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The objectives of this research are of the followings: (1) to study the communication management of the
executive officers and the Quality Assurance System Department (2) to investigate the communication factors
affecting the acceptance of the Quality Assurance System among Siam University’s staff (3) to explore the
relationships among media exposure, knowledge, attitude and acceptance of the quality assurance system.
Ten executives of both organizational and functional levels were indepth interviewed together with 381
samples of Siam University’s staff were surveyed. The survey data was analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, T-test, One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple
regression in the SPSS program.
The result of this research can be summarized as follows:
1. The Siam University’s executives used the following management strategies: (1) engendering new
organizational culture (2) practising horizontal communication (3) clarifying university policy (4)
dissolving staff’s negative attitude on the system (5) conducting internal quality assurance to initiate
competition among departments.
2. Four communication factors associated with the system management are (1) Leader selected with ample
experience about the system as credible communicator and system manager (2) Transfer of important
messages, i.e. substance of the system regulations and the substantial of system operation to create
organizational and self development (3) media used with appropriate channels and frequency (4) the fit
among staff’s responsibility, system acceptance and staff’s intent on the operation.
3. There is no correlation between media exposure and the knowledge about quality assurance system.
4. There is no correlation between knowledge and attitude toward the quality assurance system.
5. The staff’s attitude significantly correlates with the acceptance of the quality assurance system.
6. Educational background and gender are significantly related with the acceptance of the quality
assurance system. Those with Master’s degrees and male gender showed a high level of willingness to
adopt the system.
7. Attitude is the variable best explain the acceptance of the quality assurance system.
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การประเมินคุณภาพภายในเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร
และสรางการแขงขันระหวางหนวยงานยอย
ปญหานําการวิจัยขอที่ 2 :
ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบ
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ดวยกระแสการปฏิรูปการศึกษาทีเ่ กิดขึ้นตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยตาม
ประกาศแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2539 โดย
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งมีปจจัยสําคัญทีเ่ ปน
แรงผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษา ไดแก การขยายตัวของปริมาณนักศึกษาและความตองการ
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่เพิม่ มากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อสถาบันอุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของผูจ างแรงงาน
นอกจากนี้ การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (มาตราที่ 43 :
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ) ซึง่ เปนแรงผลักดันอีกประการ
หนึง่ ทีท่ ําใหตองมีความชัดเจนในการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพ ทัง้ ในดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติจงึ ไดกําหนดใหมี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เปนองคกรมหาชนทีท่ ําหนาทีพ่ ัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินผลการจัดการการศึกษา
เพื่อใหมกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ : สํานักนายกรัฐมนตรี) จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไดมี
ความตื่นตัวและเคลื่อนไหวในการพัฒนา คุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ อยางตอเนื่อง
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยจึงไดเริ่มตื่นตัว
และเตรียม
ดําเนินการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันของตนเอง เพื่อเตรียม
รับการตรวจสอบจาก “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” (สมศ.) ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ
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ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึง่ เปนการ
พัฒนาองคกรใหไดรับความนาเชื่อถืออยางเปนรูปธรรมนั่นเอง
การจัดการบริหารภายใน
องคกรทุก ๆ องคกร จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรหลักการ วิธกี ารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ใหแกสมาชิกทุก ๆ ระดับในองคกร ไดเขาใจในระบบวิธีการ
ปฏิบัติตามนโยบายใหมนี้
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่ง
สมศ.ไดตั้งวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาไวดังนี้
1. เพื่อประเมินระดับคุณภาพของสถาบันในการดําเนินการตามนโยบายเปาหมายของ
สถาบันฯ ของเจาสังกัด
และตรวจสอบมาตรฐาน
2. เพื่อตรวจสอบสภาพและความกาวหนาของสถาบันฯ
การศึกษา ตามกรอบแนวทางและวิธกี ารที่ สมศ. กําหนด เพื่อรายงานตอ สมศ.
สภาสถาบัน และสาธารณชน
3. เพื่อตรวจสอบขอมูลแสดงศักยภาพและความสําเร็จของสถาบันฯ และนําเสนอ
ขอสังเกตเพื่อประโยชนตอสถาบันฯ และการพัฒนาตอไป
4. เพื่อมีสวนรวมสงเสริมใหสถาบันฯ ไดดําเนินการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
อยางสม่ําเสมอ
แนวคิดในการดําเนินการ มีดงั นี้
1. ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนด
2. ใชเกณฑของ สมศ. สถาบัน และเจาสังกัดของสถาบัน
3. คํานึงถึงเอกลักษณของสถาบัน
4. ตรวจสอบและสงเสริมศักยภาพของสถาบัน
5. ใหขอเสนอแนะจุดออนของสถาบัน
6. สงเสริมการประกันคุณภาพภายใน
7. คํานึงถึงมาตรฐานสากล
8. สํานึกในความเปนกัลยาณมิตร
(กรอบแนวคิดของผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. : ศุภสาระ
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2545)
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การบริหารการสื่อสารในองคกรที่ไดมีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ เปน
ระบบใหมในองคกร
ผูบ ริหารองคกรจึงตองมีการจัดการกลยุทธทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร
ความคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร เจาหนาที่ และสมาชิกทุก ๆ
คนในองคกร ใหสามารถยอมรับในตัวระบบ รวมถึงการปรับพฤติกรรมตาง ๆ ในการทํางานที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพฯ
เชน การจะตองรักษาไวซงึ่ “สํานึกราชการ นิสยั
ประกอบการ” บนฐานความเชื่อทีว่ า แผนดินไทยของเรายังตองเปนแผนดินแหงความเอื้ออาทร
และการเสียสละเพื่อสวนรวม
ภายใตบริบทของศตวรรษใหมทเี่ รายังคงตองมีปญหาสังคม
มากมายที่ตองเผชิญรวมกัน และในการนั้นสมาชิกในประชาคมอุดมศึกษา ยังคงตองเปยมไป
ดวยสํานึกแบบ ราชการ และจิตใจที่เปนสาธารณะ (public Mind) ในขณะที่องคกรอุดมศึกษา
เองก็ตองมีวัฒนธรรมการทํางานแบบ ผูประกอบการ ทีใ่ ฝสัมฤทธิ์สงู (achievement-oriented)
ควบคูไปดวย (คุณภาพและการประกันคุณภาพในวิถีทรรศนการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543)
การสื่อสารของผูสงสาร ซึง่ ก็คือผูบริหารทุก ๆ ระดับ ทั้งในระดับสูง ระดับกลาง ไปยัง
ผูรับสาร ซึ่งในทีน่ ี้ก็คือบุคลากร เจาหนาที่ในระดับลางทุก ๆ แผนก จึงตองมีการจัดการวางแผน
กลยุทธตามสภาพการณขององคกรหรือสถาบันนัน้ ๆ ดวยวิธีการใชสื่อเพื่อการสื่อสารเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางสมบูรณ กลยุทธทนี่ ํามาใชในการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพนี้ จึงจะตองทําใหบุคลากรทุก ๆ คนในองคกรสามารถยอมรับ “การ
เปลี่ยนแปลง” ที่จะเกิดขึ้นได
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีการทํางาน รวมไปถึงพฤติกรรมเพื่อใหบคุ ลากรยอมรับใน
ระบบใหมนี้ไมใชเรื่องงาย
แตกระบวนการสื่อสารซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญขององคกรที่จะมีสว นในการสรางกลยุทธในการบริหารได
เปนอยางดี ดังที่ Rogers (1987,p.79) ไดใหนิยามของการสื่อสารไววา การสื่อสาร เปน
กระบวนการทีค่ วามคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดความหมาย
รวมกัน เปนสือ่ กลางที่เชื่อมโยงและสรางความเขาใจอันดีใหกับผูรับสาร ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คานิยม รับรูถงึ การเปลีย่ นแปลง ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการ
เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนได
โดยใหผูรับสารไดทราบและมีความเขาใจเปาหมายและ
วัตถุประสงครว มกัน และจะนํามาซึ่งความรวมมือ ความเขาใจและเกิดการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงได
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มหาวิทยาลัยสยามเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ริเริ่มกอตั้งโดย ดร.ณรงค
มงคลวนิช ในปพ.ศ. 2508 และไดรับการสถาปนาอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2516 โดยใชชื่อวา
“วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัย
สยาม” ในปการศึกษา 2532 โดยวัตถุประสงคในการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม คือ การสนองความ
ตองการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลซึ่งเพียบพรอมดวย
ความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรดวยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
ในปจจุบันไดเปดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด 9 คณะ 37
หลักสูตร
จากความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งนํามาสูการเปลีย่ นแปลงระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยสยาม ที่จะตองพัฒนาเพื่อนําไปสูการยอมรับจากประชาชนภายนอก
โดยใชชื่อวา
มหาวิทยาลัยสยามจึงไดจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อดําเนินงานดานนี้โดยเฉพาะ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ตัง้ แต ป พ.ศ.2544 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
สื่อสารภายในองคกรดานการใหความรู ความเขาใจ และบริการดานประกันคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย การวางแผนกลยุทธทางดานการสื่อสารจึงมีความ
จําเปนที่จะตองพบกับปญหาและอุปสรรคจากความไมเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม
วาจะเปนการวางรูปแบบ ทิศทางของการกําหนดนโยบาย การปรับโครงสรางตาง ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของบุคลากรในองคกรใหเอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหสาํ เร็จ
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถที่จะผานขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ ดังกลาวไดเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลชัดเจน นั่นคือ การไดรับการยอมรับจากนักเรียน นักศึกษาทั่ว
ประเทศในดานการพัฒนาคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งการยอมรับความสามารถผูจา งงานกับบัณฑิต
ที่จบจากมหาวิทยาลัยสยาม และความสามารถในการรองรับนักศึกษาในปริมาณที่เพิม่ สูงขึ้นทุก
ๆ ภาคการศึกษา
อยางไรก็ตาม กลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่ระดับบริหารในฐานะผูสงสาร จะตอง
คํานึงถึงบุคลากรในองคกรในฐานะผูรับสาร เพื่อที่จะวางรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
จึงเปนที่นา สนใจที่ศกึ ษาถึงกลไกทีส่ ําคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยจะศึกษาทัง้ กลยุทธของผูบ ริหาร และการ
ยอมรับระบบของบุคลากรในมหาวิทยาลัยวาเปนอยางไร และมีปจจัยใดการสื่อสารใดบางที่มี
ผลตอความสําเร็จของมหาวิทยาลัยสยามในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ผูวิจัยจึงคาดวา
ขอมูลที่ไดรับจากทั้งฝายบริหาร และฝายบุคลากรจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
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ใหกับองคกรตาง
ๆ
ที่กาํ ลังดําเนินงานดานประกันคุณภาพในเรื่องการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะเปนประโยชนสําหรับมหาวิทยาลัยสยามในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
วิธีการบริหารการสื่อสารตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารการสื่อสารในองคกรของผูบริหารและหนวยงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของบุคลากร
ความรูของ
บุคลากร ทัศนคติของบุคลากร และการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ปญหานําการวิจัย
1. กลยุทธที่ใชในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสยามเปนอยางไร
2. ปจจัยการสื่อสารใดบางที่มผี ลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
3. ลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสารของบุคลากร ความรูของบุคลากร และ
ทัศนคติของบุคลากร
มีความสัมพันธการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. การเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความสัมพันธกับความรูของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความรูของบุคลากรมีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
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3. ทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร
4. ลักษณะทางประชากรของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
5. การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามสามารถอธิบายการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการศึกษาการบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม ซึง่ จะศึกษาเฉพาะการ
บริหารการสื่อสารที่เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทานั้น

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
1. การบริหารการสื่อสารระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การวางแผนและ
การใชกลยุทธดานการสื่อสารในองคกรของผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยผานชองทางหรือ
สื่อที่ใชในการเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน
สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ ซึง่ จะสงผลกระทบตอผูรับสาร และผลของการสื่อสารดวย
2. กลยุทธในการสื่อสาร หมายถึง การวางนโยบายและการเลือกใชรปู แบบและวิธกี าร
ในการสื่อสาร เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคทางการสื่อสาร
3. ปจจัยในการสื่อสาร หมายถึง องคประกอบทางการสื่อสารที่นาํ มาใชในการบริหาร
การสื่อสารในองคกรในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหาร
หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลทีเ่ ปนแกนหลักในการบริหารองคกร
ตลอดจนมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ เพือ่ ถายทอดขาวสาร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบทบาทเปนทัง้ ผูสงสารและผูรับสาร เชน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอ ํานวยการสํานักประกันคุณภาพ เปนตน
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5. บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ทาํ งานในมหาวิทยาลัยสยาม โดยแบงออกเปน 2 ระดับ
คือ
อาจารย หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่จัดการเรียน การสอน และบริหารงานการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เชน อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ หัวหนา
ภาควิชา เปนตน
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่ปฏิบตั ิงานทัว่ ไปตามคําสัง่ ของ
หัวหนางาน เชน เจาหนาทีแ่ ผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกสื่อการสอน แผนกทะเบียน
และวัดผล บรรณารักษ เปนตน
6. การบริหารการสื่อสารในองคกร
หมายถึง การวางแผนบริหารสื่อ การสราง
กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคลทุกระดับในหนวยงาน
โดยมี
ความสัมพันธในสภาพแวดลอม บรรยากาศชององคกร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเทศะ บุคคล ตลอดจนเรื่องราวและวัตถุประสงคของการสื่อสาร
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง เครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหากไดดําเนินการตามระบบทีว่ างไวเเลวจะ
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา จะไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวย โครงสรางของ
องคกร หนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการ และทรัพยากร โดยใชวิธีการในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบไดดวยดัชนีชี้วัดมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
8. การเปดรับขาวสาร หมายถึง ความบอยครั้งและระยะเวลาในการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากแหลงขาวสารในองคกร ไดแก คําสั่ง
มหาวิทยาลัย รายงานการประชุม การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล ไดแก หัวหนางาน
เพื่อนรวมงาน เจาหนาที่ดานการประกันคุณภาพการศึกษา สื่อเฉพาะกิจ ไดแก สื่อที่ใช
ในการเผยแพรการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย จุลสาร โปสเตอร ขาวแจก
และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การอบรม สัมมนา
9. ความรู หมายถึง ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สยาม
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10. ทัศนคติ หมายถึง ความรูส ึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิง่ ใดที่เกีย่ วของ
กับความรู ความรูสกึ
และพฤติกรรมที่แสดงออกมาในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึง่ มีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11. การยอมรับ หมายถึง การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา วาเปนสิง่ ที่ดีมี
ประโยชนตอการทํางานในองคกร และตัง้ ใจที่จะนํามาปฏิบัติ และใหความรวมมือใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
12. สื่อบุคคล
หมายถึง เจาหนาที่ฝก อบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพภายใน เจาหนาที่บริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูบงั คับบัญชา
13. สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา การ
ฝกอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จุลสาร/วารสารภายใน บอรด
ขาวสารขอมูลทั่วไป ประกาศ การประชุมฝาย/แผนก Mail Network
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เพื่อเปนประโยชนแกผูบริหารสําหรับการวางแผน การเตรียมการ และการปฎิบัติ
การ ในการนํานวกรรมใหม ๆ มาใชในองคกร
2. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
เพื่อใหเกิดการยอมรับ สําหรับหนวยงานอืน่ ๆ ตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การบริหารการสื่อสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม ผูวิจยั ไดทําการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และ
ผลงานวิจยั อืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้
ทฤษฎีและแนวความคิดที่นาํ มาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองคกร
2. แนวคิดที่เกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพรนวกรรม
5. ทฤษฎีการสื่อสารและการเผยแพรนวกรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสาร
7. แนวคิดเกี่ยวกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองคกร
ลักษณะการติดตอสื่อสาร
The American Society of Training Directors ใหคําจํากัดความไววากระบวนการ
ติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดหรือขาวสารขอมูล เพื่อทีจ่ ะกอใหเกิดความ
เขาใจและเชื่อใจระหวางกัน หรือเพื่อใหมีมนุษยสมั พันธทดี่ ีได
Colin Cherry กลาววา การสื่อสารของมนุษยก็เพื่อเปนการแบงปนขาวสารกัน (An act
of sharing) การแบงปนขาวสารนี้จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกันและนําไปสูการกระทําที่
สอดคลองไปในทางเดียวกัน (Colin Cherry, 1978: 4-5)
Newman และ Summer กลาววา การติดตอสื่อสาร คือการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง
ความคิดเห็น หรือความรูส ึกระหวางบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป และ Bellows, Gilson และ
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Odiorne ใหคําจํากัดความวา การติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนคําพูด อักษร
สัญลักษณ หรือขาวสาร เพื่อที่จะใหสมาชิกในองคกรหนึง่ องคกรใดไดเขาใจความหมายและ
สามารถเขาใจฝายอื่น ๆ ได (Bellows, Gibson and Odiorne อางใน ธงชัย สันติวงศ, 2537:
22) แตความหมายของการติดตอสื่อสารในองคกร Leon Megginson กลาวไววา คือการ
กระจายหรือสือ่ ความหมาย เกี่ยวกับนโยบาย หรือคําสั่งลงไปยังเบือ้ งลาง พรอมกันกับรับเอา
ขอเสนอแนะ ความเห็นและความรูสึกตาง ๆ กลับขึ้นมา และตองตระหนักถึงความสนใจ ความ
นิยม และความพยายามรวมมือที่จะไดรบั จากพนักงานทุกคน
การติดตอสือ่ สาร
กิจกรรมทุกชนิดในองคกรตางก็ตองอาศัยการติดตอสื่อสารทั้งสิน้
ทัง้ นี้เพราะการ
ติดตอสื่อสารจะเปนวิธีเดียวเทานัน้ ที่ใชสาํ หรับสั่งการ สั่งงานตาง ๆ ไปใหแกตัวบุคคลหรือกลุม
คนในองคกร ไมวาจะเปนการกําหนดมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงงาน หรือโครงการตาง ๆ
การชี้แจงผูอยูใ ตบังคับบัญชา และการประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรตองอาศัย
วิธีการติดตอสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในทํานองเดียวกันขณะที่ผูอยูใตบงั คับบัญชานํา
คําถามหรือรายงานที่เกีย่ วของกับงานไปเสนอตอผูบังคับบัญชาของตน
ก็จะตองใชการ
ติดตอสื่อสารดวยเชนกัน
แบบของการติดตอสื่อสาร
การสื่อสารในองคกรตามลักษณะการบริหารงานแบบ TQM (Total
Management) สามารถแบงไดตามทิศทางการสื่อสาร ดังนี้
1. การติดตอสื่อสารจากเบื้องบนไปสูเบื้องลาง (Downward Communication)
2. การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางไปสูเบื้องบน (Upward Communication)
3. การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication)

Quality

การติดตอสื่อสารในลักษณะที่เปนแบบจากเบื้องบนไปสูเบื้องลาง ยกตัวอยางเชน การ
ออกคําสั่ง การใหคําเสนอแนะ หรืออื่น ๆ เปนสิ่งที่จัดทําขึ้นไดโดยงาย
การติดตอสื่อสารในลักษณะที่สอง คือ จากเบื้องลางไปสูเบื้องบน เปนการติดตอสื่อสาร
ที่ทาํ ไดยากมาก และมักจะถูกละเลยหรือมองขามในสภาพทีเ่ ปนจริงอยูเสมอ จากหลักฐานตาง
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ๆ ที่คนพบปรากฏวาการติดตอสื่อสารแบบนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่ง ถาหากองคกรใดเกิด
ความบกพรองในเรื่องดังกลาวแลว ยอมจะกอใหเกิดผลเสียหายในการปฏิบัติงานอยางมาก
ทั้งนี้เพราะในขณะที่องคกรมีขนาดใหญขนึ้ เรื่อย ๆ ระยะทางของการติดตอสื่อสารจะยิ่งหางไกล
ออกไป และจะตองผานบุคคลที่อยูในระหวางกลางมากขึ้น ขาวสารขอมูลอาจถูกดัดแปลงหรือ
กลั่นกรองจนกระทัง่ ผูบริหารในระดับสูงจะไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงที่แทได เนื่องจากผูบริหาร
ระดับสูงไมสามารถไดขาวสารขอมูลที่ถูกตองจากเบื้องลางนั่นเอง เปนผลทําใหการตัดสินใจของ
ฝายบริหารตองผิดพลาดไป ทั้งนี้เพราะสืบเนื่องมาจากการขาดขอเท็จจริงตาง ๆ จากเบื้องลางผู
ซึ่งเปนผูอยูใกลชิดกับขอเท็จจริงมากที่สุด
สําหรับในกรณีของการติดตอสื่อสารตามแนวนอน จะเปนสิง่ สําคัญอยางยิ่งสําหรับ
ตําแหนงหรือสวนตาง ๆ ทีจ่ ะตองประสานงานหรือทํางานกันในลักษณะเปนกลุม (Teamwork)
ในขณะเดียวกันในการปฏิบัติงานบางอยาง ความจําเปนที่จะตองมีการประสานงานกันตาม
แนวนอนอาจจะมีความสําคัญมากเทา ๆ กับการประสานงานตามแนวดิง่ ยกตัวอยางเชน
ตําแหนงที่อยูในฝายผลิตจะตองทํางานเกีย่ วของกับฝายอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน เชน อาจจะตอง
รับงานจากฝายหนึ่งที่อยูขางเคียงและจะตองเปนผูสง งานตอไปยังอีกฝายหนึง่ หรือในบางกรณี
ฝายผูปฏิบัติการอาจจะตองรับขอปรึกษา และบริการ จากแผนกใหคําปรึกษาแนะนําในระดับ
เดียวกัน

ผูบังคับบัญชา
จากเบื้องบนไปสูเบื้องลาง

จากเบื้องลางไปสูเบื้องบน

การติดตอสื่อสารตามแนวนอน

ผูอยูใตบังคับบัญชา
แผนภาพที่ 1 แสดงแบบของการติดตอสื่อสารทั้ง 3 แบบ
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กระบวนการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารภายในองคกร มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) อยางหนึง่ ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้ คือ เปนการผานขาวสารขอมูลและความเขาใจเพือ่ ที่ใหผูอยูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ
สวนประกอบสําคัญของกระบวนการ
ดังกลาวจะประกอบดวย
1. ผูสงขาวสารขอมูล (Sender)
2. ผูรับขาวสารขอมูล (Receiver)
3. ชองทางการติดตอสื่อสาร (Communication Channel)
4. สัญลักษณตาง ๆ (Symbols)

ผูสงขาวสาร
หรือแหลงขาว
(Source)

การใสรหัส
(Encoding)

ขาวสาร
(Message)
ชองทางขาวสาร
(Message) Channel
หรือสื่อ (Media)

การถอดรหัส
(Decoding)

ผูรับ
(Receiver)

สิ่งรบกวน
(Noise)
การปอนกลับ
(Feedback)

การตอบสนอง
(Response)

แผนภาพที่ 2 แสดงสวนประกอบในกระบวนการติดตอสือ่ สาร

จะเห็นไดวา ในกระบวนการติดตอสื่อสารจะตองประกอบดวยบุคคลอยางนอยสองคน
คือ ผูสงขาวสารขอมูลและผูรับขาวสารขอมูล ในฝายของผูสงนั้น ผูสงจะเปนผูริเริ่มและสง
ขาวสารขอมูลและความเขาใจตาง ๆ ผานไปใหผูรับ และในขณะทําการสงผูสง จะตองอาศัยวิถี
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หรือชองทางอยางใดอยางหนึ่ง และจะใชสัญลักษณเพือ่ การสงขอมูลดังกลาว ในทางปฏิบัติการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกรนั้น สัญลักษณที่ใชมกั จะเปนไปในรูปแบบของคําสั่งและรายงาน
เมื่อกระบวนการขนสงไดเสร็จสิ้นลง ฝายผูส งจะสามารถประเมินผลของการติดตอสื่อสารไดโดย
ดูจากหลักฐาน หรือสิ่งที่แสดงออกจากผูรับในลักษณะทีเ่ ปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งจะ
ทําใหผูสงทราบไดวาการติดตอสื่อสารที่ไดกระทําไปแลวไดผลมากนอยเพียงใด หลักฐานที่ผูรับ
จะสังเกตเห็นไดคือ พฤติกรรมที่แสดงออกของฝายผูรับ หรือคําพูดที่ผรู ับไดตอบกลับมา
ในการใชวิธีตดิ ตอสื่อสารนั้น ทางฝายผูสง มักจะเริ่มตนดวยเหตุผลตาง ๆ ของตนและมี
ความมุง หมายที่จะใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งในฝายของผูรับ เชน ตองการจะใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามคําสั่งของตน หรือตองการจะใหลกู คาซื้อสินคา เปนตน ดังนัน้ การที่จะทราบ
ผลวาการติดตอสื่อสารสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูสง ก็อาจจะดูไดจากการแสดงออกของฝายผูรับ
ถาหากฝายผูรบั แสดงพฤติกรรมเปนไปตามความมุงหมายของผูสง
ก็ยอ มแสดงวาการ
ติดตอสื่อสารไดผลตามที่คิด
จะเห็นไดวาการติดตอสื่อสารจะสําเร็จผลหรือไมยอมขึ้นอยูกับฝายผูส งเปนสําคัญ ผูสง
จะตองมีความรูความชํานาญในเรื่องของการติดตอสื่อสารเปนอยางดี (Communication Skills)
กอนที่จะมีการสงขาวสารขอมูลออกไป ผูสงจะตองพิจารณาถึงความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
(Objective)
ของฝายตนอยางชัดแจงกอนวาตองการจะใหเปนเชนไร
และจะตองมี
ความสามารถในการแปลงความ (Encoding Skills) เพื่อการถายทอดควรจะใชชองทางการ
ติดตออยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ควรจะใชสัญลักษณหรือภาษาอยางไรจึงจะเหมาะสมกับผูรับ
มากที่สุด ผูสง จะตองพิจารณาดูวาทัศนคติ ระดับความรู และสภาพแวดลอมของทางฝายผูรับมี
ลักษณะเปนอยางไร ทัง้ นีเ้ พื่อที่จะไดรับทราบถึงความพรอมเพรียงของฝายผูรับไดอยางถูกตอง
ที่สุด เหตุผลของการเนนความสําคัญในฝายของผูสง ดังกลาว ก็เพื่อที่จะใหกระบวนการ
ติดตอสื่อสารเปนไปโดยไดผลที่สุด ทั้งนี้เพราะจากการประเมินผลความมุง หมายของตนยอม
ชวยใหทราบวาควรจะดําเนินการติดตอสือ่ สารอยางไร จึงจะทําใหผลของการติดตอสื่อสารที่ทาํ
ไปออกผลตามความตองการมากที่สุด
ในฝายของผูรับ ความสมบูรณของการติดตอสื่อสารจะขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ถอดความ (Decoding Skills) สัญลักษณตาง ๆ ที่ไดรับจากฝายของผูส ง การถอดความจะออก
ผลมาในรูปของความเขาใจ และจะเปนเครื่องกํากับการแสดงออกของพฤติกรรมในฝายของผูรับ

