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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานและระดับการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจในการทางานกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 242
คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ตารางเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ภูมิตามสังกัดแต่ละหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางานการประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยแรงจูงใจในการทางานและการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คาสาคัญ
แรงจูงใจในการทางาน การมีส่วนร่วม งานประกันคุณภาพ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the level of motivation of work and
level of participation in quality assurance of Valaya Alongkorn Rajabhat University
personnel and study the relationships between motivation of work and participation in
quality assurance of Valaya Alongkorn Rajabhat University personnel. The sample size was
derived the Krejcie & Morgan table so the sample of 242 instructors and supporting
personnel were selected by stratified random sampling technique. The questionnaire
with 5 rating scales was used for data collection of this research. The reliability of the
questionnaire were 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic
mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation.
The research findings were: The level of motivation of work in quality assurance
of Valaya Alongkorn Rajabhat University personnel as a whole was at a most level. The
level of participation in quality assurance of Valaya Alongkorn Rajabhat University personnel
as a whole was at a most level The Relationship between motivation of work and
participation in quality assurance of Valaya Alongkorn Rajabhat University personnel had
significant positive correlations at 0.01.
Keywords
Motivation of work, Participation, Quality Assurance
ความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตร
การเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริ ญญาโทและปริญญาเอก มีภ ารกิจหลัก คือ การผลิ ต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อเป็น
หลักประกันและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยถือว่างานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษามีหน่วยงาน บุคลากร และ
ระบบส่งเสริม ติดตาม การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกันในระดับหน่วยงานกับ
มหาวิทยาลัยทุกระดับ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเพื่อให้การ
ดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกาหนดและเกณฑ์
มาตรฐานของหน่ วยงานต่ าง ๆ มหาวิ ทยาลั ยได้ ยึดแนวคิดพื้ นฐานของการประกั นคุ ณภาพ (Quality
Assurance: QA) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด คือ การประกันคุณภาพภายใน เป็นการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการจั ดการศึกษาของมหาวิทยาลั ย โดยยึด
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กระบวนการที่เป็นพลวัตรมีการตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดาเนินงานมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คือการวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบและประเมินผล และการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินภารกิจของสถาบัน
บรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ ก ษา, 2552) ซึ่ งในกระบวนการดังกล่ าวต้ องอาศัย อาจารย์และบุ คลากรสายสนับสนุ น ใน
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน โดยมีหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในทุก
ขั้นตอนทั้งการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตามที่
สุวิมล ว่องวาณิช (2543) ได้ทาการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา โดยกล่าวว่า
ระบบการประเมินที่ดีต้องเป็นระบบที่อิงระบบการบริหารแบบ PDCA ไม่ใช่การประเมินแบบแยกส่วนแต่
เป็นระบบที่ยึดติดอยู่กับการทางานปกติ (Built-In Evaluation System) วิธีการประเมินตนเองโดยหลักการ
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ เป็นกระบวนการที่ทาควบคู่ไปกับการวางแผนและการนาแผนไป
ปฏิ บั ติ ระบบการประเมิ น ภายในแบบ Built-In จะมี ทั้ งส่ ว นที่ เป็ นการก ากั บ ติ ดตามการท างาน
(Monitoring) และส่วนของการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาประมวลเพื่อสะท้อนภาพของผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในลักษณะสรุปรวม ดังนั้นในการ
ดาเนินการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพทุกระดับ ตามที่ Lashley
(2001) ได้กล่าวถึงความสาคัญของบุคลากรว่าบุคลากรต้องมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายขององค์การและต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านทักษะประสบการณ์และความสามารถให้กับบุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองในการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหาร
แบบมี ส่ วนร่ วมเป็ นแนวคิดทางการบริหารที่ได้รับความเชื่อถื อ สอดคล้ องกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่เน้นความสาคัญของผู้ร่วมงานทุกระดับ
ปั จจุ บั น แนวคิ ดการมี ส่ วนร่ วม (Participation) นั บว่ าเป็ นแนวคิ ดหลั กของการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาในทุกองค์การ ดังนั้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างให้เกิดความตระหนัก
ว่าตนมีความสาคัญและมีความรับผิดชอบต่อองค์การ จึงส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพของ
องค์การ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ เพิ่มความพึงพอใจให้แก่สมาชิก รวมทั้งเป็นการ
ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การอีกด้วย Davis & Newstrom (1989) ได้ให้ทัศนะว่า กิจกรรมของ
มนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยการมีส่วนร่วม เนื่องจากคนหนึ่งคนไม่สามารถทากิจกรรมทุกอย่างได้ด้วยตนเอง การมี
ส่วนร่วมเป็นความเกี่ยวข้องด้านจิตใจและด้านอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่ม เป็นตัวกระตุ้นให้
ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ (Responsibility) การ
ช่วยเหลือและทาประโยชน์ (Contribution) และการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (Involvement) จากที่กล่าวมา
ปัจจุบันงานประกันคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีการพัฒนาระบบและกลไกซึ่งอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการทางาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑ์ ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างให้อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือผลักดันให้ทางานได้ตรงตามเป้าหมายได้
สาเร็จนั้น สิ่งที่สาคัญคือการที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการทางาน (Motivation of
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Work) โดยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความสุข ความพอใจ ความเต็มใจและมีความพร้อมที่จะ
ลงทุนลงแรงในการร่วมงานงานประกันคุณภาพเพื่อให้ผลงานสาเร็จตามที่ตั้งไว้ แรงจูงใจในการทางานของ
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จึ ง มี ค วามส าคั ญ ดั ง ที่ Kidd (1973) ได้ ก ล่ า วว่ า แรงจู ง ใจใน
ภาษาอังกฤษ คือ “To Move” มีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนาบุคคลเกิดการกระทา
หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร (To Move a Person to a Course of Action) เพื่ อ ให้ ง านเกิ ด ผลส าเร็ จ รวมถึ ง
Keller & Price (2011) ที่กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจ คือ พฤติกรรมกระตุ้นความสนใจของบุคลากรเพื่อให้
ได้ผลงานที่มากกว่าปกติทั่วไปได้ ซึ่งในปัจจุบันองค์การมากมายให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการกระตุ้น และผลักดันให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เกิดความผูกพัน มีความเอาใจใส่ และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับ ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้างานมีความจาเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญ ในการชักจู งให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาทางานอย่างกระตือรือร้น ทุ่มเทความสามารถ และ
ความคิดเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับความเชื่อของนักจิตวิทยาที่ว่าการที่
มนุษย์จะทางานได้เต็มความสามารถของเขาหรือไม่นั้น มักจะขึ้นอยู่กับว่าเขาเต็มใจจะทาแค่ไหนถ้ามี
สิ่งจูงใจที่ตรงกับความพอใจของเขาสิ่งจูงใจนั้นก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเอาใจใส่งานที่ทามากขึ้น
ตามที่ McCleland (1961) มีความเชื่อว่าแรงจูงใจที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ คือ ความต้องการสัมฤทธิ์
ผล มนุษย์ มีความปรารถนาที่จ ะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ บรรลุความสาเร็จ (Needs for Achievement)
ความต้ อ งการความรั ก ความผู ก พั น (Needs for Affiliation) ความต้ อ งการอ านาจ (Needs for
Power)
จากความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทางานกั บการมี ส่ วนร่ ว มในงานประกัน คุ ณภาพของบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ ในการกาหนดแนวทาง และ
มาตรการส่งเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยัง
เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
แรงจูงใจในการทางานกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานและระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 645 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 242 คน โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การเปิดตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของประชากรที่สังกัดแต่ละหน่วยงาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานประกันคุณภาพของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ค่ า ความเที่ ย งทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.98 โดยตอนที่ 1 มี ค่ า
เท่ากับ 0.98 และตอนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.98
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานและระดับการมีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
3.2 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการมีส่ วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพของบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหาค่ า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผล ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ร ะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการทางาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นมีความแตกต่างกันน้อย ( X =3.56, SD. =0.83) และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการวางแผน ตามลาดับ
1.2 ความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
ประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และความคิดเห็นมีความแตกต่างกันน้อย ( X =3.69, SD. =0.81) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการความสาเร็จ ความต้องการความรัก
ความผูกพัน และความต้องการอานาจ ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการมีส่วนร่วมในงาน
ประกั น คุณ ภาพของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ พบว่ า
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความสัมพันธ์ ในทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการท างานและการมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
ประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแปร
แรงจูงใจในการทางาน

