�ำผลการประเมินตนเองมาเป็นแนวทางในการวางแผน 3.94 0.62 ในการปฏิบตั งิ าน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
26. หน่วยงานของท่านมีการส�ำรวจความผิดพลาดจากพัฒนา
3.90 0.70
ความสามารถของพนักงาน
29. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ 3.98 0.67
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน รับรู้อยู่ตลอดเวลา
31. ท่านตระหนักในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในเรื่องมาตรฐาน 3.94 0.68
คุณภาพการท�ำงาน
34. หน่วยงานของท่านใช้ข้อมูลตัวเลขที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็น
3.91 0.57
สารสนเทศเพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อลดความสูญเปล่า
ในการท�ำงาน
36. ท่านคิดว่าค่าจ้าง ต้นทุนทรัพยากร และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 3.86 0.78
ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของท่านมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในก�ำกับรัฐแห่งหนึ่ง (ต่อ)
ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การ
22. หัวหน้างานท่านน�ำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงและวางแผนงาน
23. หน่วยงานของท่านกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน
24. หน่วยงานของท่านมีการส�ำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนการวางแผนงานด�ำเนินงาน และบริการ
25. หน่วยงานของท่านมีการเก็บข้อมูลความสูญเสียหรือ
ความผิดพลาดที่เกิดจากการท�ำงาน
27. หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานในทุกระดับ
32. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกจริงจัง
มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานของหน่วยงานในเรื่องของคุณภาพเป็น
ส�ำคัญ
33. หน่วยงานของท่านใช้ข้อเท็จจริงมาพิจารณาและตัดสินใจ
ในการด�ำเนินงาน
38. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานของท่านมีความพร้อมและ
ทันสมัย
3. หน่วยงานของท่านมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ความรู้ความสามารถจากทุกส่วนงาน ในองค์การเพื่อก�ำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. ท่านทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด�ำเนินงาน
ความก้าวหน้าในสายงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของท่าน
28. หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณภาพให้กับพนักงาน
35. หน่วยงานของท่านมีการน�ำเทคนิคทางสถิติมาเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท�ำงาน
37. หน่วยงานของท่านมีการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ต�ำแหน่งงาน

M

S.D. ชื่อองค์ประกอบ

3.91 0.70 3. การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
4.02 0.65
4.01 0.59
3.98 0.59
3.99 0.69
3.78 0.73
4.00 0.66
4.16 0.65
3.64 0.84 4. ทิศทาง
การปฏิบัติงาน
3.45 0.82
3.87 0.78 5. มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
3.79 0.78
3.68 0.70
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในก�ำกับรัฐแห่งหนึ่ง (ต่อ)
2.
5.
6.
40.
7.
10.
11.
39.

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การ
ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานของท่านมีการระดมความความคิดเห็นเพื่อก�ำหนด
วิธีการหรือแนวทางในการรักษามาตรฐานการด�ำเนินงานของ
หน่วยงาน
ท่านมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก�ำหนดมาตรฐาน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ตามพันธกิจ
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และบรรยากาศ เอื้อต่อการแสดง
ความคิดเห็นในการท�ำงานร่วมกัน
หน่วยงานของท่านมีการจัดท�ำคู่มือการรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นเอกสารสนับสนุนการด�ำเนินงาน
การบริหารคุณภาพของหน่วยงาน
หน่วยงานท่านมีการรวบรวม จัดเก็บ และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ
ท่านต้องมีการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงาน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานของท่านมีเพียงพอในการท�ำงาน

M S.D. ชื่อองค์ประกอบ
3.10 1.06 6. การแลกเปลีย่ น
ความรู้
3.36 0.84
3.22 0.97
3.55 0.75
3.84 0.78 7. การรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ าน
3.76 0.75
3.89 0.77

4.01 0.71 8. สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
12. หน่วยงานของท่านมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อท�ำงาน 3.50 0.77 9. การท�ำงาน
ที่ยาก
เป็นทีม
ตารางที่ 3 จ�ำนวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวนสะสม
ของปัจจัยด้าน การจัดการคุณภาพองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐแห่งหนึ่ง
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าไอเกน
(Eigenvalues)
5.855
4.387
3.854
2.931
2.863
2.376
2.158
1.708
1.469