14

สิ่งสําคัญอยางหนึ่งของการติดตอสื่อสารก็คือ เรื่องของการใชสัญลักษณหรือภาษา
ทั้งนี้เพราะภาษาที่ใชแตกตางกันไป อาจมีผลตอความสําเร็จของการติดตอสื่อสารไมนอย ภาษา
ที่ยากหรือไมชดั แจงอาจจะสรางความไมเขาใจ หรือมีการตีความไปในทางที่ผิดในฝายของผูรับ
ได
การติดตอสือ่ สารที่ไมสมบูรณแบบ
การติดตอสื่อสารที่สมบูรณแบบนั้นจะตองสามารถถายทอด (Transmit) ความคิดจาก
ฝายหนึง่ ไปยังอีกฝายหนึง่ ไดอยางถูกตองทีส่ ุด แตบอยครั้งที่การถายทอดขอความมักจะกระทํา
ไดไมสมบูรณนัก ทั้งนี้เพราะเกิดจากสาเหตุทวี่ าในระหวางกระบวนการ ฝายที่สงจะตองแปลง
ความนึกคิดออกมาในรูปของคําพูดหรือลายลักษณอักษร และเมื่อไปถึงฝายผูรับ ผูรับจะตอง
ถอดคําหรือลายลักษณอักษรดังกลาวกลับมาเปนความนึกคิดอีกครัง้ หนึ่ง ในการแปลงขาวสาร
ขอมูลในระหวางกระบวนการดังกลาว ในบางกรณีอาจจะทําไดอยางถูกตองสมบูรณ แตก็มัก
ปรากฏอยูเสมอวาความไมสมบูรณมักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ เพราะมักจะเปนการยากที่ฝายผูรับจะ
สามารถแปลงขาวสารขอมูลกลับมาเปนแนวความคิดทีถ่ ูกตองเหมือนกันกับที่ผูสง ประสงคจะให
เปน
และนอกจากนี้ระหวางที่ขาวสารขอมูลผานไปในชองทางการติดตอสื่อสารนั้นก็อาจถูก
ดัดแปลง หรือตกหลนผิดพลาดโดยไมตั้งใจได นอกจากนี้ความไมสมบูรณยังอาจเกิดขึ้นไดจาก
สาเหตุของการใชภาษา เพราะการตีความในภาษาสามารถตีความไปไดหลายทาง
 หา ผิดเพีย้ น หรือขาดความ
สาเหตุประการสําคัญของการติดตอสื่อสารที่ทาํ ใหมีปญ
สมบูรณอีกประการหนึง่ ก็คือ เรื่องความเขาใจจากการรับรู (Perception) ของผูทที่ ําการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งนี้เพราะดวยลักษณะนิสยั ความชอบพอ ความนึกคิด และประสบการณที่แตละ
คนมีพรอมอยูข ณะหนึง่ อาจมีอิทธิพลตอความเขาใจหรือการตีความหมายของเขา
สายใยของการติดตอสื่อสารในองคกร
การติดตอสื่อสารเริ่มจากผูส งไปยังผูรบั จะมีการสงขาวสารขอมูลและความเขาใจ โดย
ผานชองทางการติดตอสื่อสาร (Communication Skills) ซึ่งมีลกั ษณะเปนสายใย (Network) ที่
ตอเชื่อมระหวางศูนยของการตัดสินใจทั้งหลาย (Decision Centers) และสายใยของการ
ติดตอสื่อสาร (Communication Network) ดังกลาว จะมีผลโดยตรงตอการติดตอสื่อสารเปน
อยางมาก
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จากการศึกษาของ Alex Bavelas และ Dermot Barrett พบวา ลักษณะของสายใยของ
การติดตอสื่อสารที่แตกตางกันกอใหเกิดผลดีผลเสียที่แตกตางกัน (Bavelas and Barrett อางใน
ธงชัย สันติวงศ, 2537: 429)
ก

ค
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ข
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ง

ง

ค

ก

จ

แบบวงกลม
ความเร็วในการแกปญหา
ความถูกตองในการแกปญหา
ความมีฐานะเปนผูนําแจงชัด
ระดับขวัญโดยเฉลี่ยของกลุม
ความคลองตัวในการปรับตัว
เพื่อรับกับปญหาใหม ๆ

ก

ชา
มีนอย
ไมมีเลย
สูง
สูง

แบบลูกโซ
เร็ว
มีมาก
มีพอลาง ๆ
ต่ํา
ต่ํา

ข

ค

ง

แบบมีศูนยกลาง
เร็วมาก
มีมาก
มีเดนชัดมาก
ต่ํามาก
ต่ํา

แผนภาพที่ 3 แสดงแบบสายใยของการติดตอสื่อสาร
สายใยแบบที่ 1 หรือแบบวงกลม (Circular) จะเปนสายใยที่เปดโอกาสใหตวั บุคคลแตละคนสา
มารติดตอสื่อสารกับคนที่อยูเคียงขางไดทั้งสองขาง
สายใยแบบที่ 2 หรือแบบลูกโซ (Chain) จะมีลักษณะทํานองเดียวกันกับแบบวงกลม ยกเวนแต
วาบุคคลที่อยูป ลายสุดของสายการติดตอสื่อสารสองคน จะมีโอกาสติดตอกับบุคคลขางเคียง
เพียงคนเดียวเทานั้น

จ
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สายใยแบบที่ 3 หรือแบบใหมีศูนยกลาง (Centralized) จะเปนลักษณะการติดตอที่มี
ศูนยกลางของการสื่อสารใหขึ้นอยูกับตําแหนงหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปนหลัก ในกรณีนี้การ
ติดตอสื่อสารใด ๆ ภายในกลุมจะตองกระทําการผานศูนยรวมนี้อยูเ สมอ
ผลจากการศึกษาปรากฏวา
สายใยการติดตอสื่อสารแบบที่สาม
หรือแบบใหมี
ศูนยกลางสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วที่สุดและถูกตองที่สุด แตขณะเดียวกันกลับพบวาการ
จัดสายใยการติดตอสื่อสารแบบแรกหรือแบบวงกลมจะมีขอดีสองลักษณะ คือ ขวัญของสมาชิก
ในกลุมนี้โดยเฉลี่ยแลวจะมีอยูในระดับสูงและมีความสามารถในการปรับตัวภายในกลุมไดอยาง
รวดเร็ว สําหรับการตกลงกันเพื่อแกไขปญหาใหมทมี่ อบหมายให
การทีก่ ารติดตอสื่อสารแบบวงกลมทําใหมคี วามคลองตัวในการปรับตัวเพื่อรับกับ
ปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงและทําใหขวัญสมาชิกสูง สืบเนื่องมาจากสมาชิกสวนใหญตางก็จะ
เขามามีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจแกปญหา และดวยเหตุผลอันเดียวกัน การทีก่ าร
ติดตอสื่อสารแบบมีศูนยกลางจะชวยใหมกี ารแกไขปญหาที่รวดเร็วก็สืบเนื่องมากจากการมี
สมาชิกจํานวนนอยเปนผูน าํ ในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว
แตการสื่อสารในองคการจะใหไดผลเปนทีพ่ ึงพอใจหรือไมเพียงใดนัน้
ความแตกตาง
ของบุคคลในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกันของบุคคลมีสวน
เกี่ยวของอยูอยางสําคัญ (Rosenblatt, Cheatham and Watt, 1977 อางใน ชนินาถ เจริญผล,
2538: 29-30) ดังนัน้ บุคคลแตละคนยอมมีลักษณะโดยเฉพาะของบุคคล เชน เปนผูชายหรือ
ผูหญิง ความแตกตางของบุคคลจึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษยและเปนตัวการสําคัญที่ทาํ
ใหการแปลความรูสึกนึกคิดของบุคคลแตกตางกัน และความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกันนี้ จะมี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงใดเปนผลของระดับความแตกตางของบุคคลนั้น ๆ ดังนัน้ ผูวจิ ัย
จึงกําหนดสมมติฐานที่เกีย่ วของโดยอาศัยปจจัยเหลานีป้ ระกอบการศึกษาลักษณะองคประกอบ
ทางสังคมในครั้งนี้
1. ความแตกตางทางเพศ
การวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่องไดแสดงใหเห็นวา ผูห ญิงกับผูช ายมีความแตกตางกัน
อยางมากในเรื่องความคิด คานิยม ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตา งกัน
ผูหญิงมักจะเปนคนที่มีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณ
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(Emotional) โอนออนผอนตาม ในขณะที่ผูชายใชเหตุผลมากกวาผูหญิงและจดจําขาวสารได
มากกวา (ปรมะ สตะเวทิน, 2538: 114)
2. ความแตกตางดานอายุ
อายุเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ ําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม
โดยทัว่ ไปคนทีม่ ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอน และมองโลกในแง
ดีกวาคนที่มีอายุมาก คนทีม่ ีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรกั ษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ มีความ
ระมัดระวังและมองโลกในแงราย
ดังนัน้ คนที่มีอายุมากกวาจึงมักไมคอยยอมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบตอทรัพยสนิ สถานะทาง
สังคม และความลําบากในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากความแตกตางในเรื่องความคิดแลว อายุยงั เปนสิง่ กําหนดความแตกตางใน
เรื่องความยากงายในการชักจูงใจดวย การวิจัยทางจิตวิทยาพบวาเมือ่ คนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่
คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะนอยลง โดยปกติแลวคนที่มวี ัยตางกันมักจะมีความตองการใน
สิ่งที่แตกตางกันไปดวย คนวัยกลางคนและสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิ การรักษาพยาบาล การมีบานและที่ดินเปนของตนเอง ในขณะที่คนหนุมสาวอาจจะ
สนใจในเรื่องการศึกษา ความยุติธรรม และความเสมอภาค (ปรมะ สตะเวทิน, 2538: 113)
C. Maple, I.L. Janis and D. Rife (อางใน ปทมา สุขนี ยั , 2534: 33) ไดทําการวิจัยและ
ไดผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น ซึง่ มี
การศึกษาพบวาคนหนุมสาวนัน้ จะเปนผูยดึ ถืออุดมการณ มองโลกในแงดี และจิตใจไมมั่นคง
มากกวาคนแก ในขณะที่คนแกจะมีความเปนคนหัวรั้นและมีความระมัดระวังสูงกวาคนหนุม
สาว นอกจากนี้ โดยปกติแลวคนที่มีวยั ตางกันมักจะมีความตองการในสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน มี
การใชสื่อมวลชนและสนใจขาวสารที่แตกตางกันดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2538: 114)
3. ความแตกตางดานระดับการศึกษา
การศึกษาหรือความรู เปนสิง่ หนึ่งที่มีอทิ ธิพลตอผูรับสาร คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่
ตางกัน ในยุคสมัยที่ตา งกัน ในระบบการศึกษาที่ตางกัน ในสาขาวิชาที่ตางกัน ยอมมีความรูสึก
นึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกัน
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มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่ไดชี้วา
การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีการ
เปดรับขาวสารแตกตางกันออกไป เชน บุคคลที่ยิ่งมีการศึกษาสูงก็จะมีความสนใจในขาวสาร
กวางขวางแตจะไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ โดยจะตองมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะ
เชื่อ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538: 116-117)
4. ความแตกตางดานสถานภาพหรือระดับตําแหนง
ความแตกตางดานสถานภาพของบุคคล เปนปจจัยทีท่ ําใหเกิดความแตกตางกันในเรื่อง
การติดตอสื่อสาร บุคคลทีม่ ีระดับตําแหนงภายในองคกรสูงมีแนวโนมที่จะไดรับขาวสารที่จาํ เปน
สําหรับการปฏิบัติงานของเขาไดมากกวาบุคคลที่มีระดับตําแหนงภายในองคกรต่ํา บุคคลที่มี
ระดับตําแหนงภายในองคกรต่ําจึงมักเปนบุคคลที่ขาดขาวสารอยูเสมอ (Wafford and Oters,
1977 อางใน สมศรี ศานติเกษม, 2529: 19)
ความแตกตางกันในเรื่องระดับตําแหนงที่แตกตางกันมากนอยเพียงใดของผูสงขาวสาร
และผูรับขาวสารมีอิทธิพลตอการติดตอสื่อสารอยางมาก ขาวสารที่สงออกไปนัน้ จะไดรับการ
ติดตอสื่อสารดูแลหรือทําความเขาใจมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูก ับความสําคัญของที่มาของ
ขาวสารนั้น ๆ วาผูท ี่ใหขาวสาร ใหขาวสารอยางไรในขาวสารอันเดียวกัน ถาหากวาผูท ี่อยูใน
ระดับตําแหนงคอนขางต่ําภายในองคกรเปนผูสงขาวสารออกมาอาจไมมีผูใดฟงหรือใหความ
สนใจใหความสําคัญ ถาหากขาวสารอันเดียวกันนัน้ สงออกมาจากผูที่อยูในระดับตําแหนงสูง
ความเชื่อถือและความพึงพอใจก็จะยิง่ มีมากขึ้น
มีรายงานการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ระดับตําแหนงมีอทิ ธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของคน เชน จากการศึกษาถึงความทะเยอทะยานของขาราชการในระดับกลางและระดับต่ํา
พบวาขาราชการระดับกลางมีความทะเยอทะยาน มีความสนใจตนเองและผูอื่น มีความตองการ
จะเห็นสังคมเจริญ และมีสวนชวยใหสงั คมเจริญขึ้นมากกวาขาราชการระดับต่ํา
5. ความแตกตางของระยะเวลาของการทํางาน
เมื่อบุคคลประกอบอาชีพในองคกรใดองคกรหนึง่ เปนระยะเวลานาน บุคคลนั้นจะเกิด
ความรูสึกผูกพันกับองคกรตลอดจนเกิดการยอมรับในสภาพความเปนอยู กฎเกณฑหรือระเบียบ
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แบบแผนของงานที่ตนทํา ซึ่งตางจากบุคคลที่ทาํ งานเปนระยะเวลานอยกวา ที่มกั จะไมเกิด
ความรูสึกผูกพันกับองคกร ไมยอมรับสภาพความเปนอยูและกฎเกณฑ หรือระเบียบแบบแผน
ขององคกรที่ตนทํางานอยู
6. สภาพแวดลอมของการสือ่ สารในองคกร
สภาพการสื่อสารในองคกรประกอบดวยพฤติกรรมของคน การรับรูเหตุการณ การ
ตอบสนองระหวางบุคคล การคาดหวัง ความขัดแยงระหวางบุคคล และโอกาสที่บุคคลจะ
เจริญเติบโตในหนาที่การงานตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเราพิจารณาจากการสื่อสารและ
การรับรูเรื่องราวตาง ๆ รวมตลอดถึงการรับและสงขาวสารตอ ๆ กันไป ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสาร
ในองคกรนีจ้ ะขึ้นอยูกับการรับรูสภาพแวดลอมและความจําเปนในการสื่อสารของบุคลากรใน
องคกร แตโดยหลักการแลวสภาพแวดลอมและการสื่อสารในองคกรนาจะสงเสริมความเปนมิตร
สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสในการสื่อสารกัน สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสในการทํางาน
รวมกันเปนกลุม ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดังนั้นสภาพแวดลอมและการ
สื่อสารในองคกรที่เอื้ออํานวยนาจะเปนผลดีทั้งแกบุคลากรและองคกร
สภาพแวดลอมในองคกรเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
เนื่องจากขอเท็จจริงทีว่ าคนมิได
ทํางานอยูในความวางเปลา แตพวกเขาทํางานอยูภายใตการกํากับควบคุมของบางสิ่งบางอยาง
ตั้งแตกรอบโครงสราง ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ขององคกรซึ่งมองเห็นไดไปจนถึงสิ่งอื่น ๆ ภายใน
องคกรที่มองไมเห็นและจับตองไมไดแตสามารถรูสึกและรับรูได สภาพแวดลอมขององคกรจะ
เปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคกรของมนุษย
ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมในองคกรเปน
พื้นฐานในการอธิบายสภาพการณตาง ๆ และมีสวนรวมในการกําหนดการรับรูและเปนแหลง
กดดันพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในองคกร
นอกจากสภาพแวดลอมจะมีสวนชวยกําหนดพฤติกรรมในองคกรแลว สภาพแวดลอม
ยังมีอทิ ธิพลตอสมาชิกอีกดวย โดยสภาพแวดลอมขององคกรจะเปนตัวกําหนดรูปแบบความ
คาดหวังของสมาชิกตอองคประกอบตาง ๆ ขององคกร ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอทัศนคติและความ
พอใจทีพ่ นักงานมีตอองคกร แนวความคิดเรื่องสภาพแวดลอมสามารถใชศึกษาถึงผลกระทบ
ดานพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคกรไดอยางลึกซึง้ ซึง่ เปนผลจากการคนพบของนัก
พฤติกรรมศาสตรที่วา มนุษยไมไดตัดสินใจจากสิ่งที่เปนอยูจริงแตตัดสินใจหรือมีปฏิกิริยาตอสิ่ง
ที่เรารับรูหรือเขาใจ (Perceived) เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของพวกเขา หากตองการจะปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคกรแลว สิ่งทีน่ ักพัฒนาองคกรจะตองพิจารณาเปลีย่ นแปลงเปน
อันดับตน ๆ คือ สภาพแวดลอม ยิง่ ในอนาคตการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ในสังคมจะเปนไปอยาง
รวดเร็ว องคกรจะอยูรอดไดนั้นจะตองปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
ซึ่งสิ่งหนึง่ ที่องคกรตองใหความสนใจมากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย
องคกรที่จะประสบ
ความสําเร็จในอนาคตจะตองเปนองคกรที่จัดการเรื่องทรัพยากรมนุษยไดดีที่สุด
นักจิตวิทยาไดเสนอวา พฤติกรรมมนุษยเกิดจากความสัมพันธระหวางอิทธิพลภายใน
ตัวบุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แตละบุคคลรับรู ซึ่งทฤษฎีสนามของ Lewin ไดอธิบายการศึกษา
พฤติกรรมที่สมั พันธกับขอบเขตสภาพแวดลอมที่บุคคลประสบอยูในชีวติ วา
“พฤติกรรม
ยอมขึ้นอยูก ับความสัมพันธระหวางอิทธิพลตาง ๆ ของบุคคลกับของสภาพแวดลอมที่บุคคลนั้น
รับรู สภาพแวดลอมนี้จงึ ไมใชสภาพแวดลอมที่ปรากฏจริง และไมไดหมายถึงสภาพแวดลอม
กายภาพแตอยางเดียว แตรวมไปถึงสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมดวย”
การรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสมาชิกในองคกรจึงเปรียบเสมือนการกลั่นกรอง
ปรากฏการณจากภายนอกเขาสูสมาชิกในองคกร คุณลักษณะขององคกรที่สะทอนออกมาจึงอาจ
ไมใชความจริงทัง้ หมด แตจะถูกแตงแตมดวยคานิยม ความตองการ ความคาดหวัง ของสมาชิก
เพราะในทางจิตวิทยาพฤติกรรมของบุคคลยอมขึ้นอยูก บั สภาพแวดลอมที่เขารับรูมากกวาจะเปน
สภาพแวดลอมแท ๆ ที่เปนอยู
จึงสรุปไดวา พฤติกรรมสวนบุคคล เกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดลอม และลักษณะสวนตัว
ของแตละคน และกอใหเกิดทัศนคติ ความคิดเห็นของตนเอง การรับรู ความคาดหวัง ความเชื่อ
และคานิยมที่เปนของแตละคนทัง้ ที่เหมือนกันและแตกตางกับของบุคคลอื่น

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
การเปดรับขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิง่ สําหรับมนุษย เพราะมนุษยมีความจําเปนตอง
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ความตองการของตน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความเขาใจซึ่งกันและกัน ทัง้ นีเ้ พราะขาวสารเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการ
ตัดสินใจของมนุษย (วุฒิชยั จํานง, 2523) ชารล เค แอลคิน (Charles K Alkin, 1973) ไดกลาว
วา ในกรณีทมี่ นุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาไร ความตองการขาวสารก็จะ
เพิ่มขึ้นเทานัน้
โดยแสวงหาขาวสารเพือ่ ตอบสนองความตองการพืน้ ฐานสี่ประการของมนุษย
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คือ ตองการรูในเหตุการณ ตองการคําแนะนําในการปฏิบัติใหถูกตอง ตองการขาวสารเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงใหกับตนเอง และตองการขาวสารเพื่อนําไปใชในการสนทนากับบุคคลอื่น
ในการเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น แตละบุคคลมิไดรับขาวสารทุกอยางที่ผานเขามาสู
ตนทัง้ หมด แตบุคคลจะมีการเปดรับสารและเลือกรับรูเพียงบางสวนของขาวสารทีบ่ ุคคลผูนั้นคิด
วามีประโยชนตอตน สาเหตุที่ทาํ ใหบุคคลหนึง่ มีการเลือกรับสื่อนั้น เกิดจากลักษณะพื้นฐานของ
ผูรับสารในดานตาง ๆ ดังนี้
1. องคประกอบดานจิตใจ มีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะไมวา ปริมาณขาวสารจะมี
อยูมากมายเพียงใด ถาผูรับไมมีความสนใจและไมอยากรับรูขาวสารนั้น ผลสัมฤทธิท์ างการ
สื่อสารจะไมเกิดขึ้นเลย
2. องคประกอบทางสังคม สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว สถาบันทางการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี และลักษณะของประชาชน เชน เพศ อายุ ภูมิลําเนา การศึกษา และ
สถานภาพทางสังคม ซึง่ เราตองวิเคราะหวัตถุประสงคทั้งของผูสง สารและผูรับสารวาตองการ
อะไร โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคของผูสงสารและผูรับสาร มีดังนี้ (Shramm, หนา19 อางถึงใน
ปรมะ สตะเวทิน, 2538)
วัตถุประสงคของผูสงสาร
1. เพื่อแจงใหทราบ (Inform)
2. เพื่อสอนหรือใหการศึกษา (Teach or Educate)
3. เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง (Please or Entertain)
4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade)
วัตถุประสงคของผูรับสาร
1. เพื่อทราบ (Understand)
2. เพื่อศึกษา (Learn)
3. เพื่อหาความพอใจ (Enjoy)
4. เพื่อกระทําหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide)
นอกจากนีบ้ ุคคลแตละคนยังจะมีขนั้ ตอน และกระบวนการในการเลือกรับขาวสารที่
แตกตางกันออกไป เคลปเปอร (Joseph T. Klapper, 1960) ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity Process) ดังนี้
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1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) กลาวคือ บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ และขาวสาร
จากแหลงสารตาง ๆ ตามความสนใจ และความตองการ เพื่อนํามาใชแกปญหาหรือสนองความ
ตองการของตน
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกเปดรับสารแลว บุคคล
ยังเลือกใหความสนใจเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อดัง้ เดิม และ
หลีกเลี่ยงที่จะใหความสนใจกับขาวสารที่ขดั แยงกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของตนดวย
3. การเลือกรับรู (Selective Perception) บุคคลจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความขาวสารที่
ไดรับไปในทางที่สอดคลองกับทัศนคติ และประสบการณที่มีอยูกอน ในกรณีที่ขาวสารที่ไดรับมา
ใหมมีความขัดแยงกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนขาวสารนั้นเพื่อให
สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตน
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกใหความสนใจ และเลือก
ตีความขาวสารไปในทางที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตนแลว บุคคลยังเลือกจดจํา
เนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตองการจํา
เขาไปเก็บไวเปนประสบการณเพื่อที่จะนําไปใชใน
โอกาสตอไป และจะพยายามลืมในสวนทีต่ องการจะลืมอีกดวย
เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี้ ชแรมม (Wilbur Schramm, 1973) ใหความเห็นวา
ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมาก จะมีแนวโนมทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การวิจยั ในครัง้ นี้จะศึกษาถึงการเปดรับขาวสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยามจาก
แหลงขาวสารในองคกรเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากสื่อ 4 ประเภท ไดแก การ
ประชุม สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ โดยพิจารณาการเปดรับขาวสารในลักษณะความบอยครั้ง
ในการเปดรับขาวสาร
ทั้งนี้หากบุคลากรในองคกรมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับที่นา พอใจ ยอมมีผลตอความรูความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา อันจะนําไปสูการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
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สื่อและคุณสมบัติของสื่อ
สื่อ (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของการสื่อสารโดยจะเปนพาหนะ
หรือตัวกลางในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2527: 59) ไดกลาวไววา ประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เชนเดียวกับองคประกอบอื่น ๆ การเลือกใชสื่อยอมสามารถที่จะ
เพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได หากผูสงสารเลือกใชสอื่ ที่เหมาะสมกับสถานการณ
การสื่อสาร (Communication Situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก
การเลือกใชสอื่ มักจะแตกตางกันไปตามประเภทของผูร ับสาร ลักษณะของขาวสาร และ
ขั้นตอนของกระบวนการยอมรับของผูรับสาร ซึง่ หากเลือกไมเหมาะสมก็จะทําใหการสื่อสารนั้น
ไมประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามสื่อเปนเครื่องมือทีจ่ ําเปนในการเผยแพรขาวสารโดยนําเนื้อ
ขาวสารสงตอไปยังผูรับสารใหผูรับเกิดความเขาใจที่ชัดเจนถูกตอง ในการที่จะเลือกใชสื่ออะไร
อยางไรใหบงั เกิดผลตามตองการนั้น ตองศึกษาทําความเขาใจถึงคุณสมบัติของสื่อแตละชนิด
ขอดี ขอเสีย ตลอดจนหนาที่ของสื่อชนิดนั้น ๆ ใหดเี สียกอน เพื่อที่จะไดวางแผนการใชสื่อให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการศึกษาถึงการบริหารการสื่อสารในองคกร ซึง่ มีสื่อที่สาํ คัญใน
การเผยแพรขอ มูลไปยังกลุม เปาหมาย คือ สื่อบุคคล สื่อบุคคลในการติดตอโดยกลุม (การ
ประชุม) และสื่อเฉพาะกิจ โดยมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูที่นาํ พาขาวสารจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ โดยอาศัยการ
ติดตอสื่อสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 บุคคล หรือมากกวา 2 คนขึ้นไป
ประสิทธิภาพการสื่อสารของบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคลเปนการสื่อสารแบบสองทาง ผูสงสารและผูรับสารสามารถ
ซักถามทําความเขาใจและมีปฏิกิริยาโตตอบซึ่งกันและกันไดโดยทันที จัดเปนลักษณะทีเ่ ปน
ประโยชนมากในการใชเปนเครื่องชักจูงโนมนาวใจผูรับสารดังที่ เสถียร เชยประทับ (2530) ได
กลาวถึงประสิทธิภาพของสือ่ บุคคล ไวดังนี้
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1. สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจก็สามารถไต
ถามหรือขอขาวสารเพิม่ เติมจากผูสง สารไดในเวลาอันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขสารที่สงออกไปใหเขากับความตองการและความเขาใจของผูรับสารไดใน
เวลาอันรวดเร็วเชนกัน
2. สามารถจูงใจบุคคลใหเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝงรากลึกได
การที่ชองสารที่เปนสื่อระหวางบุคคลมีระดับปฏิกิริยาตอบสนองหรือปฏิกิรยิ าสะทอน
กลับสูง สามารถทําใหลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การเลือกรับแปล
หรือตีความสารและการเลือกจําสารได
การสื่อสารระหวางบุคคลนีแ้ บงออกเปนการติดตอสื่อสารโดยตรงและการติดตอสื่อสาร
โดยกลุม (เสถียร เชยประทับ, 2530) ดังนี้
1. การติดตอโดยตรง (Direct Contact) การติดตอโดยตรงนี้ใชสื่อบุคคลในการเผยแพร
ขาวสาร โดยวิธนี ี้หากประชาชนหรือผูรับสารสงสัยไมเขาใจก็สามารถซักถามทําความ
เขาใจไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ผูเผยแพรขาวสารยังสามารถสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวผูรับสารไดดวย ฉะนัน้ ในกิจการเผยแพรขาวสารสรางความเขาใจ การสื่อสาร
ประเภทนี้ตองใชสื่อบุคคลเปนจํานวนมาก สิ้นเปลืองเวลา และแรงงานในการเผยแพร
2. การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) คือ การติดตอโดยผาน
กลุม กลุมจะมีอิทธิพลตอบุคคลสวนรวม กลุมตาง ๆ ชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุ
เปาหมายได ดังที่ Blumer (1986) กลาวไววา “สังคมมนุษยประกอบดวยกลุมทีต่ าง
ชนิดกัน สวนใหญชวี ิตที่รว มกันอยูท ั้งหมดจะประกอบกันเปนแบบแผนปฏิบัติ และมี
พฤติกรรมรวมของบุคคล เมื่อกลุมมีความสนใจมุงไปสูทิศทางใดบุคคลสวนใหญใน
กลุมก็จะมีความสนใจไปในทางนัน้ ดวย” การติดตอโดยกลุมนี้อาจทําไดโดยการประชุม
อภิปราย และสนทนาภายในกลุม คือจัดกลุมคนที่มีความสนใจตัง้ แต 2 คนขึ้นไปในการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีปฏิกิริยาโตตอบกันซึง่ จะมีสว นในการตัดสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธขาวสาร
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Katz and Lazarsfeld ก็เห็นพองตองกันวาการสื่อสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําให
ผูรับสารยอมรับที่จะเปลีย่ นแปลงทัศนคติ และยอมรับทีจ่ ะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ มากที่สดุ (Katz and Lazarsfeld, 1955: 27)
สื่อเฉพาะกิจ อันไดแก ใบปลิว ใบประกาศ คูมือภาพ โฆษณา เอกสารายงานประจําป หนังสือ
เลมเล็กจุลสาร แผนปลิว แผนพับ ฯลฯ เปนสื่อที่ผลิตขึน้ เพื่อสรางความเขาใจแกผรู ับสารโดยมี
หลักคือ ใชขอความและภาษางาย ๆ เราใจผูอานดวยภาพประกอบ ตัวอักษร สี และการจัดหนา
เลม (อนันตธนา อังกินนั ท, 2524: 7-8)
ในเรื่องคุณสมบัติของสื่อที่มผี ลตอการเปดรับหรือไมเปดรับของผูรับสารนั้น Askin (อาง
ใน สุโขทัยธรรมาธิราช, 2534) เสนอวา ผูรบั สารมีแนวโนมที่จะเลือกเปดรับสื่อที่มีลักษณะดังนี้
1. เปนสื่อที่สามารถจัดหามาได (Availability) หรืออีกนัยหนึ่ง ผูรับสารจะไมเปดรับสื่อที่
ตนเองไมสามารถจัดหา หรือเปดรับได
2. เปนสื่อที่สอดคลอง (Consistency) กับความรู ความเชือ่ และทัศนคติของตน
3. เปนสื่อที่ผูรับสารเปดรับไดโดยสะดวก (Convenience) กลาวคือ ผูรับสารจะเลือกสือ่ ที่
ตนไมตองใชความพยายามในการจัดหาหรือเปดรับมากนัก
4. เปนสื่อที่ผูรับสารเปดรับอยูเปนประจํา หรืออีกนัยหนึง่ ผูรับสารจะเลือกรับสื่อตาม
ความเคยชิน (Accustomedness)
ในขณะที่ผลการศึกษาของ Ropper (1967) ชี้วา ปจจัยที่สามารถเปนตัวชวยการ
ตัดสินใจของบุคคลในการเปดรับขอมูลจากสื่อใดสื่อหนึ่ง ประกอบดวย
1. ความคมชัดของสื่อ ไมวา จะเปนในแงของการเสนอสัญลักษณทางคําพูด สัญลักษณ
ภาพ สี เสียง และการเคลื่อนไหว
2. ความเร็วในการสงสาร คือ ระยะเวลาระหวางเวลาที่เหตุการณเกิดขึ้นกับเวลาทีส่ ื่อ
สามารถนําเสนอตอกลุมเปาหมาย
3. ความสามารถในการเคลื่อนของสื่อ คือ ความสะดวกในการที่สื่อจะสามารถเคลื่อนไป
มาในสภาพแวดลอม เพื่อครอบคลุมเหตุการณและเพือ่ เขาถึงบุคคลที่มีขอมูล
4. ความสามารถในการทบทวน คือ ความสะดวกในการทีผ่ ูรับสารจะทบทวนสารที่ไดรับ
เพื่อสนองความตองการของตนเอง
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5. ความสามารถในการครอบคลุมเนื้อหาของสื่อ คือ อัตราขอมูลที่เปนที่สนใจซึ่งสื่อ
สามารถนําเสนอตอผูรับสาร
6. ความสามารถในการเขาถึงปฏิกิริยาตอบสนอง คือ ความสะดวกในการที่ผูรับสารจะ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสารที่ไดรับ
สมควร กวียะ กลาววา สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) คือ สื่อทีส่ รางขึ้น หรือซื้อ
หรือเชา โดยองคกรใดองคกรหนึง่ เพื่อใชในการสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธขององคกรนัน้
โดยเฉพาะ เชน นิตยสาร หรือวารสารขององคกร ภาพยนตร หรือวิดีโอเทปที่สรางเองทําเอง
เสียงตามสาย ระบบโทรทัศนวงจรปด (สมควร กวียะ อางใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537:196)