การมีส่วนร่วม

ระดับความสัมพันธ์

.73**

ระดับสูง

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานและความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทและหน้าที่
ต้องความรับผิดชอบควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ในฝ่ายงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพมีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น เพราะอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น ในการท างานที่ มี ค วาม
หลากหลายของข้อมูลและสารสนเทศ ดังนั้นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจึงให้ความสาคัญของ
การท างานที่ ต้อ งมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ของบุ ค คลในแต่ล ะระดั บ รวมถึ ง หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งมี การ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถทางานและประสานงานกัน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยง่าย และที่สาคัญผู้บริหารให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการเอาใจใส่และให้คาแนะนากับ อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความถนัดและสามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทางานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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ทาให้อาจารย์และบุคลากรสายสนั บสนุน เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลั ย
สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2540) การมีส่วนร่ว มของบุคลากรยังต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรในลักษณะการทางานเป็นทีม ซึ่งพบว่ามีความจาเป็นในการพัฒนา
องค์กร และ Reichheld & Rogers (2005) เสนอว่าหลั กในการสร้างแรงจูงใจพื้นฐาน คือ การจัด
บุคลากรให้ตรงและถูกกับ ตาแหน่งงาน และคอยช่วยเหลือ ผลักดันและชี้แนะวิธีการในการทางานให้
สาเร็จ ดังนั้นจากที่กล่าวมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
การสร้างระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการทางานและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อทาให้
งานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพของอาจารย์ และบุ คลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ โดยการมีความสัมพันธ์ในทางบวก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บริบทการทางานและกิจกรรม โครงการในงานประกันคุณภาพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สามารถรับรู้ถึงแรงจูงใน
การทางาน และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จากการเปิด และให้โอกาสให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และทักษะ การ
รับรู้เกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ และการเข้าใจในบทบาทหน้าทีต่ าแหน่งของตนเองในงานประกันคุณภาพ
จากการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการสร้างและขอความร่วมมือในการทางานกับอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ที่หลากหลายและยืดหยุ่น อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แสดง
ความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผน และร่วมดาเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ยัง
สามารถรับรู้ถึงความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงในงานประกันคุณภาพ กับแผนปฏิบัติการประจาปีที่
มีการบูรณาการได้อย่างสอดคล้องกัน ที่เป็นสิ่งสาคัญในการทางานอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับรู้ถึงความสาเร็จ และมีการยกย่องผลงานที่เกิดความสาเร็จ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้อย่าง
ทั่วถึง จากที่กล่าวมานั้นสามารถทาให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเกิดแรงจูงใจในการทางานที่
เกิดจากบรรยากาศของการมีส่ ว นร่ว มของงานประกันคุณภาพ สอดคล้ องกับ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
(2560) เสนอไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด การมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร ที่สาคัญที่สุดคือ แรงจูงใจ
และภาวะผู้นา แรงจูงใจ คือ สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น เพื่อก่อ ให้เกิดการกระทาของพลังในบุคคลส่งผลต่อ
การแสดงซึ่งพฤติกรรมและวิธีการในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักที่ต้องการ เพราะแรงจูงใจมี
ผลต่อกระบวนการทางานของคนในทิศทางแห่งประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ
ลักษณะของแรงจูงใจจะแสดงออกได้โดยลักษณะพฤติกรรมซึ่ งมีหลายทิศทาง ขึ้นอยู่กับบุคคลและ
ขึ้นกับธรรมชาติแห่งความต้องการของบุคคล ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาโดยเป็นไปตาม
ความปรารถนา ความคาดหวั งและจุด มุ่งหมายต่ าง ๆ ของตนเอง ความส าคัญ ของแรงจู งใจต่ อ
กระบวนการมีส่วนร่วม มีคากล่าวว่า “ผู้บริหารที่ดี คือ ผู้ที่สามารถทางานให้สาเร็จได้โดยผู้ร่วมงาน”
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2544) ยังได้กล่าวว่า ผู้นาต้องมีศิลปะของการดึงคนให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันทา
สร้างพันธกิจเชิงกลยุทธ์ สร้างหุ้นส่วน สู่ความสาเร็จ สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่าหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่งควรสร้างระบบบริหารที่เหมาะสมในการทางานตามบริบทของสถานศึก ษาแต่
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ละแห่ง รวมถึงลดความขัดแย้ง และอุปสรรคในการทางานร่วมกันของบุคลากรให้เป็นบรรยากาศ
องค์การแบบเปิดเพื่อให้สามารถบริหารคนและงานควบคู่กันซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้นาต้องการและนามาซึ่ง
ความสาเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาได้ในที่สุด รวมถึง Vodacek & Vodackova (2013) เสนอ
ว่า ศิลปะในการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้บริหารต้อง
พยายามมอบหมายงานที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สนใจ มีความเต็มใจและท้าทายให้เกิด
ความสาเร็ จ มุ่งผลั กดัน ทาให้ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับรู้การได้เป็นส่ วนหนึ่ งของ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การที่
องค์การจะทาให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพราะจะทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานที่ดีและ
นาไปสู่การเกิดและเพิ่มแรงจูงใจในการทางานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในทิศทางที่ดีขึ้น
นาไปสู่การสนับสนุนการพัฒนางานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1) ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และมีการมอบหมาย
งานที่เ ป็ น การเปิ ดโอกาสให้ อ าจารย์ แ ละบุ คลากรสายสนับ สนุน ได้ ป ฏิ บัติ ง านตามศั กยภาพและ
ความสามารถ
2) ผู้บริหารควรมีการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ใน
งานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง
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