ร้อยละของความ
แปรปรวน
14.637
10.968
9.636
7.327
7.157
5.939
5.395
4.270
3.673

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
14.637
25.605
35.241
42.568
49.726
55.665
61.059
65.329
69.002
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จากตารางที่ 3 แสดงค่า Eigenvalues ของแต่ละองค์ประกอบเรียงจากมากไปน้อย เพื่อใช้
พิจารณาจ�ำนวนองค์ประกอบ โดยผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่า Eigenvalues ทีม่ คี า่ มากกว่า 1 ตามกฎของ Kaiser
พบว่า มี 9 องค์ประกอบ แสดงว่า การวิเคราะห์ในครั้งนี้สามารถสกัดองค์ประกอบได้ 9 องค์ประกอบ
3. การวิเคราะห์อิทธิพลองค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) พบว่า—ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.65) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (S.D. = 0.83) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน— พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตัว
ชี้วัดตามต�ำแหน่งงานโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (X = 3.84) รองลงมาคือ เวลาในการปฏิบัต—ิงานที่เคย
—
ท�ำในภาพรวมน้อยลง (X = 3.77) ต่อมา คือ ผลการปฏิบัติงานมีความผิ—ดพลาดน้อยลง (X = 3.63)
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่านบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน (X = 3.56) รองมาตามล�
ำดับ
—
ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การได้รับค�ำชมเรื่องผลการท�ำงานจากผู้ร่วมงาน (X = 3.46)
เมือ่ น�ำปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับรัฐทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า สามารถท�ำนายการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐได้ร้อยละ 33.30 ผู้วิจัยตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนด้วยการพิจารณาค่า
Durbin-Watson พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.942 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระที่น�ำมา
ใช้ในการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง จึงน�ำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ
รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องค์ประกอบด้านการจัดการคุณภาพองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตัวพยากรณ์
B SE B Beta
T
ค่าคงตัว
2.332 .280
8.332
1.องค์ประกอบด้าน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน .544 .068 .559 8.042
2.องค์ประกอบด้าน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน .271 .096 .223 2.819
3.องค์ประกอบด้าน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน .055 .094 .044 .584
4.องค์ประกอบด้าน ทิศทางการปฏิบัติงาน
.142 .051 .163 2.778
5.องค์ประกอบด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-.041 .071 -.041 -.576
6.องค์ประกอบด้าน การแลกเปลี่ยนความรู้
.030 .055 .033 .540
7.องค์ประกอบด้าน การรายงานผลการปฏิบัติงาน .185 .061 .188 3.044
8.องค์ประกอบด้าน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
-.030 .046 -.036 -.651
9.องค์ประกอบด้าน การท�ำงานเป็นทีม
.066 .044 .085 1.474
2
2
R = 0.595, R = 0.353, Adjusted R = 0.333, SEE = 0.48785, F=17.614, Sig. of F
Durbin-Watson 1.942

Sig.
.000
.000*
.005*
.560
.006*
.565
.589
.003*
.516
.142
= 0.000*

จากตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบหรือปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพองค์การที่น�ำมาวิเคราะห์
ทั้งหมด 9 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน มีจ�ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน ด้านการประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน รายงานผลการปฏิบตั งิ าน และทิศทาง
การปฏิบตั งิ าน ตามล�ำดับ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ Yˆ = 2.332+0.544 (ด้านการมีสว่ นร่วมใน
การปฏิบตั งิ าน) +0.185 (ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน) +0.271 (ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน)
+0.142 (ด้านทิศทางการปฏิบัติงาน) และอธิบายรายละเอียดรายปัจจัยได้ ดังนี้
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3.1) ค่าสัมประสิทธิข์ องปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน = .544 หมายความว่า จ�ำนวน
ของการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย การปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ
จะเพิ่มขึ้น 0.544 หน่วย เมื่อทดสอบความมีนัยส�ำคัญ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0(P < 0.05 ) แสดงว่า
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
รัฐมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน ของงานวิจัย
3.2) ค่าสัมประสิทธิข์ องปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน = .271 หมายความว่า จ�ำนวน
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ
จะเพิ่มขึ้น .271 หน่วย เมื่อทดสอบความมีนัยส�ำคัญ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0(P < 0.05 ) แสดงว่า
ปัจจัยด้านคุณภาพในการปฏิบตั งิ านมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย
3.3) ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยด้านทิศทางการปฏิบัติงาน = .142 หมายความว่า จ�ำนวนของ
ทิศทางการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐจะเพิ่มขึ้น
.142 หน่วย เมื่อทดสอบความมีนัยส�ำคัญ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0(P < 0.05) แสดงว่าปัจจัยด้าน
ทิศทางการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย
3.4) ค่าสัมประสิทธิข์ องปัจจัยด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน = .185 หมายความว่า จ�ำนวน
ของการรายงานผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ
จะเพิ่มขึ้น .185 หน่วย เมื่อทดสอบความมีนัยส�ำคัญ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H0(P < 0.05) แสดงว่า
ปัจจัยด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย