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติเปนความชอบ หรือไมชอบของแตละคน เปนเพียงสภาพการรูและจิตสํานึกไม
สามารถเห็น ไดยิน ไดกลิ่น หรือสัมผัสได แตจะถูกสะทอนออกมาเปนคําพูด เชน ฉันชอบรถฝรั่ง
ฉะนัน้ อาจกลาวไดวา ทัศนคติ หมายถึง แนวโนมของคนๆหนึ่ง ทีม่ ีตอสิ่งเราหรือเรื่องบางเรื่อง
รวมถึงผลของความรูสึก อคติ ความกลัว ความคิด และความรูสึก อื่น ๆ ที่มีตอเรื่องตาง ๆ (R.
Blackwood, 1975 อางใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537: 21)
ดั้งนัน้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบที่มีอยูก อน
แลว ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของความเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเรื่อง ความ
เชื่อบางประการซึ่งจะเปนทัศนคติตอไป
Blackwood (Roy Blackwood, 1975 อางใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537: 23) ได
อธิบายสรุปถึงแหลงที่มาของทัศนคติวา ประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ คือ
1. ประสบการณ ซึ่งถือวาทําใหเราไดขอมูลดวยตนเอง (First - hand) ซึ่งจะกอตัวเปน
ทัศนคติ
2. การเรียนรู ซึ่งถือเปนแหลงของขอมูลเชนกัน แตยังไมใชประสบดวยตนเอง
(Second - hand)
3. ความเชื่อมีหลากหลายรูปแบบ
ประเด็นสําคัญคือความยากงายในการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อมีระดับแตกตางกันในความเชื่อแตละอยาง
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4. คานิยม คือ หลักการของความประพฤติที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมหนึง่ ๆ หลักการ
นี้มาจากวิชาชีพและจริยธรรมของสังคมนัน้ ๆ เชน คานิยมหนึ่งของสังคมไทยคือ
หญิงสาวควรเปนหญิงพรหมจรรยกอนสมรส
5. ปทัสถาน คือ มาตรฐานซึง่ สังคมหนึง่ ๆ ใชเปนแบบแผนในการปฏิบัติตน เชน
ปทัสถานในเมืองใหญๆ ของสังคมไทยขณะนี้คือ ภรรยาไมไดเปนแมบานอยูก ับ
เหยาเฝากับเรือนอีกตอไป หากแตตองมีบทบาทมีบทบาทเปนหญิงทํางานนอกบาน
เพื่อชวยเพิม่ พูนรายไดใหครอบครัวดวย หรือในประเทศไทยขับรถกันดานซายมือ
Milton Rokeach กลาววา ทัศนคติเปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความเชื่อ
ที่มีตอสิ่งหนึง่ สิ่งใด
หรือสถานการณใดสถานการณหนึง่
ผลรวมของความเชื่อนี้จะเปน
ตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลซึ่งนําไปสูปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ
(Milton Rokeach, 1970 อางในพรรณเพ็ญ วัยเจริญ, 2539: 22)
แตการที่บุคคลใดบุคคลหนึง่ จะเกิดทัศนคติขึ้นไดนั้น Foster ไดสรุปแนวคิดเกีย่ วกับการ
เกิดทัศนคติวา ขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ คือ ประสบการณทางตรงและทางออม และคานิยม
ตลอดจนการตัดสินคานิยม เนื่องจากประสบการณทบี่ คุ คลมีกับสิ่งของ บุคคลหรือสถานการณ
สามารถกอใหเกิดทัศนคติในตัวบุคคลจากการที่ไดพบเห็น คุนเคย หรือทดลอง และแตละกลุม
ชนก็อาจมีคานิยมตอสิ่งเดียวกันแตกตางกันได ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับวัฒนธรรม คานิยม หรือมาตรฐาน
ของกลุมบุคคลที่ใชชีวิตอยู (Charles R. Foster, 1952 อางใน พรรณเพ็ญ วัยเจริญ, 2539: 23)
โดยทัว่ ไปแลวบุคคลมักจะมีทัศนคติอยางไมหนักแนนจริงจังจนกวาจะไดมี
ประสบการณที่ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง จนกอตัวเปนทัศนคติขึ้นมา นอกจากนี้การกอตัวของทัศนคติ
ไมจําเปนตองมาจากการมีประสบการณโดยตรงตอคน สิง่ ของ หรือสถาบันหนึง่ สถาบันใด แต
อาจมาจากการไดฟง หรือไดอาน เกี่ยวกับเหตุการณนั้น ๆ นอกจากองคประกอบสําคัญที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือ แหลงสารและผูรบั สาร
Katz and Lazarsfeld กลาววา แหลงสารที่เปนตัวบุคคลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานทัศนคติในตัวผูรับสารมากกวาสือ่ มวลชน (Katz and Lazarsfeld, 1955: 27) แตทั้งนี้
แหลงสารที่เปนตัวบุคคลจะตองเปนผูท ี่มคี วามนาเชื่อถือ ซึ่ง Aristotle นักปราชญชาวกรีกได
สรุปความนาเชื่อถือของผูสงสารที่เปนบุคคลวาประกอบดวยปจจัย 2 ประการ (อรวรรณ ปลันธ
โอวาท, 2537: 84) คือ
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1. ความสามารถหรือความเปนผูชํานาญ (Competence of Expertness)
2. ความนาไววางใจ (Trust worthiness)
ความนาเชื่อถือทั้งสองประการดังกลาว จะตองเปนความนาเชื่อถือทีผ่ ูรับสารมองเห็น
รับรู และเชื่อเชนนัน้ สวนคุณลักษณะของผูรับสาร เชน ทักษะในการสื่อความหมาย ความรูเรื่อง
ระบบสังคม เปนตน
McDavid & Harrari กลาวถึงคุณสมบัตขิ องทัศนคติไววา ทัศนคติเปนสิ่งที่ตองเรียนรู
มิใชสิ่งทีเ่ กิดขึ้นเอง และยังเปนสิ่งที่มีลกั ษณะคอนขางมีเสถียรภาพ ทัศนคติไมใชสิ่งที่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางฉับพลันจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิง่ หนึ่งจนไมสามารถทํานายหรือ
คาดหมายได และไมใชสิ่งที่มั่นคงถาวรจนไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (McDavid & Harrari,
1968 อางใน ศุภกัญญา นาถนิติธาดา,2539: 28)
บทบาทของทัศนคติ
บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ
1. ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรือ
อารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอ บุคคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึง่
รวมทัง้ หนวยงาน องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกรดานอืน่ ๆ เชน
กลุมชาวเกษตรกร
ยอมมีทัศนคติทางบวก
หรือมีความรูสึกที่ดีตอสหกรณ
การเกษตรและใหความสนับสนุนรวมมือดวย
การเขาเปนสมาชิกและรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ เปนตน
2. ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย
ไมไดรับความเชื่อถือ หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้
เกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ เรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหนึง่ หรือหนวยงาน
องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกรดานอื่น ๆ เชน พนักงาน
เจาหนาที่บางคน อาจทีทัศนคติเชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติขึ้นในจิตใจของเขา
จนพยายามประพฤติและปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ
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3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง
หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร และอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง เชน บุคลากรใน
องคกรที่ยอมรับเอาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช อาจมีทัศนคตินิ่งเฉย ไม
มีความคิดเห็นตอระบบแตอยางใด
Daniel Katz (อางใน จาระไนย แกลโกศล, 2540: 590) ไดกลาวถึงบทบาทของทัศนคติ
ไว 4 ประการ คือ
1. การปรับเพื่อใชงาน (Adjustment-Utility) อยางเชน ในกรณีที่เราชอบสิง่ ที่
ตอบสนองตอความตองการของเรา
2. การปกปองความรูสึกตาง ๆ (Ego-Defense) เชน เมื่อเราสรางทัศนคติขึ้นเพื่อ
ปกปดความไมมั่นคงทางความรูสึกของเรา หรือปกปองเราเมื่อมีสงิ่ ขมขวัญเกิดขึ้น
3. การแสดงออกซึ่งคานิยม (Value Expression) เชน การสรางทัศนคติขึ้นเพื่อ
แสดงออกถึงความเชื่อหรือคานิยมตาง ๆ
4. หนาทีเ่ กี่ยวกับความรู (Knowledge) เชน เมื่อใชทศั นคติเปนเครือ่ งชวยในการ
เขาใจสิ่งแวดลอม โดยการรวบรวมและปะติดปะตอขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนัน้
การเปลี่ยนทัศนคติ
ทัศนคติเปนสิง่ ที่เราอาจเปลีย่ นใหเปนดีหรือเลว ใหเปนชอบหรือไมชอบได แตอยางไรก็
ดี การเปลีย่ นทัศนคติไมวาจะเปนของเราเองหรือของผูอื่นก็ไมใชเปนสิ่งที่กระทํากันไดงายนัก
ในทางการสื่อสารทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได และในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ เราถือวามี
กระบวนการทีเ่ ราสามารถระบุรูปแบบหรือขั้นตอนได เชน หลักของ Fritz Heider ไดกลาวถึง
กระบวนการในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติวา มีพนื้ ฐานมาจากแนวคิดทางจิตวิทยา 3 ประการ
(อางใน จาระไนย แกลโกศล, 2540: 590) คือ
1. ความไมสมดุลทางจิตวิทยาของคนเราเปนสิ่งที่ไมนา รื่นรมณ หรือไมนา พึงพอใจ
2. การที่เรามักดิน้ รนเพื่อสรางภาวะแหงความสมดุลขึ้นก็เพื่อลดภาวะทีไ่ มสมดุลให
นอยลง
3. เพื่อใหเราเขาถึงซึง่ ภาวะแหงสมดุล หรืออยางนอยลดภาวะที่ไมสมดุลลง ภาวะแหง
สมดุลเปนความมัน่ คงทางจิตใจและอารมณ
นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนทัศนคติอาจมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
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1. ความตองการเลียนแบบผูอนื่ (Identification)
2. การเปลีย่ นแปลงสภาวะภายใน (Internalization) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เมื่อเชื่อมั่นในทัศนคติใหมนนั้ อยางเต็มที่
3. เนื่องจากการถูกกระตุน (Coerced) เชน การคาดโทษถาหากกระทําผิด การ
ภาคทัณฑ
4. การจูงใจ (Persuasion) หรือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ซึ่งเปน
กระบวนการทีผ่ ลักดันใหผูรบั สารเปลี่ยนทัศนคติใหหนั มายอมรับความคิด หรือ
แมกระทัง่ การกระทําที่เจาของกระบวนการจูงใจ หรือการโฆษณาชวนเชื่อตองการ
ใหเกิดขึ้น
หรืออีกวิธหี นึ่งทัศนคติอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยการควบคุม
(Manipulation) ซึ่งอาจทําไดโดยการใชผูรับสารเปนเครื่องมือหรือควบคุมผูรับสาร
อยางเชน การออกคําสั่ง
เนื่องจากทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงทัศนคติ ดังนั้น จึงสรุปแหลงทีม่ า
ของทัศนคติไดดังนี้
1. ทัศนคติที่เกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) จะเปน
ประสบการณเฉพาะเรื่อง เฉพาะตัวบุคคล ที่เจาตัวไดพบเห็นดวยตัวเอง
2. ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการติดตอสื่อสารจากบุคคลอื่น (Communication from
others) การไดรับถายทอดทัศนคติจากบุคคลอื่น ซึ่งมักจะเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
ความคิด
3. ทัศนคติที่เกิดจากสิง่ ที่เปนแบบอยาง (Model) เปนการเลียนแบบจนทําใหเกิด
ทัศนคติขึ้นได
4. ทัศนคติที่เกิดจากสถาบัน (Institutional Factors) เกิดจากการหลอหลอมของ
สถาบันที่บุคคลนั้น ๆ เปนสมาชิกอยูแ ละจะสนับสนุนใหเกิดทัศนคติไปในทาง
เดียวกัน
เนื่องจากทัศนคติเปนเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความคิดและความรูสึกของมนุษย ดังนั้นความ
เหนียวแนนหรือความมัน่ คงของทัศนคติขนึ้ อยูกับความซับซอนของทัศนคติของบุคคล ทัศนคติที่
ซับซอนมักจะมีความเชื่อหลายดานรวมทั้งความรูคอยสนับสนุนอยู สวนทัศนคติ ที่ไมซับซอน
มักจะมีความเชื่อเพียงดานเดียว
ยิ่งทัศนคติมีความซับซอนมากเทาไรก็ยงิ่ เปลีย่ นแปลงยาก
เทานัน้ สวนทัศนคติที่ไมซบั ซอนนัน้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายมากกวา (วิรัช ลภิรัตนกุล,
2524: 200)
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การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทัศนคติเดิมที่เคยมีอยูไมเปนที่พอใจ
หรือไมสามารถสนองความตองการของบุคคลได โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ “การสื่อสาร” คือ
เครื่องมือที่จาํ เปน สําคัญ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การสื่อสารเพือ่ ใหเกิดผลในดานการใหความรูแกผูรับสารนั้นสวนใหญแลว
มักจะ
ประสบความสําเร็จ แตเมื่อถึงขัน้ การยอมรับปฏิบัติผลกลับเปนไปในทางตรงกันขาม ซึง่
ปรากฏการณเชนนีเ้ รียกวาชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-Gap
กลาวคือ เมื่อบุคคลมีความรู และทัศนคติเชนไรก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติที่
มีอยูนนั้ คือ K = Knowledge, A = Attitude, P = Practice แตใชวาความสัมพันธสอดคลอง
เชนนี้จะเกิดขึน้ เสมอไป ดังนั้น Rogers (Everett M. Rogers, 1973: 289-290) ไดเสนอทางแก
เพื่อปดชองวางของ KAP-Gap นี้ไว 4 ทาง คือ
1. การใหความรูเกี่ยวกับวิธกี ารใชใหมากขึ้น กลาวคือ ตองใหความรูเกี่ยวกับวิธีการให
กลุมเปาหมายเขาใจอยางแทจริงถึงวิธีการใช หรือการปฏิบัติตอสิ่งที่เผยแพรใหนนั้
2. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ซึง่ สามารถทําไดโดยใชเจาหนาที่สงเสริมเขาไปติดตอ
กับสมาชิกที่ตอ งการรับนวกรรม โดยใหคําแนะนําอยางใกลชิด
หรือยอมรับปฏิบัติเพื่อเปนการจูงใจแก
3. โดยการใหรางวัลแกผูยอมรับนวกรรม
สมาชิกอืน่ ๆ ที่ยงั ไมยอมรับ
4. การใชกลยุทธในการโนมนาวใจโดยวิธีการใชสื่อบุคคลที่เปนเจาหนาทีส่ งเสริม ผูน ํา
ทางความคิด เขาไปติดตอกับสมาชิก หรือกลุมเพื่อนฝูง เพื่อโนมนาวใจสมาชิกให
เกิดการยอมรับปฏิบัติอีกตอหนึง่
ดังนัน้ ในการวิจัยครั้งนีจ้ ึงมุงเปาหมายไปที่ การสื่อสารในองคกรกับการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และหาความสัมพันธระหวางตัวแปร อันเปนผลจากการสื่อสาร
ระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพรนวกรรม
โรเจอสและชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971) ไดใหคําจํากัดความการ
เผยแพรนวกรรม (Diffusion of Innovation) ไววา เปนกระบวนการทีน่ วกรรมถูกสื่อสารผานชอง
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ทางการสื่อสารในชวงระยะเวลาหนึง่ ไปยังสมาชิกในระบบสังคม ดังนัน้ ในการเผยแพรนวกรรม
ทุกชนิดจะตองมีองคประกอบ 4 ประการ ซึ่งเรียงลําดับดังตอไปนี้
1. นวกรรม
2. ชองทางการสือ่ สาร
3. ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4. สมาชิกในระบบสังคม
ดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวคิดใหมที่ถกู นํามาใชในการจัดการงาน
มาตรฐานดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การเผยแพรขาวสารในเรื่อง ระบบประกันฯ จาก
ผูบริหารไปสูบุคลากร จึงเปนนวกรรมใหมที่ผูเผยแพรตองการใหกลุมเปาหมายเกิดการยอมรับ
ในระบบฯ ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมีเปาหมายในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
1. นวกรรม
โรเจอส (Rogers) ใหนิยามคําวา นวกรรม (Innovation) ไวดังนี้ นวกรรม หมายถึง
ความคิด การกระทํา หรือสิง่ ของ ซึ่งบุคคลเห็นวาเปนของใหม ไมวาสิง่ นัน้ จะเปนของใหมโดยนับ
เวลาตั้งแตแรกพบหรือไม แตขึ้นอยูกบั การที่บุคคลรับรูวาสิ่งนั้นเปนของใหมโดยความเห็นของ
บุคคลเอง ซึ่งจะเปนเครื่องตัดสินการตอบสนองของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ถาบุคคลเห็นวาอะไรเปน
สิ่งใหมสาํ หรับตน สิง่ นัน้ ก็จะเปนนวกรรม (Rogers and Shoemaker, 1971) นอกจากโรเจอส
แลว ยังมีบุคคลอื่น ๆ อีก เชน บารเนต (Barnett, 1953) ไดใหความหมายของนวกรรมสรุปไดวา
นวกรรม หมายถึง แนวความคิดตาง ๆ แบบแผนพฤติกรรมหรือสิ่งของใหม ๆ ที่แตกตางไปจาก
ของที่มีอยูเ ดิม ซึง่ ของใหมในที่นี้ครอบคลุมทั้งสิง่ ที่สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน
แบบแผนพฤติกรรม สิ่งประดิษฐ วิทยาการใหม ๆ และสิ่งทีม่ องไมเห็นเปนวัตถุ เชน ความเชื่อ
ความนึกคิด ซึง่ เปนเรื่องใหมในความคิดของบุคคล
จากนิยามของบุคคลทั้งสองขางตน จะเห็นไดวาคําวา “ใหม” ในเรื่องของนวกรรมนัน้ ไม
จําเปนจะตองเปนความรูใหมของบุคคล เพราะบุคคลอาจเคยมีความรูเกี่ยวกับสิ่งนัน้ มาบางแลว
เพียงแตยังไมไดพัฒนาทัศนคติที่จะชอบหรือไมชอบ จะรับหรือปฏิเสธนวกรรมนั้น ดังนัน้ “ความ
ใหม” ของนวกรรมจึงอาจเปนความใหมในเรื่องของความรู ทัศนคติ หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจที่
จะใชหรือจะรับนวกรรม
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สรุปไดวา นวกรรม (Innovation) เปนความคิด การปฏิบัติการ หรือวัตถุสิ่งของที่ถกู รับรู
วาใหมในสายตาของแตละบุคคล หรือหนวยงานที่จะยอมรับนวกรรม นวกรรมอาจจะสราง
ความพอใจใหกับผูยอมรับนวกรรมคนหนึง่ ในสถานการณหนึง่
แตอาจไมเปนทีพ่ อใจกับผู
ยอมรับนวกรรมอีกคนหนึง่ ในสถานการณเดียวกัน
ดังนัน้ การเผยแพรนวกรรมเปนประเภทของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในโครง
สราง (Structure) และหนาที่ (Function) ของระบบสังคม (Social System) การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะเกิดก็ตอเมื่อมีการยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรมนั้น
2. ชองทางการสื่อสาร
การสื่อสารเพือ่ การเผยแพรนวกรรม เปนกระบวนการเผยแพรที่สาร (Message) ถูกสง
ผานจากแหลงขาว (Source) ไปยังผูร ับสาร (Receiver) ผานทางชองทางการสื่อสาร
(Communication channel) โดยมีวัตถุประสงคทจี่ ะเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมบางอยางของผูรับสาร
ในการเลือกชองสารหรือสื่อนั้นก็มีเกณฑบางประการทีผ่ ูสงสารสามารถนํามาใชในการ
ตัดสินใจเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสถานการณการสื่อสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2538) ไดดังนี้
2.1 มีสื่ออะไรใหเลือกใชไดบาง
2.2 มีเงินมากนอยแคไหนในการใชสื่อ
2.3 ความนิยมของผูสงสาร
2.4 สื่อใดเขาถึงประชาชนมากทีส่ ุด
2.5 สื่อใดมีอิทธิพลมากที่สุด
2.6 สื่อใดเหมาะกับวัตถุประสงคของผูสงสารมากที่สุด
2.7 สื่อใดเหมาะกับเนื้อหาของสารมากที่สุด
3. ชวงระยะเวลาหนึ่ง
เปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึง่ ในการพิจารณากระบวนการเผยแพร
นวกรรมในแงตอไปนี้
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3.1 กระบวนการตัดสินใจรับนวกรรม (The innovation-Decision Process) เปน
กระบวนการทีแ่ ตละบุคคลสรางทัศนคติตอการรับรูนวกรรม เพื่อการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวกรรมกระบวนการนี้ประกอบดวยขั้นตอนในชวงระยะเวลาหนึ่งของบุคคล หรือองคการ
ที่จะประเมินการรับรูนวกรรม และตัดสินใจที่จะรับเอาความคิดไปปฏิบัติตอหรือไม
ในการเผยแพรนวกรรมเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายนัน้ โรเจอสและชูเมคเกอร (1983) กลาววาจะตองมีการผานกระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับนวกรรมซึง่ มีอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นความรู (Knowledge Stage) คือ ขั้นทีบ่ ุคคลทราบวามีนวกรรมนัน้ อยูและได
แสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนวกรรมนั้น ความรูเ กี่ยวกับนวกรรมในขั้นนี้แบงออกเปน 3
ลักษณะ คือ
- ความรูหรือความตระหนักวานวกรรมนั้นมีอยู
- ความรูวา จะใชนวกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม
ในกรณีนี้ปริมาณของ
ความรูจะตองมากขึ้นตามลําดับความซับซอนของนวกรรม
- ความรูเกีย่ วกับนวกรรมนั้น ๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบ
โดยมี
ที่บุคลากรสามารถประเมินผลงานของตนเองไดอยางเปนระบบ
เกณฑวัดคุณภาพที่แนนอน และเชื่อถือได
นักวิชาการดานการเผยแพรนวกรรมใหความคิดเห็นวา ความรูทที่ ําใหเกิดการตื่นตัวตอ
นวกรรมที่บุคคลไดรับ คือ จุดเริ่มตนตอพฤติกรรม ซึ่งเปนความตื่นตัวที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ
โดยบุคคลทั่วไปมีแนวโนมในการเลือกรับขาวสาร (Selective Exposure, 1959) นัน่ คือบุคคลมี
ความโนมเอียงที่จะเลือกรับสารจากผูสง สารที่เราพอใจเทานั้น และโดยปกติแลวบุคคลจะเลือก
รับสารจากแหลงที่เสนอความคิดที่สอดคลองกับความสนใจ ความตองการและทัศนคติของตน
ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว ทั้งนีเ้ พราะวาโดยธรรมชาติแลวคนเรามีความตองการที่จะปกปอง รักษา
และสงเสริมความเปนตัวของตัวเอง
Hassinger โตแยงวา คนจะไมรับขาวสารเกี่ยวกับนวกรรมถาพวกเขารูส ึกวาไมตองการ
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นวกรรม และแมบุคคลจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับนวกรรม นวกรรมนัน้ ก็ยงั ไมมีอทิ ธิพลตอบุคคล
นั้น จนกวาเขาจะเห็นวาสามารถตอบสนองความตองการและตรงกับทัศนคติและความเชื่อของ
เขา ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจรับนวกรรมของบุคคลจึงอยูท ี่ทัศนคติและความเชือ่ ที่มีตอ
นวกรรม
อยางไรก็ตาม โรเจอส (Rogers) เชื่อวา การติดตอรับขาวสารจากสื่อมวลชนตาง ๆ การ
ติดตอกันระหวางบุคคล การติดตอกับผูทาํ หนาทีเ่ ปลีย่ นแปลง การมีสวนรวมในสังคมและการ
เดินทางไปในที่ตาง ๆ มีบทบาทตอบุคคลในการมีความรูความเขาใจนวกรรมในขั้นนี้
2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) เปนขั้นที่บุคคลมีทัศนคติชอบหรือไมชอบ
นวกรรมนั้น ๆ โดยบุคคลจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนวกรรมและนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา
รวมกับสถานภาพสวนตัวของเขาวาการทีเ่ ขาจะรับนวกรรมนั้นมาใชจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสีย
อยางไรตอตัวเขาทั้งในปจจุบนั และอนาคต บุคคลจึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) จาก
การติดตอกันระหวางบุคคลในการพัฒนาทัศนคติชอบหรือไมชอบนวกรรม ดวยเหตุนี้บุคคลจึง
นําเอาคุณลักษณะเกี่ยวกับนวกรรม 5 ประการตอไปนีม้ าพิจารณาเปนแรงเสริมทางทัศนคติของ
ผูยอมรับนวกรรม ไดแก
2.1 คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (Relative advantage) ระดับคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบวัดจาก สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม ความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ
ยิ่งไดรับรูประโยชนเชิงเปรียบเทียบมากเทาไร อัตรายอมรับที่เร็วจะยิ่งมากขึ้นเทานัน้
2.2 ความเขากันได (Compatibility) นวกรรมที่สอดคลองเขากันไดกับคานิยม
ประสบการณในอดีต และความตองการของผูยอมรับจะถูกยอมรับไดเร็วกวาความคิดที่ไมอาจ
เขากันไดกับคานิยมและปทัสถานของระบบสังคม
2.3 ความยุง ยากสลับซับซอน (Complexity) บางนวกรรมนั้นยากตอการเขาใจและ
การนําไปใช บางนวกรรมสมาชิกในสังคมเขาใจงายก็จะไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วกวา
นวกรรมที่มีความยุงยาก
2.4 สามารถทดลองได (Trial ability) นวกรรมใดซึ่งสามารถถูกแบงออกเปน
สวน ๆ เพื่อนําไปทดลองใชในปริมาณเล็ก ๆ ได จะถูกยอมรับไดรวดเร็วกวานวกรรมซึ่งไม
สามารถแบงออกเปนสวนเล็ก ๆ ได ทัง้ นี้เพราะผูรับรูสึกวาตนมีความเสีย่ งนอย
2.5 สามารถสังเกตได (Observability) คือ การที่ผลของนวกรรมเปนสิ่งทีส่ ามารถ
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มองเห็นไดโดยสมาชิกในระบบสังคม ยิ่งสมาชิกในระบบสังคมสามารถมองเห็นผลของนวกรรม
ไดงายเพียงใด นวกรรมนัน้ ก็จะถูกยอมรับไดงาย
ขั้นการจูงใจนีจ้ ะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสัมพันธกับ
ทัศนคติทมี่ ีอยู แตมีบางครั้งทีท่ ัศนคติและการกระทําไมมีความสัมพันธกัน นอกจากนี้แลว
รูปแบบของทัศนคติตอการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอนวกรรม ไมไดเปนตัวนําไปสูการตัดสินใจ
ยอมรับหรือไมยอมรับโดยตรงหรือในทันทีเสมอ

3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision Stage) ในขั้นนี้บุคคลจะตองตัดสินใจวาจะยอมรับ
หรือไมยอมรับนวกรรม ในขั้นนี้บุคคลใกลชิดที่เคยมีประสบการณเกีย่ วกับนวกรรมมากอนจะมี
บทบาทในการทดลองนวกรรมทางออม หรือเปนการทดลองผานคนอืน่ รวมทัง้ การสาธิตการใช
นวกรรมในสถานการณของตัวเขาเอง เพือ่ ดูวามันมีประโยชนพอที่จะยอมรับหรือไม
สิ่งสําคัญในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม เมื่อพิจารณาตามหลักเหตุและผล
สามารถนําไปสูการตัดสินใจยอมรับนวกรรมหรือปฏิเสธนวกรรม ในความเปนจริงนัน้ ในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมอาจมีการปฏิเสธนวกรรมเกิดขึ้นไดในทุก
ขั้นตอน เชน อาจมีการปฏิเสธนวกรรมในขั้นความรูโดยการลืมหลังจากที่มกี ารตระหนักในขัน้ ตน
นี้แลว และอาจเกิดขึ้นไดหลังจากตัดสินใจยอมรับไปแลว การหยุดกลางคันก็สามารถเกิดขึน้ ได
ในขั้นการยืนยัน
การปฏิเสธนวกรรมในขั้นตัดสินใจมี 2 แบบ คือ
3.1 Active Rejection คือการพิจารณาการยอมรับนวกรรม (รวมถึงการทดลอง) แต
ตัดสินใจไมยอมรับนวกรรม
3.2 Passive Rejection คือการไมยอมรับนวกรรม (Non-Adoption) คือ การที่บุคคลนัน้ ๆ
ไมเคยคิดพิจารณาวาจะยอมรับนวกรรมนัน้ ๆ
อยางไรก็ตาม เมื่อบุคคลยอมรับนวกรรมไปแลว อาจมีโอกาสทีจ่ ะเลิกการยอมรับ
นวกรรมได เชนเดียวกันดังที่โรเจอส (1983) กลาวไววา
การเลิกยอมรับนวกรรม
(Discontinuance) คือ การตัดสินใจเลิกใชหรือเลิกยอมรับ หรือปฏิเสธนวกรรมภายหลังจากที่
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ยอมรับนวกรรมแลวในตอนตน ซึง่ อาจแยกประเภทของการเลิกยอมรับนวกรรมออกเปน 2
ประเภท คือ
1. การเลิกยอมรับนวกรรมและไปรับนวกรรมใหมที่ดกี วาเดิม (A Replacement
Discontinuance) คือ ดีกวาในความรูสึกของผูเปลี่ยนนวกรรมจากเกาไปใหม
2. การตัดสินใจเลิกยอมรับนวกรรมเพราะไมพอใจกับคุณสมบัติ (ผลหรือประโยชน) ของ
นวกรรม (A Disenchantment Discontinuance) ความไมพอใจนี้อาจมาจากการที่นวกรรมไม
เหมาะสมกับผูใช และไมเกิดประโยชนมากกวาการปฏิบัติแบบเกาที่เคยใชมา หรือ การเลิก
ยอมรับนวกรรมอาจมาจากการใชนวกรรมอยางผิด ๆ จึงไมกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลนัน้
จากการคนควาวิจัยของ Johnson และ Van Den Ban (1959) Leuthold (1965-1967) Bishop
and Conghenor (1964) Silverman and Bailey (1961) Deutschmann and Howens (1965)
สรุปความเห็นตรงกันวา “ ผูรับนวกรรมชามักมีแนวโนมที่จะเลิกยอมรับนวกรรมมากกวาผู
ยอมรับนวกรรมที่เร็วกวา “
4. ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนํานวกรรมไปใช
ขั้นการลงมือปฏิบัตินี้เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกมา การลงมือปฏิบัตินี้
มักจะเกิดขึ้นตามหลังขั้นตอนการตัดสินใจมากกวาจะเกิดขึ้นเองโดยตรง
ในขั้นลงมือปฏิบัติ แมวาบุคคลนั้นไดตัดสินใจยอมรับนวกรรมไปแลวก็ตาม เขาก็ยังคงมี
ความไมแนใจในผลของนวกรรมที่คาดไวอยู เขาจึงอาจยังคงแสวงหาขอมูลเพื่อตอบขอสงสัย
ของตนเอง เชน เขาจะสามารถรับนวกรรมไดจากที่ไหน จะใชนวกรรมไดอยางไร ปญหาในการ
ดําเนินการที่จะตองพบ และวิธีการแกไขปญหานั้น ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่พฒ
ั นาจะมีบทบาทใน
การใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกผทู ี่เริ่มนํานวกรรมนั้นไปใช
5. ขั้นยืนยัน (Confirmation Stage) ขั้นยืนยันจะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจ
ระยะเวลาหนึง่ บุคคลจะแสวงหาแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเขา
เจาหนาที่สง เสริมตองใหขาวสารความรูทสี่ นับสนุนการตัดสินใจยอมรับนวกรรมของบุคคลตอไป
ถาไมมีการติดตามผลตอไป ผูยอมรับนวกรรมอาจเลิกยอมรับนวกรรมนั้นก็ได
ขั้นการยืนยันบุคคลจะพยายามหลีกเลีย่ งสภาวะที่ไมสอดคลอง และพยายามลดความ
ไมพอง (Dissonance) ลง ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมที่มีตอนวกรรมดังนี้
5.1 เมื่อบุคคลรูสึกวาตนตองการนวกรรมหรือมีปญหาจะแสวงหาขาวสารเกีย่ วกับนวกรรม
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เพื่อแกไขปญหา ซึ่งปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นในขั้นความรูของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวกรรม
5.2 เมื่อบุคคลรับรูเกี่ยวกับแนวคิดใหม (New Idea) และเกิดทัศนคติที่ดีตอนวกรรมแตยงั
ไมยอมรับ บุคคลนั้นจะถูกกระตุนจากภายในจิตใจเพื่อลดความไมสมดุลลง ใหยอมรับนวกรรม
เพื่อใหเกิดความพองกันระหวางสิง่ ที่เขาเชื่อ และสิ่งที่เขากําลังทําอยู ซึ่งพฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นใน
ขั้นของการตัดสินใจ และขั้นลงมือปฏิบตั ิของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม
5.3 หลังจากยอมรับนวกรรมแลว บุคคลจะมีการแสวงหาขาวสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจยอมรับ ถาขาวสารที่ไดภายหลังมีผลวาการยอมรับนวกรรมนัน้ ไมควรรับ ทําใหบุคคล
นั้นเกิดความไมพองกันหรือไมสมดุลกันระหวางความเชือ่ และพฤติกรรมซึ่งอาจทําใหเลิกยอมรับ
นวกรรมนั้น ๆ แตถาไดรับขาวสารที่ดีเกีย่ วกับนวกรรมในภายหลังอีก ก็อาจจะกลับมายอมรับ
พฤติกรรมการเลิกยอมรับหรือยอมรับในภายหลังจะเกิดในขั้นการยืนยันของ
ใหมอีกครั้ง
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม
ในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวกรรมนั้น สามารถแสดงใหเห็นใน
แผนภาพกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวกรรม ดังนี้
ชองทางการสื่อสาร
เงื่อนไขที่มีมากอน

1.ความรู

2.การจูงใจ 3.การตัดสินใจ 4.การนําไปปฏิบัติ 5.การยืนยัน

1.การปฏิบัติที่มีอยูกอน
2.ความตองการ / ปญหา
3.การเปนนวกรรม
4.บรรทัดฐานของระบบสังคม

1. การยอมรับนวกรรม
ปฏิบัติสืบเนื่องตอไป

ถูกเลิกใชภายหลังเนื่องจาก
1.มีนวกรรมดีกวามาใช
2.เกิดความไมพอใจใน
ผลของนวกรรม

คุณลักษณะ
ของผูรับสาร

คุณลักษณะ
ของนวกรรม

1.ลักษณะทาง

1.ประโยชนเชิงเทียบ

เศรษฐกิจและ
2.ความเขากันได
สังคม
3.ความสลับซับซอน
2.ตัวแปรของบุคคล 4.ความสามารถใน

2. การปฏิเสธนวกรรม
ยอมรับภายหลัง

ยังคงปฏิเสธตอไป
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3.พฤติกรรมการ
สื่อสาร

แผนภาพที่ 4

การนําไปทดลองใชได
5.ความสามารถใน
การสังเกตผลได

กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวกรรม (Rogers, 1983)

3.2 ประเภทของผูยอมรับนวกรรม โรเจอส (Rogers 1983) กลาววา เมื่อพิจารณา
จากความเร็วหรือความชาในการยอมรับนวกรรมนั้น สามารถแบงประเภทของผูยอมรับนวกรรม
ออกเปน 5 ประเภท ดังแสดงใหเห็นเปนรูปโคงปกติในแผนภาพที่ 5 ดังนี้
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พวกชอบ
ของใหม
2.5%

พวกรับเร็ว
สวนแรก
13.5%

X – 2SD

พวกชอบ
ของใหม
34%

X- SD

พวกลาหลัง

พวกรับชา
สวนมาก
34%

X

16%

X + SD

เวลา

แผนภาพที่ 5

การแบงประเภทของผูยอมรับนวกรรม
โดยอาศัยความเร็วหรือความชาในการยอมรับนวกรรมเปนเกณฑในการแบง

1.พวกชอบของใหม (Innovators : Venturesome) เปนพวกที่ชอบเสีย่ งภัย ตัดสินใจเร็ว
กลาเสี่ยงอันตราย และเต็มใจที่จะรับผลที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องมาจากความ
ลมเหลวของนวกรรมทีพ่ วกเขารับมาใช
2.พวกรับเร็วสวนแรก (Early Adoptors : Respectable) เปนพวกทีน่ าเชื่อถือ มี
คุณสมบัติของการเปนผูน าํ ทางความคิดมากที่สุด บุคคลอื่น ๆ ที่จะยอมรัยนวกรรมมักไปขอ
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ความเห็นจากพวกรับเร็วสวนแรกกอน พวกนี้จะทําหนาที่เสมือน “ผูตรวจสอบ” นวกรรมให
บุคคลอื่น ๆ วาควรจะยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรมนั้น
3.พวกรับเร็วสวนมาก (Early Majority : Deliberate) เปนพวกรอบคอบ อยูระหวาง
พวกยอมรับนวกรรมเร็วมากและพวกยอมรับนวกรรมคอนขางชา
และใชระยะเวลาในการ
ตัดสินใจรับนวกรรมยาวนานกวาพวกชอบลองของใหม และพวกรับเร็วสวนแรก จึงมีฐานะเปน
ผูนําทางความคิดในระบบสังคมนอยมาก
4.พวกรับชาสวนมาก (Late Majority : Skeptical) เปนพวกชอบสงสัย การยอมรับน
วกรรมของพวกนี้อาจเกิดจากความจําเปนในทางเศรษฐกิจ หรือเกิดจากแรงกดดันทางสังคมที่
บังคับใหตองยอมรับนวกรรม และตองแนใจเสียกอนวานวกรรมนั้น ๆ ไมมีความเสีย่ งอันตรายใด
ๆ แลวจึงยอมรับ
5.พวกลาหลัง (Laggards : Traditional) พวกยึดถือประเพณีเกา การตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งใด ๆ จะทําไปโดยอาศัยพื้นฐานของสังคมที่เคยตัดสินใจมาแลว หรือเคยทํามาแลวโดยบรรพ
บุรุษรุนกอน ๆ การตัดสินใจรับนวกรรมของพวกลาหลังจะเปนไปอยางเชื่องชามากจนนวกรรม
นั้นอาจลาสมัย
3.3 อัตราการยอมรับนวกรรมในระบบสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาการยอมรับนวกรรมของสมาชิกในสังคม อัตราการยอมรับนีว้ ัดจากจํานวนสมาชิกใน
ระบบสังคมทีย่ อมรับนวกรรมในชวงเวลาหนึง่ นวกรรมใดที่มีคุณสมบัติเหนือกวานวกรรมอืน่ มี
แนวโนมที่จะไดรับการยอมรับจากสมาชิกของสังคมไดรวดเร็วกวา และอัตราการยอมรับในนวกร
รมอยางเดียวจะแตกตางกันไปในแตละสังคมดวย
4. สมาชิกในระบบสังคม
หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไมเปนทางการ สมาชิกในองคกรหรือในระบบสังคม
ยอย ซึ่งสมาชิกจะรวมตัวกันเพื่อแสวงหาทางแกปญหารวมกันเพื่อกระทําการใดทีม่ ีเปาหมาย
รวมกัน
ในการเผยแพรนวกรรมใดก็ตาม นวกรรมอาจจะไดรับหรือปฏิเสธโดยบุคคลในสังคม
หรือโดยระบบสังคมก็ได ความสัมพันธระหวางระบบสังคมและการตัดสินใจยอมรับนวกรรม
อาจจะพิจารณาไดจากลักษณะของการตัดสินใจประเภทตาง ๆ (Type of Innovation
Decision) ซึ่งมีอยูดวยกัน 4 ประเภท คือ (ปรมะ สตะเวทิน,2538)
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1. การตัดสินใจระดับบุคคล (Optional Decision) คือการที่บุคคลตัดสินใจดวย
ตัวเองไดโดยอิสระวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวกรรมนั้น ผลของการตัดสินใจจะกระทบตอ
บุคคลนั้น ๆ ไมสงผลถึงคนอื่น
2. การตัดสินใจโดยกลุม หรือโดยสวนรวม (Collective Decision) ทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจและตอการเสี่ยง คลายกันกับการแสดงประชามติตอนวกรรม วิธกี ารตัดสิน
คือใชเสียงขางมาก ดังนั้น ผลของการตัดสินใจจะกระทบถึงทุกคนในสังคมนั้น

3. การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจอยางเปนทางการ (Authority Decision) เปนการ
ตัดสินใจโดยคน ๆ เดียวหรือกลุมบุคคลกลุม เดียวที่มีอํานาจตัดสินใจในการนํานวกรรมมาใช ผล
ของการตัดสินใจจะกระทบตอคนในองคการ
4. การตัดสินใจจากกลุมคนในครั้งที่ 2 (Contingent Decision) เปนการตัดสินใจ
ครั้งที่ 2 หลังจากตัดสินใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ใน 3 ประเภทขางตนมาแลว เชน การซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน เปนการตัดสินใจของผูมีอํานาจ คือ อาจารยใหญของ
โรงเรียน จากนั้นครูแตละคนอาจตัดสินใจรับหรือไมรับเครื่องมือก็ได
สําหรับการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ถือวานวกรรมคือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ มี
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา และผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดนโยบาย เปนผูเผยแพรน
วกรรมนี้ ผานชองทางการสือ่ สาร คือ การประชุม สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจเพื่อนํานวกรรมไปสู
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยสยาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปนความคิดใหมที่เผยแพรเขามาในองคกร การที่
บุคลากรจะยอมรับชาหรือเร็วนั้น ขึน้ อยูกบั ความไดเปรียบเชิงเทียบคือบุคลากรคิดวาการมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหการทํางานดานการศึกษาสามารถพัฒนาไดดีกวา เพราะการ
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาจะชวยใหสามารถประเมินศักยภาพขององคกร
และมี
ประโยชนตอการทํางานของบุคลากรมากกวาระบบการทํางานแบบเดิม ทั้งนี้หากระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามีความเขากันไดหรือสอดคลองกับความตองการของบุคลากรแลว บุคลากรก็
มีแนวโนมที่จะยอมรับนวกรรมนี้ แตหากระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความยุงยากหรือ
สลับซับซอนในการปฏิบัติ ก็เปนเรื่องยากตอการเขาใจและใชเวลานานในการใหบุคลากรยอมรับ
ดังนัน้ หากสามารถสังเกตไดวากอใหเกิดผลดีกวาระบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ก็หมายถึง บุคลากรอาจ
ยอมรับนวกรรมนี้
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ทฤษฎีการสื่อสารและการเผยแพรนวกรรม
การสื่อสารและการเผยแพรนวกรรมมีความแตกตางในบางประการทีส่ ําคัญ คือ การ
เผยแพรนวกรรมเกี่ยวของกับขาวสารที่เปนความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัตใิ หมอยางเดียว
สวนการสื่อสารเกี่ยวของกับขาวสารทุกประเภท นอกจากนี้การสื่อสารมุงการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับความรู หรือทัศนคติ โดยการศึกษาตัวแปรในแหลงสาร สาร ชองสาร ผูรับสารใน
กระบวนการของการสื่อสาร เชน อาจสงสารโดยผูสงสารเปนผูท ี่มีความนาเชื่อถือสูง มีความรู
ความเชีย่ วชาญมาก เพื่อที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานความรูหรือทัศนคติของผูรับสาร
ในขณะที่การเผยแพรนวกรรมมุงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นัน่ คือ การยอมรับหรือปฏิเสธน
วกรรม การเผยแพรนวกรรมถือวาการเปลี่ยนแปลงในระดับความรูและทัศนคติเปนขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม
ปรมะ สตะเวทิน (2538) อธิบายไววา แบบจําลองการเผยแพรนวกรรม (Diffusion
Model) เปรียบเทียบไดกับแบบจําลองการสื่อสาร (Communication Model S-M-C-R-E) แต
สาร (Message) ในแบบจําลองการเผยแพรนวกรรม คือ ตัวนวกรรม (Innovation)

S
M
C
R
E

แบบจําลองการสื่อสาร
Sources = แหลงสาร
Message = สาร / ขาวสาร
Channel = ชองทางการสื่อสาร
Receiver = ผูร ับสาร
Effect = ผล / ปฏิกิริยาทีม่ ีตอสาร

แบบจําลองการเผยแพรนวกรรม
Sources = แหลงสาร
Innovation = นวกรรม
Communication Channel = ชองทางการสื่อสาร
Member of a Social System = สมาชิกในระบบสังคม
Consequence over time = ผลในชวงระยะเวลาหนึง่