อภิปรายผล

1.จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การ พบองค์ประกอบที่ส�ำคัญ จ�ำนวน
9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปร
11 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 14.637% องค์ประกอบที่ 2 ตัง้ ชือ่ ว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยตัวแปร 7 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
เดิมทุกตัวได้ 10.968% องค์ประกอบที่ 3 ตั้งชื่อว่า การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปร 6
ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 9.636% องค์ประกอบที่ 4 ตัง้ ชือ่ ว่า ทิศทาง
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้
7.327% องค์ประกอบที่ 5 ตั้งชื่อว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 7.157% องค์ประกอบที่ 6 ตัง้ ชือ่ ว่า การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 5.939% องค์ประกอบที่
7 ตั้งชื่อว่า สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ประกอบด้วยตัวแปร 1 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 5.395% องค์ประกอบที่ 8 ตั้งชื่อว่า การรายงานผลการปฏิบัติการ ประกอบด้วย
ตัวแปร 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 4.270% องค์ประกอบที่ 9 ชือ่
ว่า ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วยตัวแปร 1 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ 3.673% รวมทุกองค์ประกอบที่ได้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 69.002% อยู่
ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับ Parson (1993, p. 3071 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558, น. 53) ที่
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับประสิทธิผล เนื่องจากการที่คนใน
องค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ก�ำหนดทิศทางและ
วางแผนปรับปรุงการท�ำงานร่วมกันจะท�ำให้ฝ่ายบริหารก�ำหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็นมากกว่าการที่ไม่เปิดให้คนในองค์การเข้ามามีส่วนร่วม Cummings (2008, p. 353-365) และ
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Kotter (1996, p. 172) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การในปัจจุบันนั้น คือ
โครงสร้างแบบยืดหยุน่ ซึง่ เป็นโครงสร้างทีม่ กี ารเชือ่ มโยงหน่วยงานในองค์การเข้าด้วยกัน ทัง้ นีต้ อ้ งมีปจั จัย
สนับสนุน ได้แก่ สภาพแวดล้อม วัสดุอปุ กรณ์ เทคโนโลยี และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ ให้องค์การ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล เพือ่ ความชัดเจนควรจัดท�ำคูม่ อื แนวการปฏิบตั งิ านขององค์การเพือ่ ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานและช่วยควบคุมคุณภาพการด�ำเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ (James
and James, 2003, pp. 3-40) สุดท้ายเพื่อให้องค์การเกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา องค์การควรมีการรายงานผลหรือการจัดการข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ (Cumming and
Worley, 2008, pp. 139-149)
2. องค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ จ�ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Murgatroyd and Murgan (1993, p. 64) ที่กล่าวว่า การจัดการ
คุณภาพองค์การโดยรวมต้องมีทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมถึงต้องมีส่วนร่วม
ในการท�ำงาน จึงจะเกิดประสิทธิผลในการท�ำงาน
2.2 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Blake & Mouton (1995 อ้างถึงใน ขวัญชัย ภูมิวิวัฒน์ชัยการ, 2557, น. 15)
ที่กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทํางานที่มุ่งเน้นให้งานมี
ประสิทธิภาพและสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยเป็นการผนึกกิจกรรมต่างๆ
ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะทําให้องค์การได้รับร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน
2.3 ปัจจัยด้านทิศทางการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
กล่าวคือ เมือ่ พนักงานทราบทิศทางขององค์การและแนวทางการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนมากขึน้ จะส่งผลให้ผล
การปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ อาจกล่าวได้วา่ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการด�ำเนินงาน ตลอดจน
การสื่อสารที่ชัดเจนจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานทราบว่าควรจะปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์การและเส้นทาง
อาชีพตามต�ำแหน่งงาน (ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555, น. 12; Murgatroyd and Murgan, 1993, p. 64)
2.4 ปัจจัยด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบมากขึ้นจะส่งผลให้ผล
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Dejanasz, et al. (2002, p. 445) นอกจากนี้ Jackson
and Schuler (2003, p. 776) ได้กล่าวว่า การรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การบริหารงานโดยผลการปฏิบัติงาน (Job Performance Management) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน
และผู้บริหารเห็นถึงผลการปฏิบัติการของตน และองค์การว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อให้
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม (สุชาฎา คล้ายมณี และคณะ, 2554, น. บทคัดย่อ) และ
ผลการป้อนกลับของข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ และบทบาทเป็นอย่างมาก
โดยผลย้อนกลับนั้นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท�ำหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาด
กระตุน้ ให้รกั ษาความสามารถและความพยายามบรรลุจดุ มุง่ หมายทีว่ างไว้ (พลอยไพลิน นิลกรรณ์, 2552,
น. 10-11)
3. องค์ประกอบการจัดการคุณภาพองค์การที่ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ จากผลการวิจัย พบว่า มี 5 ปัจจัย โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นรายปัจจัย ดังนี้
1) การสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านมีสว่ นร่วมในการจัดสรรทรัพยากร
ในการด�ำเนินงานในระดับที่สูง จึงท�ำให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านอื่น ไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
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2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากมหาในก�ำกับรัฐมีการใช้การบริหารงานและประเมินผลงานด้วย
ตัวชีว้ ดั ตามต�ำแหน่งงาน เป็นการท�ำให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องด�ำเนินงานตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั ดังกล่าว
เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดการผลการปฏิบัติงานของตน 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐมีการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ความเห็นก่อนการวางแผนงานต่างๆ จึงท�ำให้รับทราบแนวทางและรูปแบบการด�ำเนินงานที่ชัดเจนอยู่
ก่อนแล้ว กอปรกับมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐนัน้ รายละเอียดของงานในแต่ละปีไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงมาก
4) สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เนือ่ งจากปัจจุบนั งานทีม่ คี วามซับซ้อนมหาวิทยาลัยจะใช้การจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอกมาด�ำเนินงานแทน (outsourcing) เพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายที่ต้องการ พนักงานเป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนคงที่ในการบริหารงาน และ 5) การท�ำงานเป็นทีม เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันมีการแจกแจงรายละเอียดที่มีความชัดเจนมากขึ้น การที่พนักงานมาร่วมกันด�ำเนินงาน
ต่างๆ จึงเป็นผลมาข้อตกลงการจ้างปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นตัวก�ำกับ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป คือ การวิจัยครั้งนี้ค้นพบองค์ประกอบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ จ�ำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) ทิศทางการปฏิบัติงาน และ 4) การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในเชิงการจัดการ
1. ผลการวิจยั นี้ หากพิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทัง้ 4 ปัจจัย พบว่า
เป็นตัวแปรหรือปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factors) ทั้งสิน้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การหรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐในทุกระดับจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในปัจจัยเหล่านี้ โดย 1) ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมพบว่า มีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสูงสุด ผูบ้ ริหารควรท�ำความเข้ากับพนักงานทัง้
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการว่า การจ้ดการคุณภาพนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ในหน้าทีข่ องพนักงานทุกคน
ไม่ใช่งานของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ (ประชาภรณ์ ทัพโพธ์, 2557, น. 486) โดยก�ำหนดให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วม
ในขัน้ ตอนการวางแผน การด�ำเนินงาน ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
และมีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร
ควรพัฒนาตัวบ่งชี้กระบวนการปฏิบัติงานในระดับบุคคลให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการคุณภาพของ
องค์การ 3) ปัจจัยด้านทิศทางการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรแจ้ง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การปฏิบัติงานในระดับบุคลให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทราบ
ตลอดจนระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบและสามารถวางแผน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 4) ปัจจัยด้าน
การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารควรจัดท�ำระบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านในระดับบุคคล ระดับ
ฝ่าย และระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก�ำหนดให้หัวหน้างานตามสายการบังคับบัญชาเป็นผู้สรุปผลและ
รายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงการด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้ทันการก่อน
เกิดความเสียงานต่อผลการด�ำเนินงานขององค์การ หรือท�ำให้องค์การไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐควรพัฒนาตัวบ่งชี้ทั้งระบบ โดยประยุกต์จากองค์ประกอบที่ได้จาก
การวิจัยนี้ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการประเมินผล หรือนวัตกรรมด้านการจัดการ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์,
2550, น. 2) ทั่วทั้งองค์การให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
ควรน�ำปัจจัยที่ค้นพบครั้งนี้ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ทิศทางการปฏิบัติงาน และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไปศึกษาในองค์การและบริบทอื่น เช่น
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวแปรเชิงสาเหตุที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้
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