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสาร
แหลงสารและคุณลักษณะของแหลงสาร (Source or Sender)
ถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการสื่อสาร ผูสงสารจึงมีบทบาทในการชีน้ ํา
วา พฤติกรรมการสื่อสารภายใตสถานการณหนึ่ง ๆ นัน้ จะเปนในรูปแบบใด และมีผลอยางไร
(พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2534) และยังมีสวนกําหนดประสิทธิผลของการสื่อสารดวย ผูสง สาร
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ที่ดีจึงตองมีความพรอมในการสื่อสาร จะตองเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบใน
ขาวสาร เขาใจในวัตถุประสงคของการสงขาวสาร นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารอีก 4 ประการ คือ
1. ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญ หรือความสามารถในการสื่อสารทัง้ ในทักษะ
เกี่ยวกับการเขารหัสสาร การถอดรหัสสาร และการคิด กอนที่จะสงสารไปยังชองทางการสื่อสาร
ไปยังผูรับ เพราะทักษะเหลานี้ชวยใหผูสง สารวิเคราะหจดุ ประสงคและความตั้งใจที่ตนจะสื่อสาร
ใหเหมาะสม
2. ทัศนคติในการสื่อสาร ทัศนคติของผูสงสารมีผลตอประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้
เพราะทัศนคติเปนตัวกําหนดทาทีของผูสงสารในการสื่อสาร โดยผูสงสารจะประสบความสําเร็จ
ในการสื่อสารเพียงใดขึ้นอยูก ับทัศนคติที่มอี ยูตอตนเอง ถาผูสงสารมีความเขาใจและชื่นชอบตอ
สารยอมจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิผลมากขึ้น
3. ระดับความรู ผูสงสารที่มีความรูในเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะสื่อสารและความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการสือ่ สารดีเพียงใด ความแจมชัด ตลอดจนความเขาใจที่ปรากฏกับผูรับสารยิ่งมี
ประสิทธิผลดีเพียงนัน้ ทัง้ นีผ้ ูสงสารสามารถชี้แจงอธิบายไดโดยไมสับสน และมีความตอเนื่อง
สัมพันธกนั
4. สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ การที่ผูสงสารมีความเขาใจใน
สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรมไดเปนอยางดี ยอมจะทําใหเขามีอทิ ธิพลตอการสื่อสาร
ไดมาก เพราะผูสงสารสามารถปรับใชหรือดัดแปลงวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมตอการยอมรับของ
ผูรับสารได
คุณลักษณะภายนอกซึ่งเปนที่ยอมรับของผูรับสาร คือ ความนาเชื่อถือของผูสงสาร ไดมี
การสรุปแนวทางที่คลายคลึงกันวา คุณลักษณะดังกลาวขึ้นอยูก ับปจจัย 2 ประการ คือ
ความสามารถหรือความเปนผูชํานาญ (Competence or Expertness) และความนาไววางใจ
(Trustworthiness) ปจจัยทัง้ สองประการนี้ ผูรับสารตองมองเห็นวามีอยูในตัวของผูสงสาร
ความนาเชื่อถือไมไดมีลักษณะโดด ๆ (Single Characteristic)
เหมือนอายุ เพศ แตตอง
เปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรู และเชื่อ (อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2534)
ความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) เปนหัวขอที่ศึกษาถึงการรับรูของ
ผูรับสารที่มีตอ ตัวผูสงสาร หรือแหลงขาวสารในแงที่วา นาเชื่อถือหรือยอมรับไดมากนอยเพียงใด
โดยทฤษฎีเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร มาจากการคนพบงานวิจยั เกีย่ วกับ การ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูร ับสารในการสื่อสารเพื่อชักจูงใจ (Persuasive Communication)
พบวา การใชผูสงสารทีม่ คี วามนาเชื่อถือสูงในสายตาของผูรับ จะบรรลุผลทางการสื่อสาร
มากกวาใชผูสง สารทีม่ ีความนาเชื่อถือต่ํา
การศึกษาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร
ไดมีการศึกษามาตั้งแตสมัยกรีก
โบราณ โดยอริสโตเติลไดทําการวิเคราะหถงึ ความนาเชื่อถือของผูสงสาร และสรุปวาเกิดจาก
ลักษณะ 3 ประการของผูส งสาร คือ ประการแรก ความเปนผูมสี ติปญญา มีไหวพริบเชาว
ปญญากอปรดวยวิจารณญาณอยางดี (Intelligence) ประการที่สอง ความเปนผูมีเจตนาทีด่ ี
และจริงใจตอผูรับสาร (Good Will) และประการทีส่ าม ความเปนผูมีลักษณะภายนอกที่ดี
(Good Character)
การศึกษาเรื่อง ความนาเชื่อถือของผูสงสาร ยังเปนเรื่องที่นกั นิเทศศาสตรใหความสนใจ
และทําการศึกษากันอยางกวางขวาง โดยไดขอสรุปในแนวทางตาง ๆ ดังนี้
Berelson (1954) อธิบายวา ผูสงสารทีม่ คี ุณลักษณะในการเปนผูน ําทางความคิด เปน
กลุมหนึ่งที่ไดรับความนาเชื่อถือจากผูสง สาร แมผูสงสารเหลานี้จะมิไดมีสถานภาพทางสังคมสูง
กวาผูรับสารแตอยางใด ทั้งนี้ เขาไดอธิบายลักษณะเฉพาะของผูน ําทางความคิดไววา
1. เปนตนแบบของสมาชิกในกลุม
2. มักมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูตามความคิดเห็น
3. ไดรับการถายทอดขาวสารทีเ่ ขาเปนผูน ําทางความคิดในเรื่องที่เขาเปนผูนํามากกวา
คนอื่น
4. เปดรับสื่อมวลชนมากกวาบุคคลอื่น
5. ไดรับความรูจากเนื้อหาของสื่อมวลชนที่เกีย่ วกับหัวขอหรือเรื่องที่สมาชิกไดรับอยู
ดีกวาสมาชิกที่เปนผูตามความคิดเห็น
6. ในสถานการณที่มีการเลือกตั้ง ผูนาํ ทางความคิดจะใหความสนใจกับการเลือกตัง้
มากกวาบุคคลอื่น และมีขอมูลในการเลือกตั้งดีกวาบุคคลอื่น ๆ และเขารูสึกวาเขา
มีสวนรวมในการเลือกตั้งมากกวาบุคคลอื่นดวย
7. มักมีการศึกษาสูงกวาสมาชิกคนอื่น ๆ
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สวน Bettinghaus (1968) ตั้งขอสังเกตวา ความนาเชื่อถือของผูสงสาร ไมไดขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติหนึง่ คุณสมบัติใดแตประการเดียว แตเกีย่ วพันกับบุคลิกอืน่ ๆ ดวย เชน สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน ฉะนัน้ ความนาเชื่อถือของผูสงสารจึงตั้งอยูบนรากฐานของการ
ยอมรับจากผูรบั สารในหลาย ๆ สิ่ง อันประกอบไปดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ความปลอดภัยหรือความนาไววางใจของผูสงสาร ไดแก ลักษณะของความเปน
มิตร ความไมเห็นแกตัว ความยุติธรรม ความสงบ ความจริงใจ จริยธรรมการให
อภัย เปนตัน้
2. คุณลักษณะของผูสงสาร ไดแก ความประทับใจของผูร ับสารที่มีตอความสามารถ
ของผูสงสาร เชน การมีประสบการณ มีอาํ นาจ ความฉลาด ความเชีย่ วชาญของผู
สงสาร
3. บุคลิกภาพของผูสง สาร ไดแก ความเปนกันเองกับผูรับสาร ความคลองตัวของผูสง
สาร ความกระตือรือรน การมีอารมณดี
จากการวิจยั ดานความนาเชือ่ ถือของผูสงสาร ทีพ่ ัฒนาขึ้นโดยเบอรโล และคณะ ได
ขอสรุปวา มีปจจัย 3 ประการ ที่ผูรับสารมักใชในการตัดสินความนาเชื่อถือของผูสงสาร คือ
(อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537)
1. ปจจัยที่สรางความอบอุน ใจ (Safety Factor) อันประกอบดวยคุณสมบัติตอไปนี้คือ
- ใจดี (Kind)
- เขากับผูอื่นงาย (Congenial)
- เปนมิตร (Friendly)
- ไมขัดคอใคร (Agreeable)
- นาคบ (Pleasant)
- สุภาพ (Gentle)
- ไมเห็นแกตวั (Unselfish)
- ยุติธรรม (Just)
- รูจักใหอภัย (Forgiving)
- เอื้อเฟอเผื่อแผ (Hospitality)
- ราเริง (Cheerful)
- มีศีลธรรม (Ethical)
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- อดทน (Patient)
- สงบ เยือกเย็น (Calm)
2. ปจจัยที่เปนคุณสมบัติของผูสงสาร (Qualification Factor) อาทิเชน
- มีประสบการณดานใดดานหนึง่ (Experienced)
- ไดรับการฝกฝน (Trained)
- มีทักษะ ความชํานาญ (Skilled)
- มีความสามารถ (Able)
- มีความฉลาดหลักแหลม (Intelligent)
3. ปจจัยดานพลวัตรของผูสงสาร (Dynamism Factor) ประกอบดวย
- ความมุทะลุ (Aggressive)
- รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathic)
- ตรงไปตรงมา (Frank)
- กลา (Bold)
- กระตือรือรน (Active)
- รวดเร็ว (Fast)
- คลองแคลว (Energetic)
สถานภาพทางสังคมของผูสงสาร
สถานภาพทางสังคมของบุคคลมีผลตอการสื่อสาร ในการสื่อสารบุคคลจะพิจารณา
สถานภาพทางสังคมของผูสง สารดวย ถาคูสื่อสารของตนมีสถานภาพทางสังคมสูง มีบทบาท
และหนาทีท่ างสังคมเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ก็จะทําใหผูสง สารนั้นเปนบุคคลที่มีความ
นาเชื่อถือในสายตาของผูรับสารสูงกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา ซึ่งก็จะมีโอกาสที่
ผูรับสารนั้นจะยอมรับขาวสารไดมากกวา เชน ผูน ําชุมชน ผูน ําความคิดเห็น กํานัน ผูใหญบาน
พระสงฆ แพทย เปนตน
สารและคุณสมบัติของสาร
การสื่อสารจะราบลื่นและบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด สารที่บุคคลสื่อสารกันก็มีสวนเปน
ตัวกําหนดที่สาํ คัญในการทีจ่ ะทําการสื่อสารสําเร็จสมดังที่ตงั้ เปาหมายไว คุณลักษณะภายในตัว
สารที่มีผลตอการสื่อสาร ไดแก
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1. รหัสสาร (Message Code) ไดแก กลุมของสัญลักษณซงึ่ สามารถจะนํามาจัดโครงสรางให
มีความหมายที่ผูรับสารเขาใจได ทั้งนี้การที่รหัสสารจะเกิดขึ้นได ตองมีสวนประกอบ (Group of
Element) และกระบวนการในการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ เพื่อใหสวนประกอบเหลานัน้ มี
ความหมายขึน้ มา
2. เนื้อหาสาร (Message Content) คือ สวนประกอบในตัวสารที่ผูสง สารใชเพื่อการถายทอด
สาระ ขอมูล หรือเจตนารมณของคน ซึ่งเนื้อหาของสารอาจแบงออกไดหลายประเภท หลาย
ลักษณะตามเนื้อหาของสารในรูปแบบตาง ๆ เชน เนื้อหาโดยทัว่ ไปและเนื้อหาเฉพาะ เนื้อหาทาง
วิชาการตาง ๆ และเนื้อหาที่ไมใชวิชาการ หรือเนื้อหาประเภทบอกเลา กับเนื้อหาประเภทความ
คิดเห็น เนื้อหาที่เปนขาว เนือ้ หาบันเทิง และเนื้อหาชักจูงใจ เปนตน
การสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพนั้น เนื้อหาสารควรจะตองมีสาระ มีคุณคาเพียงพอใน
สายตาผูสื่อสารทุกฝาย ขณะเดียวกันตองเสนอสาระไดครบถวนเพียงพอที่จะทําใหเกิดความ
เขาใจดวย หากสาระไมมีคุณคาเพียงพอ การสื่อสารนัน้ ก็จะถูกประเมินวา “ไรสาระ” และหาก
เสนอสารไมครบถวนก็อาจไมเกิดประโยชน
โดยปกติแลวเนื้อหาของสาร อาจประกอบดวยขอมูล ขอเสนอ ขอคิดเห็น ขออางอิง
และขอสรุป หรือมองในอีกแงหนึ่งอาจกลาวไดวาเนื้อหาของสารจัดเปน 2 ประเภท คือ สาร
ประเภทขอเท็จจริง และสารประเภทขอคิดเห็น
สารประเภทขอเท็จจริง ไดแก สารที่รายงานใหทราบถึงความเปนจริงตาง ๆ ที่มีอยูใน
โลกทางกายภาพ อันอยูในวิสัยทีม่ นุษยจะตรวจสอบไดถึงความแนนอนถูกตองของสารนั้น ถา
พิสูจนตรวจสอบแลวสารนัน้ เปนจริง สารนั้นก็จัดไดวาเปนสารที่มีคุณภาพควรแกการเชื่อถือ
สารประเภทขอคิดเห็น ไดแก สารซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการ
ประเมินของผูส งสาร อาจเปนความรูสึก แนวคิด ความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเอง ตอบุคคลอื่น ตอ
วัตถุหรือตอเหตุการณใด ๆ ก็ตาม สารประเภทนี้เปนสารที่ไมอยูในวิสัยทีจ่ ะถูกตรวจสอบไดวา
เปนจริงหรือไม อาจทําไดเพียงแคการประเมินความนารับฟง ความสมเหตุสมผล ตลอดจน
ความเปนไปไดของสารนั้น
สําหรับสารประเภทขอคิดเห็นยังจําแนกไดเปน 5 ชนิด คือ
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1. ขอคิดเห็นเชิงประเมินคา คือ สารที่ชี้บง ลงไปวาอะไรดี อะไรไมดี ควรหรือไมควร ถูก
หรือผิด มีประโยชนหรือมีโทษ
2. ขอคิดเห็นเชิงแนะนํา คือ สารที่บอกกลาวใหผูรับสารทราบวาควรทําอะไร ดวย
ขั้นตอนอยางไรจึงจะไดผลสมความมุงหมาย
3. ขอคิดเห็นเชิงตั้งขอสังเกต คือ สารทีช่ ี้ใหเห็นลักษณะที่แฝงอยูของบุคคล วัตถุ
เหตุการณ และพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูรับสารเกิดการพิจารณาอยางถองแท นา
ระมัดระวัง
4. ขอคิดเห็นเชิงตัดสินใจ คือ สารที่เปนขอเสนอ หลักการ ทางเลือก เพือ่ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
5. ขอคิดเห็นเชิงแสดงอารมณ คือ สารซึ่งแสดงสภาพอารมณ ความรูสกึ นิสยั ใจคอ
ทัศนคติ ความกระตือรือรนของผูสงสาร
3. การจัดสาร (Message Treatment) คือ การพิจารณาเลือกสาร จัดโครงสรางรหัสและ
เนื้อหาของสารซึ่งกระทําโดยผูสงสาร ผูส งสารจําเปนตองสามารถถายทอดความคิดออกมาใน
รูปแบบที่ผูรับสารเขาใจได
ดังนัน้ ในการสงสารไปยังผูรับสาร
ผูสงสารจะตองคํานึงถึง
ความสามารถในการรับสารของผูรับสาร โดยคํานึงถึง รูปแบบการใชภาษา ความยากงายของ
ผูรับสารในการตีความสารของตน สารจะตองไมมีความซับซอนคลุมเครือ และตองมีการ
จัดลําดับเรื่องราวอยางเปนระเบียบ ซึง่ สวนใหญการจัดเรียงลําดับสารมักจะออกมาในรูปแบบ
(Styles) ของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะแตกตางกันไปอยางไร เชน คนอารมณเย็น
มักจะพูดจาดวยวิธีการที่สุภาพ สุขุม ในขณะที่คนอารมณรอนมักจะใชการพูดที่รวบรัดเพื่อใหจบ
เร็ว ๆ เปนตน
ความสําคัญของสารทีถ่ ูกสงมาจากผูสงสาร คือ การทําหนาที่เราใหผูรับสารเกิดการรับรู
ความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่ผูรับสารจะรับสารที่ถูกสงมาในรูปของสัญลักษณได
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวา ผูรับสารมีทักษะในการรับสารมากหรือนอย ผูร ับสารซึ่งมีทักษะในการรับ
สารยอมจะชวยใหพฤติกรรมการรับสารเปนไปอยางมีประสิทธิผล (ระวีวรรณ ประกอบผล,
2528)
ในขณะเดียวกันลักษณะของเนื้อหาสารเองก็จัดเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลตอ
กระบวนการสือ่ สารดวย ซึง่ Schramm (1969) ไดเสนอวา
1. สารนั้นจะตองมุงถึงผูรับสารและไดรับความสนใจจากผูรบั สาร โดยการมุงสรางสาร
ใหผูรับสารสนใจ ซึ่งจะตองคํานึงถึงกาลเทศะ การสงรหัส เปนตน
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2. สารนั้นตองมีสัญลักษณแสดงถึงความเหมือนกันของผูส งสารและผูรบั สารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความหมายใหกนั และกันไดทราบชัด ซึ่งมิใชเพียงแตคํานึงถึงภาษาใน
การสื่อสารอยางเดียวเทานัน้ แตยงั ตองเขาใจในสวนของความนึกคิดของผูรับสาร
ดวย เพื่อใหสารที่สื่อไปนัน้ บรรลุประสิทธิผล
3. สารตองเราความตองการของผูรับ และแนะนําวิธีการทีผ่ ูรับจะไดรับการตอบสนอง
ความตองการ เชน การโฆษณาสินคานอกจากจะเราความตองการของผูรับสาร
แลว ผูสงสารจะตองบอกถึงวิธีซื้อหรือสถานทีท่ ี่จะซื้อดวย
4. การที่มนุษยอาศัยรวมกันเปนกลุม คานิยมที่เกิดขึน้ ก็จะอิงที่ความสอดคลองกับ
ครรลองวิถีชีวติ ของกลุมดวย
ทั้งนี้ ระดับความรู และทัศนคติของผูรับสาร ก็เปนปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารเชนกัน
กลาวคือ
1. การที่ผูรับสารขาดความรูในเรื่องที่ตนเองจะเปนผูรับสาร จะทําใหไมสามารถรับสารไดอยาง
แจมแจง ในทางตรงกันขาม การที่ผูรับสาระสําคัญผิดวาตนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องทีต่ นจะทํา
การสื่อสารมากพอแลว ก็อาจเกิดความไมสนใจ ไมตั้งใจที่จะรับสาร หรือเกิดความเขาใจผิด
ในสาร ซึง่ เปนเรื่องที่แกไขยาก และเปนอุปสรรคที่ทําใหการสื่อสารบรรลุผลได
2. ในกรณีที่ผูรับสารมีทัศนคติอันไมพงึ ประสงคตอการสื่อสาร หัวขอการสื่อสาร ตลอดจนผูสง
สาร ก็ยอมทําใหการรับสารไมบรรลุผลได โดยอาจทําใหเกิดความรูสึกไมอยากจะรับสาร
นอกจากนัน้ ผูรับสารก็อาจเปนผูตั้งความหวังมากเกินไปในการสื่อสารครั้งหนึง่ ๆ ซึง่ อาจทํา
ใหเกิดความรูส ึกไมสมหวัง ผิดหวัง ไมไดตั้งใจ ซึง่ ก็มีผลทําใหเกิดความรูสึกไมสูจะชื่นชมกับ
การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ขึ้นได สิ่งเหลานีเ้ ปนอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้นกับตัวผูรับสาร ดังนัน้ ใน
การแสดงบทบาทเปนผูรับสาร ผูรับสารจะตองเปดใจใหกวางและพยายามขจัดอคติหรือ
ความลําเอียงใด ๆ ที่จะมีตอ ผูสงสาร สาร และสถานการณการสื่อสารในครั้งนัน้ ทัง้ นี้เพื่อให
การรับสารเปนไปอยางมีประสิทธิผล
จุดจูงใจในสาร (Message Appeals)
อรวรรณ ปลันธโอวาท (2542) กลาววาจุดจูงใจในสารอาจจะเปนความตองการ
ทางดานชีววิทยา (ความตองการทางดานสรีระ) หรือเปนจุดจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู แตการ
สื่อสารจะไดผลดียิ่งขึ้น ถามีจุดจูงใจทีผ่ ูรับสารสามารถเชื่อมโยงไดกับกรอบอางอิงของตัวเอง
จุดจูงใจที่ใชกนั ทัว่ ไปไดแก
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1. จุดจูงใจโดยใชความกลัว (Fear Appeals) ตัวอยางของจุดจูงใจประเภทนี้ เชน เลิกสูบ
บุหรี่เสียเถิดเพราะการสูบบุหรี่จะทําใหเปนมะเร็งในปอด มีการศึกษาดานจุดจูงใจโดยใชความ
กลัว ปรากฏวาความกลัวในระดับต่ํามีผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ถา
ความกลัวมีมากเกินไปแลว ผูรับสารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นแทนที่เขาจะสนใจ
ในสาร เขาจะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน การวิจัยในสหรัฐคนพบวา ระดับของ
การใชความกลัวแปรไปในทางเดียวกับความนาเชื่อถือของผูรับสาร นัน่ ก็คือ ถาผูสง สารมีความ
นาเชื่อถือสูง เขาสามารถใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสง สารมีความนาเชื่อถือต่ํา
ผูสงสารสามารถใชความกลัวในระดับต่ํามาโนมนาวใจ
นอกจากนีน้ ักวิจยั ยังคนพบวา
ความสัมพันธของหัวขอก็สมั พันธกับระดับความกลัวทีจ่ ะใชกับผูรับสารคือ ถาผูร ับสารรูสึกวา
ตัวเองเกีย่ วของกับหัวขอนัน้ ผูสงสารอาจใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจได เชน ถาผูสง
สารพูดถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอล และผูฟง เปนผูสูงอายุ สารก็จะสามารถโนมนาวใจ
ผูสูงอายุไดมากกวาผูฟง ทีเ่ ปนเพียงเด็ก เปนตน
2. จุดจูงใจโดยใชอารมณ (Emotional Appeals) นักวิจัยชาวตะวันตกพบวา สารทีใ่ ช
อารมณจะโนมนาวไดมากกวาสารที่ไมไดใชอารมณ ตามปกติการโนมนาวใจโดยใชอารมณจะมี
วิธีการดังตอไปนี้
ก. การใชภาษาทีเ่ จืออารมณ เพื่อบรรยายสถานการณใด การใชภาษาเจืออารมณแบบนี้
จะกอใหเกิดความตระหนักในตัวผูรับสารแตอาจสรางทัศนคติไดทั้งบวกหรือลบ
ข. การเชื่อมโยงความคิดทีเ่ ราเสนอใหมกับความคิดเกา ความคิดเกาบางอยางเปนที่ชนื่
ชอบ ความคิดเกาบางอยางเปนที่รังเกียจ ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนี้
ไดกับความคิดเกา ก็อาจจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามได ไมวาจะเลือก
ความคิดเกาทีเ่ ปนบวกหรือลบ
ค. การเชื่อมโยงความคิดทีเ่ สนอเขากับอวัจนสารที่สามารถเราอารมณได เชน การเสนอรูป
เด็กผูหญิงเวียดนามที่วงิ่ หนีร่ ะเบิด รางกายลอนจอนเพราะแรงระเบิด และรองไหดวย
ความตกใจ เปนรูปสะเทือนใจตอผูรับสารในเรื่องสงครามเวียดนาม หรือการพูดปลุกใจ
ใหรักชาติ เพื่อสรางบรรยากาศ
ง. การทําใหวัจนสารและอวัจนสารสอดคลองกันโดยผูสง สาร กรณีนี้ เปนกรณีพิเศษ
สําหรับการพูด ถาผูพูดพูดเรื่องที่ตองใชอารมณเจือปน ผูพูดตองมีอากัปกิริยาทาทาง
น้ําเสียงประกอบดวย ผูฟ งจึงจะคลอยตาม ถาผูพ ูดพูดดวยเนื้อหาทีเ่ จืออารมณและมี
ทาทางเฉยเมย ผูฟง ก็จะถูกโนมนาวใจไดยาก
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3. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ (Anger Appeals) วิธนี ี้ผสู งสารสรางความโกรธหรือความคับ
ของใจแกผูรับสาร
แลวจึงเขียนหรือพูดเพื่อลดหรือเพิ่มความเครียดแกผูรับสารและวิธีแกไข
ตัวอยางเชน เหตุการณในชวงพฤษภาทมิฬ ผูสง สารสรางความโกรธดวยการหยิบเรื่องนายกควร
มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาพูดเปนจุดจูงใจ

4. จุดจูงใจโดยใชอารมณขนั (Humorous Appeals) วิธีนี้จะโนมนาวใจโดยการลด
ความเครียด อาจทําไดโดยเขียนประชดแดกดัน เชน เขียนประชดโจรวา “ขอความกรุณาอยา
ขโมยอีก เพราะไมมีใหขโมยแลว” และติดปายนี้ไวหนาบาน
5. จุดจูงใจโดยใชรางวัล (Rewards as Appeals) ปกติแลวสารที่ตอบสนองความตองการ
ของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารที่ไมไดใหคําสัญญาสิง่ ใดกับคนฟง ยิง่ สารมี
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนมากก็จะยิง่ เรียกรองความสนใจหรือจูงใจคนฟงไดมาก
6. จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (Motivational Appeals) แทที่จริงแลว จุดจูงใจทุกชนิดที่กลาว
มาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงใจบางอยางที่มนุษยเรียนรูเมื่อประสบการณผานเขามาใน
ชีวิต แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักในเพือ่ นมนุษย ศาสนา และคานิยมตาง ๆ
ลักษณะของผูรับสาร
ผูรับสารเปนองคประกอบทีส่ ําคัญในกระบวนการสื่อสาร
โดยจะเปนผูก ําหนด
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสื่อสาร หากผูร ับสารเขาใจความหมายของสารตรงกับ
ความหมายของผูสงสาร การสื่อสารจึงจะมีประสิทธิผล และผูสงสารจึงจะบรรลุวตั ถุประสงคใน
การสื่อสารของตนได
ในการทําใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จไดหรือไมนั้น ผูส งสารตองคํานึงถึงสิง่ สําคัญที่มี
ผลหรือเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการรับ การตีความหมาย หรือการทําความเขาใจขาวสารของ
ผูรับสาร ไดแก
1. ปจจัยทางดานการสื่อสาร ไดแก ทักษะความสามารถในการถอดรหัสสาร ทัศนคติใน
การสื่อสาร รวมถึงความรูในเรื่องสารและการสื่อสาร
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2. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร อันไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
การศึกษา ศาสนาและอาชีพ
3. ปจจัยดานบุคลิกลักษณะของบุคคล เปนลักษณะของบุคคลแตละคนทีเ่ ติบโต ถูกกลอม
เกลามาจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน สั่งสมความรูสกึ สภาพจิตใจ และพฤติกรรมที่
แสดงออก รวมทั้งการโตตอบในลักษณะทีแ่ ตกตางกันไปของบุคคล

ความสอดคลองของบริบท (Social Context)
การสื่อสารไมไดเกิดขึ้นอยางโดดเดี่ยว แตการสือ่ สารทุกครั้งทุกขณะที่เกิดขึน้ ภายใต
บริบทหรือสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึง่ ดังนัน้ สิ่งแวดลอมการสื่อสารจึงมีผลตอการสื่อสารของ
มนุษยดวย สิง่ ที่อาจมีผลตอการสื่อสาร ไดแก เวลา สถานที่ บุคคล อุปกรณตาง ๆ รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางตัวผูท มี่ าสื่อสารกัน การสื่อสารจะราบรื่นและเกิดผลดีถาผูสอื่ สารทําการ
สื่อสารไดเหมาะสมกับกาลเทศะและสิ่งแวดลอม

แนวคิดเกี่ยวกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร (Hierarchy-of-Effects)
ในการวิจัยนี้ไดนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับ Hierarchy-of-Effects
วิเคราะหเปาหมายของการบริหารการสื่อสารในองคกร

มาเปนกรอบในการ

โรเจอส (Rogers 1973) กลาววาการสื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการ ดังนี้คือ
(1) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร (Knowledge / Cognitive = K)
(2) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสาร (Attitude / Affective = A)
(3) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร (Performance / Cognitive = P)
การเปลี่ยนแปลงทัง้ สามประการนี้จะเกิดขึน้ ในลักษณะตอเนื่องตามลําดับชั้น กลาวคือ
เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับเรื่องนัน้ และจะมีผลทําใหเกิดทัศนคติตอเรื่อง
นั้นตามมา และทายทีส่ ุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนั้น และถาตองการให
เกิดผลกระทบอยางตอเนื่องไปทั้ง 3 องคประกอบขางตนก็ตองพิจารณาเลือกแบบจําลองลําดับ
ชั้นผลกระทบใน 3 ลักษณะ (A Three-Order Hierarchy Model) ดังที่เรย (Ray, 1973) ได
เสนอแนะไวใหเลือกดังตอไปนี้
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1. The Learning Hierarchy : Cognitive-Affective Effect ลําดับชั้นของปฏิกิริยาการ
ตอบสนองตอการสื่อสารที่ไดรับในลักษณะนี้ใหความสําคัญกับประสบการณการเรียนรู
ขอมูลขาวสารเปนเรื่องแรก สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลตองเริ่มตนจากการใหความรูทพี่ อเพียงจึงจะนําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติหรือ
ทาทีตอเรื่องนัน้
จนเกิดเปนแบบจําลองที่ใหขอเสนอแนะเกีย่ วกับลําดับผลกระทบใน
เรื่องนี้ออกเปนรายละเอียด อาทิ AIDA (Awareness-Interest-Desire-Action) หรือ
“The innovation-adoption process” (The steps of awareness-interestevaluation-trial-adoption) เปนตน สื่อมวลชนจะมีบทบาทอยางมากในการกอใหเกิด
ความตระหนักรูแกมวลชนผูรับสารหรือใหการเรียนรูกอ นที่จะมีผลใหสวนของ
องคประกอบอื่น ๆ ตามแบบจําลองนี้
2. The Dissonance-Attribution Hierarchy : Conative-Cognitive Effect ในบางกรณี
แหลงของขอมูลขาวสารหรือแรงจูงใจ อาจมากจากตัวบุคคล ขอสําคัญคือแหลงของ
ขอมูลขาวสารเริ่มแรกก็จะไมไดมาโดยผานสื่อมวลชน แตไดรับผานประสบการณสวน
บุคคลตัวอยางเชน อุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดกับคนในครอบครัวจนทําใหกลายเปน
ความขัดแยงใหมระหวางความรูใหมกับนิสัยความเคยชินแบบเกา ๆ
3. The Low-Involvement Hierarchy : Cognitive-Conative-Affective Effect การ
สื่อสารเพื่อใหเกิดผลกระทบตามลําดับชัน้ ที่เสนอ ตามแบบจําลองนี้ใหความสําคัญกับ
การเปดรับขอมูลขาวสารอยางสม่าํ เสมอจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะการเรียนรูประเด็น
เรื่องที่ผูรับสารยังไมไดพัฒนาทัศนคติ หรือความเชื่อมั่นที่แนนแฟนจนถึงกับการปดกั้น
หรือมี
ขอมูลขาวสารที่ไดรับผานสื่อดังกลาว
หลังจากนั้นถาไดมีโอกาสสัมผัส
ประสบการณในเรื่องนัน้ ดวยตนเอง ก็จะเกิดความคุนเคยและปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิม
ไปไดในที่สุด
ชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบตั ิ
โรเจอส (Rogers 1971 : 288-289 อางใน สุวรรณี โพธิ์ศรี 2535 : 42-43) เรียกวา
ชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-Gap และไดอธิบายวาทัศนคติกับ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นไมสมั พันธกนั อยางตอเนื่องเสมอไป กลาวคือ เมื่อการสื่อสารกอใหเกิด
ความรูและทัศนคติในทางบวกตอสิ่งที่เผยแพรนั้นแลว
แตในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผล
ในทางตรงกันขามก็ได ถึงแมวาโดยสวนใหญเมื่อบุคคลมีทัศนคติอยางไรแลว จะมีความโนม
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เอียงที่จะปฏิบตั ิตามทัศนคติของตนก็ตาม แตพฤติกรรมเชนนี้จะไมเกิดขึ้นเสมอไป ทั้งนี้เพราะ
ในบางกรณีอาจเกิด KAP-Gap ขึ้นได กลาวโดยสรุปก็คือในกรณีทั่วไป เมื่อบุคคลมีความรู
ทัศนคติเชนไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติที่มีอยูน นั้ คือ K (Knowledge) A
(Attitude) P (Practice) จะเกิดขึ้นอยางสอดคลองกันหรือสัมพันธกนั แตจะไมเกิดขึ้นเสมอกัน
ในทุกกรณีไป
ในการปดชองวางของความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ KAP-Gap นี้ โรเจอส
(Rogers,1983) ไดเสนอวิธแี กไว 4 วิธีการ คือ
1. การใหความรูเกี่ยวกับวิธกี ารใชใหมากขึ้น กลาวคือ ตองใหความรูเกี่ยวกับวิธีการให
กลุมเปาหมายเขาใจอยางแทจริงถึงวิธีการใชหรือการปฏิบัติตอสิ่งที่เผยแพรใหนนั้
2. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ซึง่ สามารถทําไดโดยใชเจาหนาที่สงเสริมเขาไปติดตอกับ
สมาชิกอืน่ ๆ ที่ยงั ไมยอมรับ
3. โดยการใหรางวัลแกผูทยี่ อมรับนวกรรม หรือยอมรับปฏิบัติ เพื่อเปนการจูงใจแกสมาชิก
อื่น ๆ ที่ยงั ไมยอมรับ
4. การใชกลยุทธในการโนมนาวใจโดยวิธีการใชสื่อบุคคลที่เปนเจาหนาทีส่ งเสริมผูนาํ ทาง
ความคิด
เขาไปติดตอกับสมาชิกหรือกลุมเพื่อนฝูงเพื่อโนมนาวใจสมาชิกใหเกิดการยอมรับ
ปฏิบัติอีกตอหนึ่ง
จากแนวความคิดขางตนซึ่งเชื่อวา เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารก็จะเกิดความรูเกีย่ วกับ
เรื่องนัน้ และมีผลทําใหเกิดทัศนคติตอเรื่องนั้นตามมา
และในที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเรื่องนั้น แตตอมามีแนวคิดแตกตางออกมาหลายแนวทาง
โดยเมื่อประยุกตแนวทางงานสงเสริมการเกษตรเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไดพบวายังมีแนวทางอื่น ๆ อีก โดยใชแนวทาง P A K (practice-attitude-knowledge) เชนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการแสดงสาธิตโดยใชแปลงสาธิตเปนสื่อในการสอน
นับเปนการ
สงเสริมในรูปของการทําหรือแสดงใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติในขั้นตอนตาง ๆ ของการปฏิบัติ เพื่อให
เกิดทัศนคติและความรู นําไปสูการยอมรับปฏิบัติโดยเปรียบเทียบใหเห็นวาวิธีการปฏิบัติแบบ
ใหมดีกวาวิธีการปฏิบัติแบบเดิม เพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนวิธปี ฏิบัติเสียใหม นับวาเปน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู โดยใชแปลงการสาธิตเปนสื่อในการสอนที่ใหความรูใน
เรื่องดังกลาว (ศักดา ทวิชศรี เจาหนาที่ฝก อบรม 6. สัมภาษณ, อางในสินีนาฎ กําเนิดเพ็ชร,
2539) สวนแนวทางการสงเสริมการเกษตรของประเทศอิสราเอลของ เอส. ซัคเคอรแมน (S.
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Zuckerman, 1973) ไดใชแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลักการ M A K (meansattitude-knowledge) นั่นคือ การจัดหาปจจัยประกอบการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน เมล็ด
พันธ เครื่องหวานเมล็ด เปนตน และใหความรูเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรในทางเกษตร โดย
การใหความรูเปนไปในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูก ับฐานความรูหรือประสบการณสั่งสมที่
ตางกัน จึงนับวาเปนวิธีการ (Means) นําไปสูการจูงใจเพื่อใหเกิดทัศนคติ (Attitude) และเกิด
ความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติ (Theoretical and practical knowledge) โดยแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่อาศัยหลักการ M A K อยูบนพืน้ ฐานแนวทาง K A P ที่ผสมผสานกัน
แลว (สมจิต โยธะคง รองศาสตราจารย ระดับ 9. สัมภาษณ, อางในสินีนาฎ กําเนิดเพ็ชร, 2539)
นอกจากนี้ สินีนาฎ กําเนิดเพ็ชร (2539) ระบุวารูปแบบการสื่อสารของกระบวนการ
ยอมรับนวกรรม อาจมีหลักการแนวความคิดและทฤษฎีดงั ตอไปนี้
แนวทาง K A P (knowledge-attitude-practice) หมายถึง การมุง เปลี่ยนแปลงความรู
(Knowledge) เพื่อใหเกิดทัศนคติ (Attitude) นําไปสูวิธปี ฏิบัติ (Practice) เชน การบรรยายการ
จัดอบรม การสอนงาน (Knowledge) นําไปสูการอภิปรายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
(Attitude) เพือ่ ใหเกิดการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ตองการ (Practice)
แนวทาง P A K (practice-attitude-knowledge) หมายถึง การลงมือปฏิบัติ
(Practice) โดยการสาธิตทําใหดู เพื่อใหเกิดทัศนคติ (Attitude) ซึ่งไดรับความรูโดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ (Knowledge) เพื่อใหเกิดการยอมรับ เชน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การดูงานสาธิต การทัศนศึกษา (Practice) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) โดย
การยอมรับ และจากการอภิปรายกัน ทําใหไดความรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ
(Knowledge)
แนวทาง A K U S (attitude-knowledge-understanding-skill) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) โดยการใหขาวสาร ขอมูลและความรูท างเทคนิค (Knowledge)
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ ใหเกิดความเขาใจ (Understanding) เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
(Practice) จนเกิดทักษะ (Skill) จากการปฏิบัติจริง เชน การอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สรางความคิดเห็นรวมกันของกลุมในเรื่องนั้น ๆ (Attitude) โดยการใหขาวสารขอมูลและความรู
เพื่อนําไปปฏิบัติ (Knowledge) ทําใหเกิดความเขาใจ (Understanding) ไดอยางถูกตอง และ
นําไปปฏิบัติจนเกิดทักษะ (Skill)
แนวทาง M A K (means-attitude-knowledge) หมายถึง การจัดหาปจจัยประกอบ
และวิธีการที่จะใหไดมาในสิง่ ที่ตองการ (Means) เพื่อใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ (Attitude)
นําไปสูความรูใ นทางทฤษฎีและปฏิบัติตอไป (Knowledge) เชน วิธีการที่จะใหไดมาในสิ่งที่
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ตองการ โดยการใหความรูทางทฤษฎี การบรรยาย การใชกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดการจูงใจให
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) ดวยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge)
นําไปสูการปฏิบัติตอไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชนินาถ เจริญผล (2537) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการสื่อสาร การ
รับรู สภาพแวดลอมในองคการและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการทาเรือแหง
ประเทศไทย : รัฐวิสาหกิจที่กาํ ลังจะแปรรูป” พบวา รูปแบบการสื่อสารในองคการเปนการสื่อสาร
แบบสองทาง การรับรูสภาพแวดลอมในองคการ พนักงานสวนใหญรับรูเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนมากที่สดุ ผูบริหารมีการรับรูสภาพแวดลอมในองคการดานนโยบาย และ
การบริหารแตกตางจากผูปฏิบัติการ คือ ผูบริหารมีมากกวาผูปฏิบัติการ สวนการรับรูดานอื่น ๆ
ไมตางกัน
และผูบริหารมีความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน
องคการแตกตางจากผูปฏิบตั ิ คือ ผูบริหารมีมากกวาผูป ฏิบัติการ สวนความพึงพอใจดานอื่น ๆ
ไมตางกัน
พรรณเพ็ญ วัยเจริญ (2539) ไดศึกษาการเปดรับขาวสาร และทัศนคติของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่มีตออนุกรมมาตรฐาน มอก. – ISO 9000 ผลการวิจัยพบวา
ผูประกอบการที่นาํ เอามาตรฐานดังกลาวไปใชมีทัศนคติที่แตกตางจากผูประกอบการที่ไมได
นําเอามาตรฐานดังกลาวไปใช โดยที่ผูนาํ เอาอนุกรมมาตรฐาน มอก. – ISO 9000 มากกวาผูท ี่
ไมไดนําไปใช
เนาวรัตน เกิดกาญจน (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการยอมรับ
ระบบคุณภาพ ISO 9000 ของพนักงาน บริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส จํากัด และ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยบุคคลหรือ
ลักษณะทางประชากรศาสตร การเปดรับขาวสาร การสื่อสารภายในองคกร และทัศนคติ ของทั้ง
สองบริษัท มีความสัมพันธกบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000
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โชติหทัย นพวงศ (2542) ไดศึกษาถึงการติดตามขาวสารการปรับโครงสรางธุรกิจจาก
สื่อมวลชนและจากการสื่อสารภายในองคการ ความพึงพอใจในการสื่อสารและความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชาในเครือซิเมนตไทย ในชวง
การปรับโครงสรางธุรกิจของเครือซิเมนตไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของตัวแปรขางตน
ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชา มีการติดตามขาวสารการ
ปรับโครงสรางธุรกิจจากสื่อมวลชนไมแตกตางกัน แตมีการติดตามขาวสารจากชองทางการ
สื่อสารภายในองคการและติดตามลักษณะขอมูลขาวสารแตกตางกัน และการติดตามขาวสาร
การปรับโครงสรางธุรกิจจากสื่อมวลชน และจากการสื่อสารภายในองคการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน และใน
สวนของตําแหนงงานนั้นพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
การสื่อสารและการทํางานไมแตกตางกัน
อยางไรก็ตาม ประเด็นความพึงพอใจตอขอมูลการปรับโครงสรางธุรกิจที่ไดรับจาก
ผูบังคับบัญชา พบวาพนักงานทั้งสองระดับมีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยพนักงานระดับ
บังคับบัญชามีความพึงพอใจมากกวาระดับปฏิบัติการ
ผูวิจัยไดนาํ เอาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการวิจัย ทัง้
จากการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงสํารวจ และทั้งจากฝายบริหารและฝายปฏิบตั ิการในองคกร
เพื่อพิสูจนสมมุติฐานทั้ง 5 ขอ เพื่อใหไดผลงานวิจยั ที่ถกู ตองสมบูรณมากที่สุด ทฤษฎีการ
เผยแพรนวกรรม ทฤษฎีการสื่อสารและการเผยแพรนวกรรม ชวยใหผูวิจัยไดทราบวาควรศึกษา
ปจจัยที่สาํ คัญบางประการทีม่ ีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ เปนนวกรรม
ใหมในสถาบันการศึกษา ไดแก ลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติ
ผูวิจัยไดนาํ เอาแนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารในองคกรมาใช
เพื่อศึกษาถึงระดับตําแหนงงานที่
แตกตางกันของบุคคลการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติกับการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ขอมูลสวนนี้สามารถนํามาอธิบายเหตุผลของการยอมรับหรือไมยอมรับ
นวกรรมนี้ได

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่อง “การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม” ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated
Method) ซึ่งแบงออกเปนสองสวน คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิง
สํารวจ (Survey Research) เพื่อใหไดขอมูลในประเด็นตาง ๆ ทั้งจากในสวนของฝายบริหาร
และฝายปฏิบตั ิการ สําหรับตอบปญหาการวิจัย โดยผูวิจยั ไดดําเนินการวิจัยตอไปนี้

สวนที่ 1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การกําหนดกลุมเปาหมายในการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. ผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม
(Organisational Level) โดยแบงออกเปน กลุมที่มบี ทบาทสําคัญในการเปนแกนนํา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี เปนตน
2. ผูบริหารระดับสูงดานการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสยาม (Functional Level)
โดยแบงออกเปน กลุมที่มบี ทบาทสําคัญในการใหการสนับสนุนนโยบายและวิสยั ทัศน
ของผูบริหารระดับสูง ในการเผยแพรขา วสารไปยังฝายปฏิบัติการ อาทิ คณบดี
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล ผูอาํ นวยการสํานักกิจการศึกษา หัวหนาแผนก
สื่อการสอน หัวหนาแผนกบุคคล เปนตน

แนวทางในการเลือกกลุมตัวอยาง
1. ผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม ขั้นตอนในการ
เลือกกลุมตัวอยางของผูบริหารระดับสูงทีม่ สี วนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย และ
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วางแผนการบริหารการศึกษา ตามโครงสรางขององคกร จํานวน 7 คน โดยกําหนด
ลักษณะของผูท ี่ใหขอมูลสําคัญในกลุมตัวอยางกลุมนี้ คือ ผูที่เหมาะสมและเกี่ยวของ
กับสถานการณ โดยผูวจิ ัยใชวิธกี ารเลือกกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการเปนแกนนําใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 คน ดวยวิธีการศึกษาคนควาจาก
เอกสารหลักฐานการประชุม และคําสั่งภายในองคกร
2. ผูบริหารระดับสูงดานการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสยาม ขัน้ ตอนในการเลือก
กลุมตัวอยางของผูบริหารระดับสูงดานการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสยาม
ตาม
โครงสรางขององคกร จํานวน 17 คน โดยกําหนดลักษณะของผูที่ใหขอมูลสําคัญใน
กลุมตัวอยางกลุมนี้ คือ ผูที่มีสวนเกีย่ วของในการใหการสนับสนุนนโยบายและ
วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง
และมีบทบาทในการเผยแพรขาวสารไปยังฝาย
ปฏิบัติการ จํานวน 7 คน ดวยวิธกี ารสอบถามจากเครือขาย (Network Sampling) ของ
เจาหนาที่ เกี่ยวกับผูบริหารที่เปนแกนนําในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ไดแก เอกสารการประเมินตนเองของบุคลากร , เอกสาร
ประกันคุณภาพระดับภาควิชาและระดับคณะ , เอกสารที่เกีย่ วของกับขอมูลเบื้องตน
ของมหาวิทยาลัยสยาม , เอกสารพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ,
เอกสารราชการของ“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” (สม
ศ.) , และเอกสารการประชุมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประเด็นคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใชเปนแนวทางในการหาคําตอบในการ
วิจัยครั้งนี้จากผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผูวิจยั ได
กําหนดประเด็นคําถามไวลว งหนา และใชเปนแนวคําถามปลายเปด (Open-ended
Question) ซึ่งจะยืดหยุน ประเด็นคําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ โดยมีกรอบ
ที่เปนประเด็นที่ตองการศึกษาทีก่ ําหนดไวเปนหัวขอตาง ๆ ไวเปนโครงรางในการ
สัมภาษณ ดังตอไปนี้
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1. การบริหารการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองคกร วิสยั ทัศนของ
ผูบริหาร และความคาดหวังของผูบริหาร
1.1) ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอองคกรเปนอยางไร
1.2) มีกลยุทธเพื่อใหระบบประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติจริงอยางไร
1.3) มีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนอยางไร
1.4) ดําเนินการเตรียมการในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาไปยังบุคลากรในองคกรอยางไร
2. ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการสื่อสาร
2.1) ใครเปนผูที่มหี นาที่ในการเผยแพรขาวสารที่เกีย่ วกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และผูบริหารมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคล
อยางไร
2.2) เตรียมขอมูลขาวสารที่เกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร
และมีประเด็นหรือสาระทีน่ าํ เสนอขอมูลแบบใดเพื่อใหบคุ ลากรได
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตอการ
พัฒนาองคกร
2.3) หลักเกณฑในการคัดเลือกและกําหนดสื่อตาง ๆ เปนอยางไร มีลักษณะ
ในการสื่อสารอยางไร
2.4) มีการจัดลําดับความสําคัญของบุคลากรในแตละกลุมในการรับรูอยางไร
2.5) มีความคาดหวังใหบุคลากรในองคกรมีการปฏิบัติอยางไรตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินผลการตอบรับอยางไร
2.6) มีการเชิญชวนใหฝายปฏิบัติเขามามีสว นรวมอยางไร

3. การจดบันทึกและการบันทึกเทปเสียงขณะสัมภาษณ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การแนะนําตัว ผูวิจยั ทําการแนะนําตัวกับผูใหขอมูล โดยกําหนดสถานภาพและบทบาท
ของผูวิจัยโดยเปดเผย (Overt Role) และแจงผูใหขอมูลทุกคนไดทราบถึงวัตถุประสงค
ของการวิจยั ครั้งนี้ หรือใชบคุ คลที่เปนสื่อกลางซึ่งเปนทีย่ อมรับเปนผูแนะนํา
2. การสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุมผูบริหารทั้ง
ระดับกลางและระดับสูง ผูว ิจัยจะใชวิธกี ารสัมภาษณทงั้ แบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ
อาทิ วิสัยทัศนในการบริหารงาน และเจาะลึกในบางประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของการวิจยั อาทิ กลยุทธในการบริหารการสื่อสาร
3. ผูวิจัยขอความรวมมือใหบคุ คลในกลุมทีใ่ หสัมภาษณชว ยแนะนํา Key Informants อื่น
ๆ
ที่อยูใ นกลุมที่ผูวิจยั จะไดสัมภาษณตอไปเพื่อใหไดขอมูลครบถวนตามตองการ
(Snowball technique)

การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลในสวนของการสัมภาษณ
ผูวิจัยนําแนวคําถามที่สัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไข หลังจากนั้นได
แกไขขอความที่ไมเหมาะสม เพิ่มขอความที่จะครอบคลุมประเด็นที่ตองศึกษา และจัดหมวดหมู
ขอคําถามใหอยูในประเด็นเดียวกัน
นอกจากนัน้ การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจยั ไดให
ความสําคัญตอกระบวนการในการเก็บขอมูล และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความเชื่อถือ
ไดของขอมูลเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ควบคุมสถานการณการวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดโดยการสรางสัมพันธภาพ
ความจริงใจ และความไววางใจของกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือตลอดระยะเวลาที่ดาํ เนินการวิจัย
2. กอนการสัมภาษณ ผูวิจยั ไดชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการวิจยั ทําความเขาใจกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายพรอมที่จะใหความรวมมือและสามารถใหขอมูล
ไดตามความเปนจริง
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การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
และเพื่อเปนการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล คือใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Triangulation) โดยการแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกัน คือ กลุมผูบริหารระดับสูง กลุม
ผูบริหารระดับกลาง และศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดทีเ่ ก็บรวบรวมได มาวิเคราะห ตีความ เปรียบเทียบ
เพื่อหาลักษณะรวมในประเด็นที่ตองการศึกษา และใชการวิเคราะหขอ มูลแบบอุปนัยจากขอมูล
ที่เก็บไดแลวนํามาหาประเด็นหลักและขอสรุปรวม จากนั้นทําการจําแนกขอมูลตามประเด็น
ตาง ๆ แลวนําขอมูลมาทําการเปรียบเทียบกัน และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาตอบปญหานําการวิจยั

การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว จิ ัยใชวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห โดยนําเสนอ
ขอมูล เพื่อชีใ้ หเห็นถึงขั้นตอนตาง ๆ ของการสรางกลยุทธและวิธีการที่ใชในการบริหารการ
สื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม และปจจัยการ
สื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสยาม

สวนที่ 2 วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสยาม โดยแบงออกเปน กลุม
ที่มีสวนเกีย่ วของกับการประกันคุณภาพการศึกษาและเปนตัวแทนความคิดเห็นของหนวยงาน
ยอยนัน้ ๆ อาทิ หัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนก กลุมอาจารยในมหาวิทยาลัย และกลุมที่เปน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ อาทิ เจาหนาที่แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกสื่อการสอน แผนกทะเบียน
และวัดผล เปนตน รวมจํานวนทั้งหมด 475 คน

กลุมตัวอยาง
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ขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเลือกจาก
ประชากรทีเ่ ปนบุคลากรระดับหัวหนางาน อาจารยประจํา และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
ทั้งหมด รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 475 คน ผูวิจยั ไดกําหนดกลุมตัวอยางรอยละ 80 ของจํานวน
ประชากรทัง้ หมด ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 381 คน และใชวิธีแบงกลุมตัวอยางแบบแบงชัน้
(Stratified Random Sampling) โดยไดจัดกลุมบุคลากรในมหาวิทยาลัยออกเปน 3 ระดับ ได
จํานวนกลุมตัวอยางที่อยูในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

ระดับหัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนก
ระดับอาจารย
ระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการ
รวมจํานวน

กลุมประชากร
33 คน
330 คน
112 คน
475 คน

กลุมตัวอยาง
29 คน
263 คน
89 คน
381 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางที่กาํ หนดไว
แบบสอบถามดังกลาวไดมาจากการสัมภาษณผูบริหารระดับกลาง
และระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยสยามดวยวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพในสวนที่ 1 ของเอกสารวิจัยชิ้นนี้ ทําใหไดแนวทางใน
การสรางลักษณะของคําถามในแบบสอบถามในสวนที่ 2 โดยแบงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

ลักษณะทางประชากรของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก หนวยงานที่
สังกัด เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน
การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
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การกําหนดคะแนนเพื่อการวิเคราะห
การกําหนดคะแนนคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามในการวัดคาตัวแปรตาง
คํานวณตารางสถิติจะมีเกณฑตาง ๆ ดังนี้

ๆ

เพื่อ

1. คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2 การวัดตัวแปรในดานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้
1.00 – 1.49 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่ํามาก
1.50 – 2.49 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่ํา
2.50 – 3.49 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง
3.50 – 4.49 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูง
4.50 – 5.00 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูงมาก
2. คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 3 การวัดตัวแปรในดานความรูเ กี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 14 ขอ มีวิธกี ําหนดคะแนนเพื่อการวิเคราะหดังนี้
ตอบถูก
=
1 คะแนน
ตอบผิด
=
0 คะแนน
นําคะแนนความรูมาหาคาเฉลี่ยแลวจัดระดับความรูออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
0.00 – 4.66 มีความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่ํา
4.67 – 9.33 มีความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง
9.33 – 14.00 มีความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูง
3. คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 4 การวัดตัวแปรทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
=
5 คะแนน
เห็นดวย
=
4 คะแนน
ไมแนใจ
=
3 คะแนน
ไมเห็นดวย
=
2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิง่
=
1 คะแนน
การใหคะแนนทัศนคติ ถาเปนขอความเชิงลบจะใหคะแนนกลับกันกับขอความเชิงบวก
นําคะแนนทัศนคติมาหาคาเฉลี่ย แลวจัดระดับทัศนคติออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
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1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

มีทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเชิงลบมาก
มีทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเชิงลบ
มีทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง
มีทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเชิงบวก
มีทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเชิงบวกมาก

4. คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 5 การวัดตัวแปรการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
=
5 คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
=
4 คะแนน
ไมแนใจ
=
3 คะแนน
ไมเห็นดวย
=
2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิง่
=
1 คะแนน
การใหคะแนนการยอมรับ ถาเปนขอความเชิงลบจะใหคะแนนกลับกันกับขอความเชิงบวก
นําคะแนนการยอมรับมาหาคาเฉลี่ย แลวจัดระดับการยอมรับออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
1.00 – 1.49 มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่ํามาก
1.50 – 2.49 มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่ํา
2.50 – 3.49 มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง
3.50 – 4.49 มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูง
4.50 – 5.00 มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูงมาก
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดทาํ การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability)
ของแบบสอบถาม ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity)
โดยนําแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลวให
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษา นักวิชาการ ผูป ระเมินคุณภาพของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยสยาม เปนผูตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมของภาษา (Wording) เพื่อขอคําแนะนําในการตรวจสอบแกไขกอน
นําไปเก็บขอมูล
2. นําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวไปทดสอบหาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามจํานวน 20 ชุดไปทดลองใช (Try Out) กอนที่จะเก็บขอมูลจริง เพื่อหาคา
ความเชื่อถือไดของผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม (Reliability) ในแงของความคงที่
ของผลที่ไดรับ (Consistency) ใชวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิ์ Alpha (Reliability
Coefficient Alpha) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์ Alpha ตามแบบของ Cronbach ตาม
สูตรดังนี้ (อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห 2537, 116)
=
(1-ΣVi)
สูตร =
k
K-1

Vt

เมื่อ

k
=
จํานวนขอ
Vi
=
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
Vt
=
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ
นําแบบสอบถามที่ไดนาํ ไปทดลองใช (Try Out) แลวมาคํานวณคา Alpha Coefficient
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC ปรากฏวาไดคาความเชื่อถือได ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 2 การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา = 0.7887
แบบสอบถามตอนที่ 3 ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา = 0.8092
แบบสอบถามตอนที่ 4 ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา = 0.7199
แบบสอบถามตอนที่ 5 การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา = 0.9162
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ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบวิเคราะหคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามครั้งนี้วา มี
ความเชื่อถือไดไมนอยกวา 0.70 ถือวาอยูใ นเกณฑสูงพอที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไปได

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากร
2. การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 การเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความสัมพันธกับความรูของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรอิสระ - การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรตาม - ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สมมติฐานที่ 2 ความรูของบุคลากรมีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรอิสระ - ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรตาม - ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ตัวแปรอิสระ - ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรตาม - การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะทางประชากรของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ตัวแปรอิสระ - ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม - การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สมมติฐานที่ 5 การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม สามารถอธิบายการ
ยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด
ตัวแปรตน - ลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความรูและ
ทัศนคติ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวแปรตาม - การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยสยาม โดยจะขอความ
ชวยเหลือในการเก็บขอมูลและการประสานงานการเก็บขอมูลจาก คณบดี หัวหนาภาค หัวหนา
แผนก ผูอํานวยการสํานักตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากนัน้ จึงนําแบบสอบถามมากําหนดรหัส
ถอดรหัส และเขียนรหัสลงในแบบสอบถาม แลวนําไปบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง และ
ประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for
Social Sciences) การเก็บขอมูลไดกระทําเมื่อเดือน กุมภาพันธ 2546 ใชเวลาทั้งหมด 4
สัปดาห

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
นําเสนอขอมูลในตารางเพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
- ลักษณะทางประชากร
- การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics)
2.1 ใช t-test เพื่อการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ของกลุมตัวอยาง
2.2 ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตาง ๆ ตาม
สมมติฐานที่ 1-4
2.3 ใชสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางที่จาํ แนก
ตามลักษณะประชากรกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตาม
สมมติฐานที่ 4
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2.4 ใชสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสมมติฐานที่ 5 เพื่อบอกประสิทธิภาพตัวแปรอิสระทั้งหลายในการ
พยากรณตัวแปรตามรวมกัน กลาวคือ ผลวิเคราะหจะบอกไดวาตัวแปรอิสระที่
นํามาศึกษาหลาย ๆ ตัวนัน้ สามารถรวมกันอธิบายคาตัวแปรตามไดเพียงใด
ซึ่งจะใชสถิติเพื่อตอบปญหานําการวิจัย ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางแสดงการใชสถิติเพื่อตอบปญหานําการวิจัย
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1

ตัวแปรตน
การเปดรับขาวสาร
จากแหลงขาวสารใน
องคกรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ความรูเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

การจําแนกตัวแปร
แบงออกเปน 3 กลุม
1. การประชุม
2. สื่อบุคคล
3. สื่อเฉพาะกิจ

สมมติฐานที่ 3

ทัศนคติเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

สมมติฐานที่ 4

หนวยงานที่สังกัด

แบงออกเปน 5 ระดับ
1. ทัศนคติเชิงลบมาก
2. ทัศนคติเชิงลบ
3. ทัศนคติปานกลาง
4. ทัศนคติเชิงบวก
5. ทัศนคติเชิงบวกมาก
มีทั้งหมด 17 หนวยงานมาจัด
ใหมใหเปน 2 กลุม
1. คณะวิชา
2. หนวยงานบริการ
นักศึกษา
1. ชาย
2. หญิง

สมมติฐานที่ 2

เพศ

คะแนนความรูโดยรวม

ตัวแปรตาม
ความรูเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สถิติที่ใช
Pearson’s
Product Moment
Correlation
Coefficient

ทัศนคติเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

Pearson’s
Product Moment
Correlation
Coefficient
Pearson’s
Product Moment
Correlation
Coefficient

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

Independence ttest

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

Independence ttest
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ตารางแสดงการใชสถิติเพื่อตอบปญหานําการวิจัย (ตอ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4
(ตอ)

ตัวแปรตน
อายุ

การศึกษา

รายไดตอเดือน

ตําแหนงงาน

การจําแนกตัวแปร
แบงออกเปน 5 ชวงอายุ
1. 20-29 ป
2. 30-39 ป
3. 40-49 ป
4. 50-59 ป
5. 60-69 ป
1. ปวช.หรือมัธยม
ปลาย (12 ป)
2. อนุปริญญาตรี
(14 ป)
3. ปริญญาตรี (16 ป)
4. ปริญญาโท (18 ป)
5. ปริญญาเอก (23 ป)
แบงออกเปน 5 ระดับ
1. ต่ํากวา 10,000 บาท
2. 10,001–20,000บาท
3. 20,001–30,000บาท
4. 30,001–40,000บาท
5. สูงกวา 40,000 บาท
ขึ้นไป
1. หัวหนาภาค
,
หัวหนาแผนก
2. อาจารย
3. เจาหนาที่ปฏิบัติการ

ตัวแปรตาม
การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สถิติที่ใช
One-way anova

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

One-way anova

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

One-way anova

การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

One-way anova
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ตารางแสดงการใชสถิติเพื่อตอบปญหานําการวิจัย (ตอ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5

1.
2.

3.

4.

ตัวแปรตน
ลักษณะทาง
ประชากร
การเปดรับ
ขาวสารจาก
แหลงขาวสาร
ในองคกร
เกี่ยวกับระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ความรูเกี่ยวกับ
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ทัศนคติ
เกี่ยวกับระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

การจําแนกตัวแปร

ตัวแปรตาม
การยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สถิติที่ใช
Multiple
Regression

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การบริหารการสื่อสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม” ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated
Method) ซึ่งแบงออกเปนสองสวน คือ วิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อใหไดขอมูลตอบปญหาการวิจยั ในประเด็นตาง ๆ ทั้งจาก
ฝายบริหาร และฝายปฏิบัตกิ าร
การนําเสนอผลการวิจยั ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม”
สวนที่ 2 ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งตอบคําถามปญหานําการวิจัยดังนี้
ขอที่ 1 กลยุทธที่ใชในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเปนอยางไร
ขอที่ 2 ปจจัยการสื่อสารใดบางที่มผี ลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
สวนที่ 3 ผลการวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่งตอบคําถามปญหานําการวิจยั ดังนี้
ขอที่ 3 ลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสารของบุคลากร ความรูของบุคลากร
และทัศนคติของบุคลากร มีความสัมพันธการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางไร
ผูวิจัยจะใชคาํ ตอบจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในสวนที่ 2 ในการสรางแบบสอบถามเชิง
สํารวจสําหรับคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อหาความสัมพันธ ระหวางผูบริหาร
ระดับสูงและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพิสูจนความสําเร็จในการใชกลยุทธของผูบริหารใน
การบริหารงานสื่อสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพ ในผลการวิจัยสวนที่ 3
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สวนที่ 1

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสยาม”

การบริหารการสื่อสารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยามเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดวย 9 คณะวิชา มีภารกิจ
หลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจดังกลาวเพื่อเปาหมายสําคัญ คือ การผลิต
บัณฑิตออกไปรับใชสังคม ทัง้ นี้เพื่อใหสังคมผูใชบัณฑิตเกิดความมั่นใจวา มหาวิทยาลัยสยาม
ไดจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมและพัฒนาทางดานวิชาการ มี
การดําเนินการตามภารกิจหลักอยางครบถวน
อันจะสงผลถึงคุณภาพของบัณฑิตใหเปนที่
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ไดริเริ่มโดยผูบริหารระดับสูงใน
ระดับนโยบาย นัน่ คือ อาจารยพรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยในชวงการ
เริ่มตนในขั้นแรก ๆ นัน้ ยังคงมีปญหากับการยอมรับระบบฯ อยูบาง เชน การจัดระบบประเมิน
อาจารยโดยนักศึกษา ซึง่ ในระยะเวลาประมาณเกือบ 10 ปที่แลว ยังไมเปนที่ยอมรับในวงการ
ศึกษาในไทยเทาไรนัก แตจะมีผลในการกระตุนบุคลากรใหเขาใจกับระบบ ฯ มากยิ่งขึ้น
“ ในขั้นแรกเริ่มระบบ ณ.ตอนนัน้ ที่ผมไดเริ่มคิดที่จะใชระบบ QA เขามาชวยในการ
บริหารงาน โดยเริ่มจากการไดเขารวมในตางประเทศ ก็ไดเห็นวามีการประเมินอาจารยโดย
นักศึกษา ซึ่งที่เมืองนอกทํากันมานาน ซึ่งในเมืองไทยในขณะนัน้ มหาวิทยาลัยของรัฐไมมีแหง
ไหนเลยทีท่ ํา ผมคิดวานาจะเกือบ 7-8 ปถึง 10 ป อันนีก้ ็เปนกาวแรกของ ม.สยาม ทั้งนี้ พอเปน
เชนนั้น ผมก็ลองเอาเรื่องนี้มาคุยกันในที่ประชุม ฝายบริหารบอกวา ถาพวกเราจะมีการประเมิน
โดย นักศึกษาจะเปนยังไง ผูบริหารสวนใหญก็บอกวา คงขัดกับวัฒนธรรมไทย เพราะวาครูบา
อาจารยนั้นคือ ปูชนียบุคคล แตผมเห็นวาการประเมินโดยนักศึกษานัน้ มันเปนสิ่งที่อยางนอย
ที่สุด อาจารยก็จะมี feedback ขึ้นมา ซึง่ จะเปนจุดเริม่ ตนใหคนของเราเริ่มสราง Culture การ
ประกันคุณภาพขึ้นมา” (พรชัย มงคลวนิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6 ม.ค.
2547)
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กลยุทธที่สาํ คัญในการสรางการยอมรับระบบฯ ของบุคลากร ที่ผบู ริหารไดใชนั่นก็คือ
การใหบุคลากรรูสึกวามีการแขงขันกันในการทํางาน เชน การจัดใหคณาจารยทําการวางแผน
เคาโครงการสอนที่ชัดเจน และดําเนินการจัดพิมพเคาโครงการสอนในรูปแบบสิ่งพิมพเพื่อเปน
ตัวอยางใหกบั คณาจารยที่ยงั มีความไมเขาใจกับการผลิตเคาโครงการสอน
นอกจากนัน้
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ยังไดใชการคัดเลือกผูดําเนินงานระบบประกันคุณภาพในชวงแรก
จากอาสาสมัครที่มีความคุน เคยกับการประเมินผล และเผยแพรระบบไปยังเพื่อนรวมงาน
“ ในการทํา QA นั้น ผมคิดวาสวนที่ยากที่สุด ก็คือการประเมินโดยเฉพาะอยางยิ่งทํา
ยังไงใหการสรางวัฒนธรรมในการประเมินคือ Culture นั้นขึน้ มาได ซึ่ง ม.สยาม ก็ภูมิใจในเรื่อง
นี้ เราประเมินเกือบหมด เราทําเคาโครงการสอนครบหมด ตั้งแตกอนที่จะนําระบบ QA เขามา
ใชแบบเต็มรูปแบบ เราก็เลยคิดวิธีการสื่อสาร ซึ่งตอนนัน้ เราไดทาํ มาแลว 6-7 ป ดวยวิธที วี่ า
เราไมบังคับทุกคน แตวา เราจะใหอาจารยแตละคน ที่สนใจเขาไปทําไดแตพอทําเสร็จแลวในการ
ประชุมใหญ เราจะมีวิธกี ารสื่อสารเลยวา แตละภาควิชา แตละคณะ มีจํานวนคนทํากี่
เปอรเซ็นต คือพูดงาย ๆ หลังจากนัน้ จะเกิดวัฒนธรรมใหพวกเขาบังคับใหทํากันเองเลย และ
เราจะมีการเสริมแรงดวย เราจะ Communicate ในการประชุมใหญวา แตละภาค มีการทํา
ที่มากขึ้น มากนอยแคไหน จนถึงจุดๆ หนึ่งที่เราเห็นวาอาจารยหลายคนก็พูดวา ทําไมตองบาง
คนทําบางคนไมทํา เมื่อแนวรวมมากขึ้นเรือ่ ย ๆ ในที่สุดก็เลยเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยทีจ่ ัด
ใหมีการประเมินทัง้ หมด ซึ่งแตเดิมนัน้ เราก็จะมีการใหมีการทําเคาโครงการสอน บางคนก็ทาํ ดี
บางคนก็ไปลอกจากบทของหนังสือมา เอาเขาเคาโครงการสอนแคนนั้ บางครั้งก็ใชเคาโครงเกา
สอนอยางหนึง่ เคาโครงการสอนก็เปนอีกเรื่องหนึ่งไมไดสอดคลองกันเลย เราก็เลยใชวิธที ี่วา ผม
พิมพหนังสือเคาโครงการสอนขึ้นมา สรางรูปแบบขึ้นมา ของแตละคนเลย เคาโครงการสอนที่
อัพเกรดที่สุดของแตละคณะนั้นตองพิมพแจก วัตถุประสงคในการทําแจกก็คือวาเพื่อใหผูสอน
ไดดูวาเคาโครงการสอนของเกาเปนยังไง เคาจะไดมีแนวทางที่จะพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม แลวอีก
อยางก็คือ ใหผูสอนวิชาที่คลาย ๆ กันสามารถไปดูเคาโครงการสอนของคนอื่นได เราก็ใชวธิ ีการ
2 วิธนี ี้ เปนจุดเริ่มตนของ QA ของมหาวิทยาลัยสยาม ”
(พรชัย มงคลวนิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6 ม.ค.2547)
ดวยลักษณะเฉพาะของการทํางานประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจะ
ทําใหบุคลากรรูสึกเหมือนการถูกตรวจสอบและวัดผลการทํางาน จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ดังนั้นเมื่อไดเริ่มดําเนินงานผานระยะแรก เพื่อ
สรางวัฒนธรรมการประเมินแกบุคลากรแลว ผูบริหารจึงไดเริ่มนําระบบการประกันในรูปแบบ
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ISO 9000 เขามาเริ่มตนใชในคณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักทะเบียนและวัดผล แมจะไมได
รับการยอมรับในวงกวาง แตผูบริหารก็ยงั คงใชระบบ ISO ในการสรางวัฒนธรรมการประเมิน
ตอไป
“ ในยุคที่ 2 ก็มีปญหาอีก เพราะวาอาจารยมหาวิทยาลัยสวนใหญโดยเฉพาะของรัฐ
พอบอกวา ISO เขาก็ไมยอมรับเรื่อง ISO บางคนก็บอก ISO เปนระบบของโรงงาน บางคนก็
บอกวาเรื่องตลก ที่เอา ISO เขามา แตเราก็เห็นวาจริง ๆ แลว มันคือสวนของกระบวนการที่
สรางวัฒนธรรมในการประเมินขึ้นมา จากคณะวิศวะฯกับหนวยทะเบียนซึง่ เปนหนวยงานที่เขา
เสนอมาเอง แลวก็ใหเขาทําเอง เมื่อเปนวัฒนธรรมการตอตานมันก็จะนอย เราก็เริ่มจากสวน
นอย ๆ กอน ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของเราไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งยุคที่ 3 เนี่ย ยุคที่
3 เปนของการจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ดร.สมิทธ (ศ.ดร.สมิทธิ์ คําเพิ่มพูน) เอาสิง่
ที่เราเคยทําในยุคนี้กับยุค 2 มารวมกันเปนระบบ เอาระบบของทบวงเขามาดูวาเรามีการ
ประเมินยังไง เพราะวา communication ทั้งหมดของเราคือหาคนที่เริ่มจะเปนผูน ําหรือเริ่มที่จะ
ควบคุมความพรอมกอน แลวเริ่มทําจากจุดยอย ๆ ไปกอน แตในขณะเดียวกันเริ่มทําจากจุด
ยอย ๆ ผมใชที่ประชุมใหญเปนตัวแสดงใหเห็นวา ในแตละภาคมีความกาวหนามากนอย
ตางกันยังไง และเพื่อกระตุนใหอาจารยที่ยงั ทํานอยอยู ไดเขาใจในการปฏิบัติ แลวก็ใน
ขณะเดียวกันหาขอดีขอดอยตาง ๆ ของระบบการประกันฯ กอน คือ การสรางวัฒนธรรมการ
ประเมิน เมื่อทําเสร็จหมดแลว นั่นคือ บุคลากรพรอม ก็เปนการเก็บเกี่ยวสิง่ ตาง ๆ ที่ทําอยูมา
รวมใหเปนระบบและสามารถดําเนินการตั้งสํานักประกันฯ ได การโนมนาวจิตใจ ใหคนทีย่ ัง
ไมไดทํา ไดทํามากขึน้ แลวหลังจากคนสวนใหญไดทําแลว จึงคอยรวมระบบทั้งหมดลงมา
เพราะแรงตอตานมันจะนอย ” (พรชัย มงคลวนิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6
ม.ค.2547)
เพื่อเปนการย้าํ เตือนวายังคงมีนโยบายการประกันคุณภาพและเปนการวางรากฐาน
ระบบฯ ไดงา ยยิ่งขึน้ ในอนาคต มหาวิทยาลัยสยามจึงไดมีการประกาศนโยบายคุณภาพ และ
ดําเนินการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2541 เปนตน
มา และไดจดั ตั้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาขึน้ เพื่อดําเนินการและประสานงานเกีย่ วกับ
การประกันคุณภาพของสถาบัน
โดยกําหนดโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํางานประกันคุณภาพ

งานพัฒนาระบบ กลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

งานพัฒนาการเรียน
การสอน

งานธุรการ

ที่มา : รายงานประจําป สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มิถุนายน 2545 – พฤษภาคม 2546 ฉบับที่ 2

การดําเนินงานที่สาํ คัญของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาในชวงแรก คือ การพัฒนา
ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะดําเนินงานใหตอ เนื่องกับการวางรากฐาน
เพื่อสรางวัฒนธรรมการประเมินของอธิการบดี และการเตรียมพรอมลวงหนากอนที่จะจัดตั้ง
หนวยงานประกันฯ
จึงทําใหบุคลากรบางสวน
เริ่มคุนเคยกับการประกันในระดับหนึ่ง
นอกจากนัน้ แลว สํานักประกันฯ ก็จะทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันใหมีความพรอมในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก นัน่ คือ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในทุก ๆ 5 ป ซึง่ การเตรียมความพรอมดังกลาว
ไดรวมถึงมาตรฐานการเรียนการสอนของคณาจารยในสถาบัน ทีจ่ ะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ
สํานักประกันฯ จึงไดแบงลักษณะงานเปนสามสวนดังที่กลาวมาโดยมีเจาหนาทีป่ ระสานงาน
ธุรการภายในสํานักฯ เปนผูประสานงาน ระหวาง สํานักประกันฯ และคณะทํางานประกัน
คุณภาพ ซึง่ ก็คือ คณาจารยและเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากหนวยงานและคณะวิชาตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
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ในสวนของการทํางานดานนโยบายนัน้
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจะทํางาน
รวมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี อธิการบดี เปนประธาน
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเปนผูกําหนดแนวทางของนโยบาย และกลยุทธในการสื่อสารเพื่อใหเกิด
การยอมรับระบบใหแกสํานักประกันฯ และคณะทํางานประกันคุณภาพ ในการปฏิบตั ิการเชิงกล
ยุทธใหประสบความสําเร็จตอไป
“ การประกันคุณภาพเปนกระบวนการที่ตอ งทําในทุก ๆ ระบบ ตั้งแตผูบริหารระดับสูง
ลงมาถึงระดับลางสุด ในบางสวนของผูบ ริหารระดับสูงตรงนี้ เปนปจจัยสําคัญที่จะใหการ
ประกันคุณภาพของเรา สําเร็จหรือไมสําเร็จ เพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพเปนนโยบาย
เอกชน เปนนโยบายของผูบริหารระดับสูง ในการประชุมกันตัง้ แตระดับของรองอธิการบดี ซึง่ จะ
พูดถึงกระบวนการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบ
ไปดวย ผูชว ยอธิการที่รับผิดชอบสํานักประกันเปนประธาน อธิการบดีและรองอธิการบดีจะเปน
ที่ปรึกษา พอเปนทีป่ รึกษาตรงนี้เรื่องทั้งหมดตรงมาจากที่ประชุม คือ การกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ ก็มาสื่อสารออกไป เพราะฉะนัน้ ถึงแมผูบริหารระดับสูงถึงแมทา นไมไดเปน
ประธาน คือ ถึงแมอธิการบดีไมไดเปนประธานในคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ทาน
มอบหมายใหผูชวยอธิการบดี รับนโยบายจากอธิการบดี แตนโยบายที่ผูชวยอธิการทีเ่ ปน
ประธาน ก็จะรับนโยบายมาจากอธิการบดีในที่ประชุม ตรงนัน้ คือกระบวนการสื่อสารทําความ
เขาใจ ของระดับสูงสุด แลวอธิการบดีก็จะเชื่อมโยงมากับสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบายชัดเจน แลวก็นาํ มาประชุม รองอธิการบดีทกุ ฝายจะประชุมกันทุกสัปดาห
ดังนัน้ นโยบายตาง ๆ ก็จะมีความตอเนื่องกัน กรณีการใชการสื่อสารในการประชุมเพื่อแจง
นโยบายลงไประดับลาง ก็คือ ประชุมระดับคณะกรรมการประกันคุณภาพ เดือนละครั้ง
มหาวิทยาลัยกําหนดไวชัดเจน กรรมการชุดนี้ประกอบไปดวย ผูบริหารระดับสูง แลวก็คณบดีทุก
คณะ ผูอํานวยการสํานัก และก็หวั หนาภาคบางภาค ผูม ีสวนเกี่ยวของกับงานประกัน ” (พลเรือ
ตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ , ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา : สัมภาษณ, 26
ธ.ค.2546)
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงทําหนาที่ประสานความรวมมือของบุคลากรทุก ๆ
ระดับในมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความสําเร็จในงานประกันคุณภาพ
โดยรับนโยบายจาก
ผูบริหาร คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการกระจายขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพฯ ผานคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับตาง ๆ ทัง้ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา ไปยังคณาจารย เจาหนาที่ และบุคลากร โดย
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กําหนดระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยามเปนไปตามแผนภาพ
ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิชา / สํานัก

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม

หนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับคณะวิชา
คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชา

งานพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

งานพัฒนาการเรียน
การสอน

งานธุรการ

ที่มา : รายงานประจําป สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มิถุนายน 2545 – พฤษภาคม 2546 ฉบับที่ 2
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จึงสามารถสรุปไดวา โครงสรางของการทํางานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยามจะแบงเปนหลาย ๆ ระดับ และมีคณะกรรมการฯ ดูแลประสานงาน ทําการ
ประเมิน รวมทั้งทําความเขาใจและเผยแพรความรูในหลายระดับ โดยเริ่มจากคณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานรวมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดี ลงมาถึง ระดับคณบดี หัวหนาภาค หัวหนาแผนก จนกระทัง่ เผยแพรนโยบายทั้งหมด
ไปยังเจาหนาที่ นอกจากนัน้ ในแตละหนวยงาก็จะมีคณะทํางานประกันคุณภาพ ซึ่งรับนโยบาย
การดําเนินงานจากคณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยอีกดวย ดังนัน้ บุคลากรทุกคนไมวาจะอยู
ในหนวยงานใด ทั้งคณะวิชา ภาควิชา หรือสํานักและแผนกตาง ๆ ก็จะสามารถคนหาขอมูลและ
รับรูขอมูลใหสมบูรณตามนโยบายมากยิ่งขึ้นไดจากสื่อตาง
ๆ
ในหนวยงานของตนเอง
โดยเฉพาะสื่อบุคคล นั่นคือ ตัวแทนหรือคณะทํางานประกันที่ทาํ งานเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกับคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย
แผนงานการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2545
1. แผนงานดานประกันคุณภาพ
1.1) การเพิม่ พูนความรูดานการประกันคุณภาพ
จัดการอบรมความรูเบือ้ งตนเกีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรและอาจารยใหม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกําหนด
ดัชนีคุณภาพและการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง” ใหกับคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
วิชา/ภาควิชา จัดการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน การสงบุคลากรภายในเขารับการอบรม
ภายนอกตามที่หนวยงานตาง ๆ จัด จัดทําคูมือคุณภาพของมหาวิทยาลัย
1.2) การประเมินคุณภาพภายใน จัดทําการประเมินทั้งในระดับภาควิชา และระดับคณะวิชา
2. แผนงานดานพัฒนาการเรียนการสอน
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนมุง สูค ุณภาพ”
ประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาประจําภาคและประมวลผล
จัดอบรมอาจารยพี่เลีย้ งดานการสอน
ตรวจแฟมสะสมงานการสอน
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การวางแผนการดําเนินงานในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยามนั้น ผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดนโยบายไดคํานึงถึงการเกิดแรงตาน
จากบุคลากรในชวงแรกดังบทสัมภาษณที่ไดยกมาขางตน
ดังนัน้ ผูบริหารจึงไดทําการ
วางรากฐานเพื่อสรางวัฒนธรรมการประเมินใหกับบุคลากรลวงหนากอนการจัดตั้งสํานัก
ประกันฯ เพือ่ ใหบุคลากรเกิดความคุน เคย อยางไรก็ตามบุคลากรอาจจะยังคงมีความรูสึกถึง
ปริมาณงานทีถ่ ูกกําหนดใหตองทํามากยิ่งขึ้น ดังนัน้ ผูบริหารจึงตองมีกลยุทธที่สาํ คัญที่จะนํามา
บริหารการสื่อสารในเชิงปฏิบัติเพื่อมิใหบคุ ลากรมีความรูสึกในเชิงลบกับระบบประกันฯ เพราะ
จะทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้นหากไมไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทัง้ หมด

สวนที่ 2

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในสวนของการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การบริหารการสือ่ สารของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูงดานการกําหนดนโยบาย (Organisational Level) จํานวน 3 ทาน ไดแก อธิการบดี รอง
อธิการบดี และผูชวยอธิการบดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ สอบถามขอมูล แนวคิด
และการวางกลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกเหนือจากนั้น ผูว ิจัยยังไดสัมภาษณ ผูบริหารระดับสูงดานการปฏิบัติการ
(Functional Level) จํานวน 7 ทาน ไดแก คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีคณะนิเทศศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร และผูอํานวยสํานักหอสมุดกลางแหงมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งแตละ
หนวยงานของผูบริหารทุก ๆ ทานนั้น จะมีลักษณะการทํางานและพืน้ ฐานทีม่ ีความแตกตางกัน
ตามสาขาวิชา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยทั้ง 2 ขอ ดังตอไปนี้

ปญหานําการวิจัยขอที่ 1 :
กลยุทธที่ใชในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเปนอยางไร
1. กลยุทธการใชการสื่อสารเพื่อสราง “วัฒนธรรม” ใหมในองคกร
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การใชกลยุทธในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดนโยบายนั้น ผูบริหารไดคํานึงถึงผลกระทบดานการยอมรับ
ระบบการประกันฯเปนสําคัญ ดังจากบทสัมภาษณในเรื่องการริเริ่มสรางวัฒนธรรมการประเมิน
ในองคกรเพื่อใหบุคลากรเริม่ เกิดความคุนเคย
ผูบริหารยังไดคํานึงถึงทัศนคติของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบประกันฯ อีกดวย ดังนั้นผูบ ริหารจึงไดสรางขั้นตอนในการเผยแพรความรูเกีย่ วกับ
การประกันฯ ใหแกบุคลากรดวยการใชกลยุทธเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาการสรางวัฒนธรรมในองคกร
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่มตนประเมินการเรียนการสอนดวยนักศึกษา
และพัฒนาการจัดทําเคาโครงการสอน
(ไมบังคับใหทุกคนทําแตเริ่มตนดวยอาสาสมัคร)
ผูที่ยังไมไดเขารวมใหอบรมเพิ่มเติม

เริ่มตนการประกันฯ ดวยระบบ ISO 9000
ในบางหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรบางสวนเริ่ม
คุนเคยกับระบบ และ บุคลากรสวนอื่นเริ่ม
ตระหนักถึงความชัดเจนของนโยบายดานการ
ประกันฯ ของผูบริหาร
บุคลากรไดมีสวนรวมดวยการอบรมมากขึ้น
และเริ่มเขาใจถึงความสําคัญของการประเมิน

จัดตั้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
จัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาและภาควิชา
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ดังที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามไดใหคําจํากัดความถึงการสราง “วัฒนธรรม” การ
ประเมินขึ้นในองคกร เพื่อใหบุคลากรเริม่ ตระหนักและรูสึกคุนเคยกับระบบประกันฯ ซึง่ ความ
เขาใจในการใชระบบใหมนมี้ ีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการยอมรับระบบฯ และผูบ ริหารเชื่อวา
บุคลากรจะมีสวนรวมในการใชระบบฯมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อบุคลากรไดรับขาวสาร
จากเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกันทีม่ ีความเชื่อถือในระบบแลว ก็จะทําใหเพื่อนรวมงานคนอื่น
ๆ เริ่มรับระบบใหมนี้ไดงา ยขึน้ ดวย และบุคลากรเหลานัน้ ก็จะมีแรงตานตอระบบฯ นอยลง

2. กลยุทธการสรางระบบการติดตอสื่อสารในแนวนอน
ดวยลักษณะเฉพาะของการบริหารองคกรในระบบเอกชน ซึง่ มีความคลองตัวสูงในการ
บริหาร โดยเฉพาะการตัดสินใจในการจัดการตาง ๆ ของผูบริหารมีความซับซอนนอย จึงทําให
การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับระบบใหม ๆ เขามาไดงายมากยิ่งขึน้ เนื่องจากความคลองตัว
ในการบริหารมีความยืดหยุน เปนอยางสูง ดังนั้นการกระจายขาวสารขอมูล นโยบายการปฏิบัติ
สามารถถายทอดสูบุคลากร และนํามาปฏิบัติจริงไดโดยงาย ถึงกระนัน้ ก็ตามผูบริหารก็ได
ตระหนักถึงการสื่อสารกันเองระหวางบุคลากรดวย เพราะการสื่อสารในแนวระนาบของบุคลากร
ที่มีตําแหนงในระดับเดียวกัน หรือใกลเคียงกันนัน้ จะทําใหทกุ คนในกลุมสามารถซึมซับระบบ
ประกันฯ ซึ่งเปนระบบใหมไดงายขึ้น
ผูบริหารจึงไดใชวิธีการจับกลุมบุคคลจากหลาย ๆ
หนวยงานใหไดมีโอกาสทํางานรวมกันมากยิ่งขึน้ เพื่อที่บุคลากรจากหลาย ๆ หนวยงาน จะมี
โอกาสในการทํางานรวมกับบุคลากรจากหนวยงานอื่น ๆ ได ซึ่งจะนําไปถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางกัน และการกระจายขาวสารตาง ๆ ผานระหวางกันไดดวย
“ หลักจริง ๆ แลวไมไดอยูที่ผูบริหารออกคําสั่งออกไป ผูบริหารเปนแคผูรวมระบบ
เทานัน้ มันอยูที่ตัวบุคคล ผมคิดวาอันนีค้ ือสิ่งที่เราจะทํา เพราะวาเอาผูบริหารมานั่งดูวา อันนี้ดี
ไหม ผูบริหารหายตัวไป ระบบก็จะหายไป เราตองทําการเปลี่ยนแปลงที่รับได เราตองการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจารยผูสอนกับผูบริหารเปนผูเก็บขอมูล เปนภาระหนาที่รับเอาไปเลย อันนัน้
คือ สิ่งที่เราวางแผนไวแลวเราไดมา คือการติดตอสื่อสารภายในองคกรก็จะมี 2 รูปแบบ คือ
Formal และ Informal อันแรกก็คือวาเรือ่ งก็เปนเรื่องสําคัญเพราะวาระบบขอมูลมันก็เปนระบบ
ขอมูลเดียวกันแลวก็จําเปนทีจ่ ะตองมีลักษณะที่ เพราะวาตอไปถาเราใชระบบคอมพิวเตอร หรือ
สารสนเทศแลว มันตองมาจากระบบสารสนเทศอันเดียวกัน แตในขณะเดียวกัน เราจะตองไมไป
ขัดขวางการทีจ่ ะมี communication ระหวางภาควิชา หรือสาขาวิชา เพราะวาเราคิดกันดี ๆ
แลว ภาควิชาหรือแตละสาขาวิชาก็เปนสิง่ ที่สมมุติขึ้นมา เพราะวามันไมใชองคกรมันไมใชสิ่งที่
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จับตองได ภาควิชาหรือสาขาวิชาเกิดขึ้นมาเพื่อรับใชปรัชญาหรือวาวัตถุประสงคขององคกร
เพราะฉะนัน้
ผมคิดวาสมมติวาถาหัวหนาภาคพูดกับอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนพูดกับ
หัวหนาภาค หัวหนาภาคพูดกับคณบดีไดคนเดียว คณบดีพูดกับรองอธิการบดี รองอธิการบดี
พูดกับอธิการบดี ก็จะทําใหการทํางานชาลง การ Communicate ที่ขึ้นมาสูผบู ังคับบัญชา
อาจจะไมตรงกัน เพราะวาจะมีการถายทอดที่เปนหลายชั้น ซึ่งในยุคขอมูลขาวสารเราตองการ
ขอมูลที่ตรงกัน ดังนัน้ ถาเราใชระบบแบบที่เปนทางการแตเพียงอยางเดียว ปญหาทีว่ าการที่จะมี
การสื่อสารสําหรับคนที่อยูตา งคณะกันก็จะเปนไปไดคอนขางยาก แตทางมหาวิทยาลัยสยามเรา
จะมีการตั้ง Working Group ขึ้นมามากเพื่อใหมีการทํางานรวมกันระหวางคณะสาขาวิชา เชน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา เราจะมีจากหลายคณะ เทากับ
ทํางานรวมกัน เพราะเราคิดวา ถาเราไมสามารถทําใหทาํ งานรวมกันได ก็จะเกิดปญหา เพราะ
แตละหนวยงานมีความชํานาญตางกัน
เชน
คณะนิเทศศาสตรก็จะเปดสาขาในดาน
คอมพิวเตอรลาํ บาก เพราะอยูคนละคณะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจใหมีการสื่อสารที่ไมเปนสาย
งานอยางนี้ นั่นคือมีการสือ่ สารขามคณะ ขามภาควิชา เพื่อใหมนั มีโอกาสทีจ่ ะทํางานรวมกัน
เปนทีม มันทําใหเกิดสิง่ ใหม ๆ ขึ้นมา ที่ไมเคยเกิดขึน้ อยางเชน สมมุติวา คณะบริหารธุรกิจ
อาจจะไปรวมกับคณะวิศวะ เปดการบริหารงานทางดานการผลิตขึ้นมา มันก็จะทําใหงา ยขึน้
และที่สําคัญคือเมื่อทํางานดานประกันคุณภาพก็จะทําใหทกุ ๆ ฝาย เขาใจตรงกัน เพราะพูด
ภาษาเดียวกัน ” (พรชัย มงคลวนิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6 ม.ค.2547)
จากกลยุทธดังกลาวจะเห็นไดวา ผูบริหารใชวิธีการทีท่ ําใหบุคลากรในหนวยงานหนึง่ ได
รูจักกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางหนวยงานยอย ๆ ไดทั้งหมด เมื่อ
สามารถทําใหบุคลากรทัง้ หมดไดมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และมีสายใยการสื่อสารเชื่อมโยงกัน
ไดทั้งหมดแลว ผูบริหารก็จะสามารถที่จะสัง่ การตามแนวนโยบายที่ตนไดกําหนด ใหกระจายไป
ไดทั่วทัง้ องคกร นอกจากนัน้ แลว ผูบริหารก็ยังไดตระหนักถึงความคงอยูของระบบจะตองไมยึด
ติดกับตัวบริหาร ดังบทสัมภาษณที่ไดกลาวถึงการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ตอตําแหนงของผูบริหาร
ในคณะกรรมการบริหารก็เปนไปไดเชนกัน ดังนัน้ กลยุทธดังกลาวจะทําใหระบบประกันฯ หยัง่ ลึก
ลงไปในสํานึกของบุคลากรตอหนาทีท่ ี่จะตองทําการประกันคุณภาพการศึกษาอยูเ สมอ และการ
ไดทํางานรวมกับบุคลากรจากหนวยงานอืน่ จะทําใหบุคลากรไดทราบถึงความคืบหนาในการ
ทํางานประเภทเดียวกัน (เชน การประกันคุณภาพฯ) ของหนวยงานอืน่ วามีการพัฒนาและ
กาวหนามากกวาของตนมากเพียงใด
ซึง่ จะเปนแรงผลักดันใหตนเองตองทํางานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของงานของตน เพือ่ ใหหนวยงานที่ตนอยูไดมีผลงานที่ดที ัดเทียมกันดวย
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3. การแสดงความชัดเจนในการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง
การใชกลยุทธการบริหารงานการสื่อสารใหประสบความสําเร็จนัน้ ลักษณะเฉพาะของ
องคกรเอกชนก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
โดยเฉพาะลักษณะความเอาจริงเอาจังของ
ผูบริหาร จะเปนแรงเสริมใหบุคลากรมั่นใจถึงแนวนโยบายขององคกร
“ สิ่งสําคัญทีท่ ําใหมหาวิทยาลัยสยามมีความชัดเจนในการทํางานประกันคุณภาพ ก็
เพราะวาทานอธิการบดีไดลงมาจัดการบริหารดวยตนเอง หรือที่จะเรียกกันงาย ๆ วา ทานลงมา
“เลน” เอง ดังนัน้ คณาจารยและเจาหนาที่ของเรา ก็จะรูไดดวยสัญชาติญาณเองวา ผูบริหาร
เอาจริงกับเรื่องนี้ และเขาใจความตั้งใจของทานวาตองการใหพวกเราเดินไปในทางไหน การที่
ทุกคนทํางานใหทา นเพื่อสนองนโยบายตามที่ทา นบอกไวหรือกําหนดไวก็จะงายมากขึ้น คุณ
สังเกตไดงายที่สุดเลยวา ทานอธิการบดีจะเขารวมประชุมในการประชุมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบอย ๆ
ใหมากที่สุด ถาทานติดภารกิจอื่นแลวไปเขารวมไมได ทานก็จะมอบหมายใหผม หรือผูชวยทาน
อื่น ๆ เขารวมแทน แคทา นปรากฏตัวในที่ประชุม ทุก ๆ คนก็จะเขาใจเปนอยางดีวา นี่คืองาน
สําคัญที่ตนจะตองสนองนโยบายใหไดดีที่สดุ
ทําใหไมเกิดการทํางานแบบสุขเอาเผากินใน
มหาวิทยาลัยของเรา เจาหนาที่และคณาจารยก็จะตัง้ ใจทํางานกันมากยิง่ ขึ้น เพราะรูวาผูบริหาร
มีความตองการอยางไร เพราะทานบอกนโยบายลงมาอยางชัดเจน ” (ศ.ดร.นิพนธ
ศุขปรีดี ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 22 ธ.ค.2546)
นอกจากนัน้ แลว
ขอดีของการเปนองคกรเอกชนภายใตการบริหารของผูน ําในการ
ตัดสินใจเพียงคนเดียว คือ การบริหารแบบมีศูนยกลางทําใหการเบิกจายงบประมาณเพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาสามารถทําไดอยางรวดเร็ว และมีอุปสรรคนอย จึงทําใหคณะทํางานเกิด
กําลังใจ และความมัน่ ใจทีจ่ ะจัดการกับระบบฯ ไดงา ยดายมากขึ้น
“ จะเห็นไดวาสํานักประกันฯ จําเปนทีจ่ ะตองจัดการระบบประกันฯ ทั้งหมด ให
เรียบรอย ภายในเวลาที่คอนขางจะจํากัด คือ ประมาณ 2-3 ป กอนที่จะมีการตรวจจาก สมศ.
ดังนัน้ การเตรียมตัวที่กระชัน้ ชิดก็จะตองใชงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว เชน การตั้ง
สํานักงาน การจัดเอกสาร การอบรม ก็ตองใชงบที่คอนขางมาก และก็ตองตอเนื่องดวย ทีนี้ดวย
ความที่เราเปนสถาบันเอกชนและทานอธิการบดีก็มีความเอาจริงเอาจังและก็ตั้งใจจริงในเรื่องนี้
มาก
ทําใหการอนุมตั ิเบิกจายสามารถทําไดเร็วเพราะเรามีผูนาํ ที่ปฏิบัติอยางชัดเจนตาม
นโยบายที่ทา นคิดเอาไว เมือ่ ทานใหความสําคัญมากผลดีที่เห็นไดชัดเจนตามมาก็คือ เจาหนาที่
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ของเราทุกคนก็จะเกิดความมั่นใจในการทํางาน เพราะวามันไมมีการติดขัด ก็เลยมั่นใจวา
นโยบายที่ผูบริหารใหมา จะไดรับการดูแลใหเกิดขึ้นจริง ๆ ไมมีการเลิกลมโครงการกลางครัน ”
(สุภัทรา เอื้อวงศ ,ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา : สัมภาษณ, 26 ธ.ค.2546)
จากบทสัมภาษณดังกลาว จะเห็นไดวา บุคลากรสามารถที่จะยอมรับระบบไดเร็วมาก
ขึ้น เมื่อบุคลากรมีความมั่นใจในตัวผูบ ริหารวาจะสานตอโครงการตามนโยบายอยางชัดเจน
เพราะมีแรงผลักดัน และแรงสนับสนุนจากเบื้องบนสูเบือ้ งลางอยางเดนชัด โดยเฉพาะการจัดหา
บุคลากรที่เหมาะสมคือ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษาที่มปี ระสบการณการ
ทํางานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพ และการจัดหางบประมาณทีเ่ หมาะสมตามความเปนจริง
จึงทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ๆ ระดับวาระบบฯ ทีน่ ํามาใชใหมนี้
จะไมมีการยกเลิกในระหวางการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหรางวัลกับคณาจารยผทู ําเคาโครงการ
สอน และแฟมสะสมงานดีเดนในแตละป ก็ยงิ่ เพิ่มความมัน่ ใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบฯ มากขึน้ อีกดวย
นอกจากนัน้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามไดพิจารณาถึงศักยภาพโดยรวมของฝาย
บริหารดานปฏิบัติการทุกแผนก วามีความสามารถเพียงพอที่จะควบคุมและเผยแพรขาวสารได
ตามที่ตนตองการ และจะตองมีเปาหมายในการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกันดวย ดังนัน้ การ
สรางเปาหมายของมหาวิทยาลัยในแตละปจึงมีความชัดเจน และปฏิบัติไดจริง โดยทีท่ ุก ๆ
หนวยงานจะตองวางแผนโครงการประจําปของหนวยงานใหสอดคลองและรองรับกับเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ บุคลากรมีโอกาสสรางผลงานไดตรงตามเปาหมายหลักของ
มหาวิทยาลัยดวย ยกตัวอยางเชน โครงการพัฒนาสือ่ และอุปกรณการเรียนการสอนของคณะ
นิเทศศาสตร ประจําป 2546 เปนโครงการที่สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 3 ประการ คือ
1.Growth หมายถึง จํานวนนักศึกษาเพิม่ ขึ้นในภาคการศึกษาตอไป 5%
2.Retire Student หมายถึง จํานวนนักศึกษาทีพ่ น สภาพลดลง 30%
3.QA หมายถึง ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก สมศ.
ผูบริหารจะใหการสนับสนุนโครงการของคณาจารยโดยที่โครงการตาง ๆ เหลานัน้
จะตองสนับสนุนเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัยดวย
บุคลากรจึงมีความมัน่ ใจในการ
บริหารงานของผูบริหารวา จะมีนโยบายและเปาหมายชัดเจน และตนเองก็สามารถที่จะปฏิบัติ
สนองตามนโยบายที่มีอยูไดอยางไร
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4. การแกทัศนคติเชิงลบของบุคลากรตอระบบ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบใหมทมี่ หาวิทยาลัยสยามไดนําเขามาใชเพื่อ
พัฒนาการบริหารองคกร ดังนัน้ การที่บุคลากรจะยอมรับระบบใหมไดนั้น ผูบริหารจะตองทราบ
ถึงทัศนคติเดิมของบุคลากร
และรูปแบบการทํางานแบบเดิมของบุคลากรวาเปนเชนไร
โดยเฉพาะภาระหนาทีเ่ ดิมของอาจารยที่จะตองรับผิดชอบทั้งงานดานการสอน การทําวิจัย และ
งานบริการทางวิชาการ จึงอาจจะทําใหอาจารยรูสึกวาการประกันทีม่ ีเพิ่มขึน้ จากเดิม เปนการ
เพิ่มภาระงานใหกับตนเอง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการตอตานระบบได
“ เพราะงานเดิมมันเยอะมาก เพราะทุกคนมีงานประจําอยู ผมเองเปนคณบดีผมก็มี
งานเขียน มีงานวิจัยระดับของมหาวิทยาลัยตองมานัง่ คิดมั่ง ตองมานัง่ เขียนเอง เวลามันก็ไม
คอยมี รูมั้ยวาเพราะเรามันก็ไมมีคนชวยดวย เพราะวางานของแตละคนทีม่ าชวย เคาก็มงี าน
ของภาควิชา งานของอาจารยก็มมี ากมายอยูแลว แตทําไดถึงขนาดนี้กถ็ ือวาดีมีประสิทธิภาพ
ผมดูแลวองคกรมันใหญ ความรวมมือในการทํางานยังมีอุปสรรคคอนขางสูง เพราะวา อาจารย
เราเคยชินกับระบบเกา คือทําอะไรก็ตองมีคาตอบแทน หรืออีกอยางเชนการทํางาน QA ก็ตอง
บอกวาใหเวลาเคา ในการที่จะออกไปหาขอมูล และจะตองใหทั้งอาจารย ทั้งเจาหนาที่ ไมรูสึก
เบื่อกับ QA ไมเชนนั้น ก็จะไมมีใครอยากจะทํา คือ ถาพวกเขาไมเขาใจถึงขอดีของ QA ก็จะยิ่ง
ทําใหเขาเบื่อกับระบบมากขึ้น จึงตองมีวธิ ีการบอกเขาใหรูถึงความสําคัญของมัน ” (ผศ.สราวุธ
วรสุมันต ,คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร : สัมภาษณ, 4 ธ.ค.2546)
เมื่อผูบริหารเขาใจถึงความรูส ึก และการเพิ่มภาระงานมากขึน้ กวาเดิมของเจาหนาที่
และบุคลากรซึง่ อยูภายใตบงั คับบัญชาได ก็จะสามารถหาแนวทางการทํางานที่จะแกไขทัศนคติ
และกลยุทธทจี่ ะใชในการบริหารรูปแบบการสื่อสารใหเหมาะสมได กลยุทธที่สําคัญในการชวย
ใหบุคลากรยอมรับระบบไดก็คือ การควบคุมใหขาวสารกระจายไปไดทั่วทั้งหนวยงาน เพื่อให
บุคลากรทุก ๆ คนไดสัมผัส และปฏิบัติงานดานการประกันการศึกษาไดทั่วถึง และไดรูสึกวาตน
วัฒนธรรมการประเมินตามนโยบายหลักของ
เปนสวนหนึง่ ที่สําคัญในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ดังนัน้ ผูบริหารจึงใชวิธกี าร “หมุนเวียนงาน” โดยใหบุคลากรแตละคนได
ผลัดเปลี่ยนกันเขามาปฏิบตั ิงานดานการประกันการศึกษาหมุนเวียนกันไป
โดยจะสลับ
สับเปลี่ยนกันในทุกภาคการศึกษา ทั้งการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ การเขารวมประชุมใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือการเขารวมประเมินเอกสารการประกันของหนวยงานอืน่ ๆ ใน
มหาวิทยาลัยดวยเชนกัน
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“ เพราะผมตระหนักวา ในมหาวิทยาลัยเรายังมีคนเขา ๆ ออก ๆ เพราะฉะนัน้ เรายัง
ขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไมได เพราะฉะนัน้ เราตองมีทีม ทีมก็จะสลับสับเปลี่ยนกัน ทีมนี้เคยอยูใน
ระดับภาคก็สลับมาอยูในระดับคณะ หรือดันขึ้นไป ทีมงานของมหาวิทยาลัย ไขวกันไปไขวกัน
มา ไมมีตายตัว ซึ่งก็จะไมทํางานกันตามตําแหนง อันนี้ไมใชวิธที ี่ดีนัก สมมติผูบริหารระดับสูง
บอกวาตองเอาคนมีประสบการณคนนี้ หัวหนาภาคคนนี้ ถาใชวิธนี ั้นคนอื่น ๆ ก็จะไมได
ประสบการณเลย เพราะวาสงไปก็แคนั้น มันเหมือนกับวามีอะไรทําขึน้ มา พวกนั้นก็จะถูกทําอยู
ตลอด แลวเดี๋ยวพวกนั้นก็จะลา จะไมไหว จะออน เราจึงใชวิธกี ารสลับกัน เอาทุกคน
เพราะฉะนัน้ มันเกิดการเรียนรูที่ดีทําใหทกุ ๆ คนไดรับขาวสาร ความรูเทา ๆ กันดีดวย และแต
ละคนก็เกิดการเรียนรูในระดับที่ตางกัน แลวเอาการเรียนรูมาแลกเปลีย่ นกันได คนนี้อยูในภาค
พรุงนี้อยูในทีมมหาวิทยาลัย อีกวันหนึ่งผมดึงกลับมาทํางานของคณะ เพราะทุกคนจะมีความรู
QA เปนหลักเดียวกัน คณะผมจะสามารถลื่นไหล ใครทําอะไรก็ได เพราะไดรับขาวสารเทียบเทา
กัน คนจะรูวา อาจจะถูกสลับทีมเมื่อไรก็ได ไปขางนอกก็เหมือนกัน เพราะการสื่อสารระหวางทีม
ก็คือ มันก็มีอยูของเราก็คือ ซีรอก แฟก แลกเปลี่ยนกัน สมมติวาไดของออสเตรเลียมาจากทบวง
ผมก็จะซีร็อกเปนเลมโต ๆ สมาชิกทีมงานสัก 6-7 คน ก็กระจาย ก็เปนพวกเอกสาร เพราะเรามี
ขอจํากัดเรื่องคอมพิวเตอร ผมเขาใจวาอาจารยมี mail แตคงไมเวิรค แตอยางที่เราใชไมเปน
ทางการก็เยอะ สมมติวาไปประชุมมาเสร็จ เดี๋ยวเขาก็มาคุยกับผม รูปแบบไมเปนทางการ ใน
ภาคจะคุยกันทุกอาทิตย ในคณะก็คุยกันระหวางหัวหนา และสรุปกันวาจะตองแบงงานกัน คน
ไหนรับเรื่อง QA คนนัน้ ตองตามเรื่องเดิมกันอีกคนเพือ่ ใหตอเนื่อง เขาจะตามงานกันเองทําให
งานตอเนื่องไดดี และกระจายงานไดทั่วถึง ” (ดร.จิระศักดิ์ เกษรสุวรรณ ,คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร : สัมภาษณ, 30 ต.ค.2546)
การใหมกี ารสับเปลี่ยนการทํางานดังกลาว จะตองมีการสื่อสารภายในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพดวยจึงจะประสบความสําเร็จได ดังนั้นการจัดการประชุมภายในทัง้ เปนทางการ
และไมเปนทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารกันเอง จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเมื่อคน
แรกทํางานดานการประกันเสร็จไปแลวในชวงที่หนึง่ ก็จะตองมอบหมายงานตอไปใหกับคนที่
สอง เพื่อใหงานเกิดความตอเนื่องไดตอไป และตนเองก็จะถูกหมุนเวียนไปทํางานอืน่ ๆ เพื่อให
งานใหมของตนมีความตอเนื่องจากคนกอนหนาตนดวย
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5. การประเมินคุณภาพภายในเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร และสรางการแขงขัน
ระหวางหนวยงานยอย
โครงสรางการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
จะมีการ
แบงกลุมการทํางานทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา (เทียบเทาระดับสํานักหรือแผนก)
และระดับภาควิชา และในทุก ๆ ภาคการศึกษาจะมีการหมุนเวียนกันเพื่อตรวจสอบเอกสารการ
ประเมินของฝายอื่น ๆ ซึง่ เรียกวา การประเมินภายใน เพื่อเปนการตรวจสอบขั้นแรกกอนที่จะมี
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) วัตถุประสงคหลักของการประเมินภายในจึงมีขึ้นเพื่อใหแตละหนวยงานไดทราบถึงการ
ประเมินตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนขาวสารดานเทคนิค วิธี และเรียนรูการจัดเตรียมขอมูลดาน
การประกันคุณภาพของหนวยงานอื่น ๆ ดวยเชนกัน
นอกเหนือจากนั้นแลว เมื่อแตละหนวยงานยอยมีการแลกเปลี่ยนความรูกันแลว ก็จะทํา
ใหเกิดการสื่อสารในระดับแนวนอนมีความเขมขน และมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น เพราะบุคลากร
ทุกคน จะมีความสัมพันธกบั บุคคลอื่น ๆ ในหนวยงานยอย จนถึงระดับองคกร ในการทํางาน
ดานตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะเกิดขึ้น
มากยิง่ ขึ้น ทําใหเกิดความตระหนักถึงการเกิดระบบใหม และจะทําใหแตละบุคคลไดยอมรับ
มากยิง่ ขึ้น เพราะบุคลากรทุกคนจะไดเรียนรูการทํางานของคนอื่น ๆ ทั้งในหนวยงานตนเอง และ
นอกหนวยงานวาบุคคลอื่น ๆ มีความกระตือรือรนในการทํางานนี้กนั มาก ก็จะทําใหตนเองรูและ
เขาใจไดดีขึ้นวาระบบการประกันคุณภาพฯ มีความสําคัญตอองคกร ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
ยอมรับในระบบฯ ไดดียิ่งขึ้น ดังตัวอยางการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
สยาม ซึง่ เปนหนวยงานในระดับสํานัก ทีจ่ ะตองเปนศูนยกลางดานขอมูลใหกับทุก ๆ คณะวิชา
จึงจําเปนที่จะตองรับรูถึงความกาวหนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงาน
เปนอยางดี
“ หนวยงานใน ม.สยาม ที่เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพลาชาที่สุดก็คือสํานักหอสมุดฯ
จะเห็นไดวาคณะตาง ๆ ก็เริ่มเขาสูระบบเรื่องการประกันคุณภาพ ของสํานักหอสมุดฯ ก็จะเปน
ตามอยางไป ดังนัน้ แมวาเราจะเขาระบบประกันคุณภาพชาที่สุด กลายเปนวาในฐานะที่
สํานักหอสมุดฯ ยังไมไดรับการตรวจตามขั้นตอนตาง ๆ เราก็ยงั ตองปฏิบัติงานแบบล้ําหนา นั้น
ก็คือวาเราจะตองใหคําตอบแลวก็อธิบายถึงความสําคัญของหนวยงาน และเรียนรูการทํางาน
จากคณะฯ อืน่ ๆ และนําความรูนนั้ มาใชในการบริหารจัดการในรูปแบบของเรา การทํางาน
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กับหนวยานอืน่ ๆ จึงสําคัญเปนอยางมาก เพราะเราเปนศูนยกลางดานขอมูลเอกสารตาง ๆ “
(กรรณิการ ศิริเขตต ,ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง : สัมภาษณ, 27 ธ.ค.2546)
การรับรูเทคนิค วิธีการในการทํางานของระบบฯ จึงสามารถเรียนรูไดจากหนวยงานอื่น
ๆ ทัง้ ขอดีทที่ ําใหระบบประสบความสําเร็จ และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นของหนวยงานอืน่ ที่
สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหดียงิ่ ขึ้นได นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพภายในจะทําให
หนวยงานหนึง่ ทราบถึงความกาวหนาของหนวยงานอื่น ๆ และจะเปนแรงผลักดันที่สาํ คัญให
หนวยงานของตนจะตองพัฒนาตามแบบอยางใหทนั จึงทําใหเกิดการแขงขันกันเองภายในแตละ
หนวยงานวา การประกันคุณภาพฯ ของตนสามารถทําไดมีประสิทธิผลดี เมื่อบุคลากรของ
หนวยงานอื่น ๆ เขามาประเมิน ก็จะสามารถแสดงผลงานไดอยางภาคภูมิ วาหนวยงานของตน
ปฏิบัติงานดานการประกันไดเปนอยางดียงิ่
“ เมื่อเราไดทาํ งานรวมกับเจาหนาที่จากคณะฯ อืน่ เราก็จะไดขอแนะนําที่มีประโยชน
จากคณะฯ อืน่ ๆ ดวย เชน การจัดองคประกอบ การจัดทําดัชนีชี้วดั ทัง้ ของเราและของเขาจะ
เปนครูที่สอนกันเองไดดี สิ่งสําคัญก็คือ อาจารยในคณะฯ เราก็จะมีความมุงมัน่ ขยันขันแข็งใน
การทํางานประกันฯ เพราะอยางนอยเราก็จะทําใหนอยหนากวาของคนอื่นไมได คือ จะตองทํา
ใหเทากัน หรือถาใหดีกจ็ ะตองทําใหดีกวา คนในคณะฯ ก็จะเริ่มรูสึกมีการแขงขันกันเล็ก ทั้ง ๆ ที่
ไมไดมีรางวัลอะไรที่ชัดเจน แตรางวัลที่ไดจากการทํางานใหหนวยงานในระดับเดียวกันไดดู ก็คือ
ความภาคภูมใิ จวาเราทําไดถูกตอง คือได show ผลงานใหกบั คนอื่นดูนั่นเอง การประเมิน
ภายในจึงแรงผลักดันที่สาํ คัญซอนอยูดวย “ (ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ ,รองคณบดีคณะนิเทศ
ศาสตร: สัมภาษณ, 4 พ.ย.2546)

สรุป
การสรางกลยุทธเพื่อใชในบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยาม มีกลยุทธที่สําคัญที่สดุ คือ ทําใหบคุ ลากรทุก ๆ ระดับมีความรู ทัศนคติ และ
การยอมรับระบบไดดวยการสราง “วัฒนธรรมการประเมิน” ใหกับบุคลากร เพื่อใหบุคลากร
เขาใจถึงความสําคัญของระบบโดยรวม และเกิดพฤติกรรมรวมในการปฏิบัติงานรวมกันโดยผาน
ระบบ “การสื่อสารในแนวนอน” เปนสําคัญเพื่อใหขาวสารสามารถแพรกระจายไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ไดอยางทัว่ ถึง ซึง่ นโยบายในการใชระบบใหมนี้ ผูบ ริหารจะมี “การแสดงความชัดเจน” ใน
การดําเนินงานตามนโยบายเพื่อใหบุคลากรเกิดความมัน่ ใจในการคงอยูของระบบวาเปนระบบที่
ดีและมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาองคกร
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สําหรับบุคลากรที่ทาํ งานในรูปแบบเดิมอื่น ๆ มากอนนั้น อาจจะยังคงมีทัศนคติที่ไมดี
ตอการนําระบบใหมเขามาใช เชน ความรูส ึกวามีงานเพิม่ มากขึน้ โดยไมจําเปน ผูจึงใชวิธี “แกไข
ทัศนคติเชิงลบ”เหลานี้ ดวยการใหบุคลากรไมทํางานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพฯ เพียงกลุม
เดียว แตจะใหทกุ ๆ คน ไดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน เพื่อใหมีความเทาเทียมกันดาน
ภาระงาน นอกจากนั้นแลว การตรวจสอบงานกันเองระหวางหนวยงานดวยการ “ประเมิน
คุณภาพภายใน” ก็จะสรางความสัมพันธ การเรียนรูงานที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพฯ ของ
หนวยงานอื่น ๆ ไดมากขึน้ ซึง่ จะทําใหแตละหนวยงานมีการแขงขันกันเองภายในองคกร เปน
แรงผลักดันใหวัฒนธรรมการประเมินเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมไดอยางตอเนื่องเปนอยางดี

ปญหานําการวิจัยขอที่ 2 :
ปจจัยการสื่อสารใดบางที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
การใชวิสัยทัศนของผูบริหารในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะขององคกร
การวางแผนบริหารและจัดการดวยการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรในองคกรยอมรับในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารของมหาวิทยาลัยสยามนัน้ ผูบริหารไดมีการเตรียมการ
ดําเนินการคัดเลือกผูทาํ หนาที่ในการเผยแพรในเรื่องการประกัน การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
การเลือกขาวสาร การใชสอื่ ตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูล ใหสอดคลองกับลักษณะของบุคลากรใน
การทํางานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ผูบริหารเริ่มตนการจัดการดวย
การศึกษาคุณลักษณะขององคกร และพฤติกรรมของบุคลากรเปนอันดับแรก
“ เมื่อเราไดมั่นใจที่จะตองใชระบบประกันฯ อยางแนนอนแลว ผมก็ตองมอง
สภาพแวดลอม และลักษณะของพวกเราทุกคนกอนวา มหาวิทยาลัยเอกชนนั้น เราใชการ
บริหารที่รวดเร็ว ฉับไว เพื่อใหการพัฒนาอยางเดนชัด จะสังเกตเห็นวา ทุก ๆ ป เราจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทีละนิด ๆ ทีนี้เราก็ตองดูดวยวา ทีมผูบริหารจะรับมือไหวไหม ทั้ง
คณบดี หัวหนาภาค หัวหนาแผนก ตองสังเกตวาเขาเคยชินกับระบบแบบใดบาง มีระบบ
วัฒนธรรมใดที่ยึดถือตรงกัน คําตอบทีไ่ ดและเห็นชัดก็คือ คนของเราทุกคนมีความพรอมที่จะ
รองรับการปรับเปลี่ยนไดเปนอยางดี คนในทุก ๆ แผนกก็พรอมทีจ่ ะประสานงานกันดี ผมก็คิดไว
วาพวกเราทุกคนนาจะรับการปรับเปลี่ยนที่จะมีขนึ้ ใหมไดในระดับหนึง่ อยูแลว ” (พรชัย มงคลว
นิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6 ม.ค.2547)
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การวิเคราะหองคกรที่ตนบริหารอยู จึงเปนจุดเริ่มตนในการวางแผนเพื่อที่จะหาปจจัย
ทางการสื่อสารที่จะทําใหการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพใหประสบ
ความสําเร็จไดตอไป การจัดการบริหารใหแตละคณะมีการทํางานรวมกันในขณะที่ผูบริหารก็
แสดงความตั้งใจวาพรอมที่จะสนับสนุนและอนุมัติการเกิดขึ้นของระบบใหม ทําใหบุคลากรมี
การเตรียมพรอมที่จะรับระบบใหม ๆ นัน้ ไดดีขึ้น ซึ่งผูบริหารเชื่อวา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สยามมีความตั้งใจในการทํางานเปนอยางสูง เนื่องจากระบบการบริหารในแบบเอกชน ซึง่ มี
จุดเดนที่สาํ คัญคือ การมีผูนําที่ชัดเจนเพียงคนเดียวในการสั่งการ กําหนดนโยบาย และไมมีการ
เปลี่ยนผูน ําบอยครั้ง ทําใหแนวทางในการปฏิบัติงานสามารถที่จะเกิดขึ้นไดจริง
ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบของบุคลากร มีดงั ตอไปนี้
1. ผูนําในการเผยแพรขาวสารและบริหารงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร การเลือกประเด็น และสาระสําคัญที่ใชในการนําเสนอ
3. หลักเกณฑในการคัดเลือกและกําหนดสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรับรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ความคาดหวังของผูบริหารตอบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. ผูนําในการเผยแพรขาวสารและบริหารงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ถึงแมวา ผูบริหารจะมีความเขมแข็งในการเปนผูนาํ ในองคกรเปนอยางสูงแลว อยางไรก็
ตามการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรก็มคี วามสําคัญเปนอยางยิง่
เพราะจะทําใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบ การ
เผยแพรขาวสารขอมูลไปสูบุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้
จึงจะตองมีการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมในการทํางานนี้
“ คนที่เขามาชวยจัดการจัดระบบ QA ในชวงแรก ๆ ของเรา ก็คือ อ.ศรีไพร (ผศ.ดร.ศรี
ไพร ศักดิ์รุงพงศากุล : ผูวิจยั ) ซึง่ ทานเปนผูที่มีทกั ษะและมีความสนใจในการทําวิจัย การทําการ
ประเมินอยูแลว ดังนั้นดวยความสามารถที่ทา นมีอยู อ.ศรีไพร จึงไดเขามามีบทบาทในการ
จัดการในชวงแรก พอหลังจากนั้นเมื่อทุกคนไดเริ่มคุนเคยกับคําวา QA พอสมควร ก็มาถึงยุค
ของ อ.สุภัทรา (พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ : ผูวิจัย) อ.สุภทั รา เปนผูที่มปี ระสบการณ
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สูงทานหนึง่ ดานการประกันคุณภาพ ทานมีความคุนเคยกับระบบการทําประกันจากขางนอกดี
อยูแลว ทัง้ ดานความรูเกีย่ วกับระบบทานก็สามารถสรางระบบที่ชัดเจนใหกับเราไดอีกดวย ซึ่ง
หลักการทํางานของเราก็ตองเลือกจากประสบการณ และความสามารถเปนหลัก ” (พรชัย
มงคลวนิช ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 6 ม.ค.2547)
การคัดเลือกผูน ําในการบริหารงานดานการประกันคุณภาพนั้น จึงใชมาตรฐานดาน
ทักษะของผูนาํ เปนสําคัญ เนื่องจากผูบริหารระดับสูงเชื่อวา ความชํานาญพิเศษทีบ่ ุคคลมีอยูจะ
ทําใหบุคลากรอื่น ๆ มีความเชื่อถือตอตัวบุคคลไดงายมากขึ้น เพราะบุคลากรในแตละหนวยงาน
จะมีความเกรงใจ และใหเกียรติ ผูชํานาญพิเศษในแขนงวิชา หรือประสบการณที่มีอยูโดยตรง
“ การทํางานรวมกันบอย ๆ และสถานะความเปนครูของพวกเราทุกคน ก็ทําใหเกิดการ
ใหเกียรติซงึ่ กันและกันมากขึ้น เรื่องนี้เปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญจริง ๆ ในการทํางานใน
สถาบันการศึกษา มันทําใหการตอตานตอคนใหม ๆ นอยมาก เพราะพวกเราทุกคนมีการให
เกียรติกันดีมากทีเดียว จริง ๆ แลวนักวิชาการก็อาจจะมีความแรงดานความคิดอยูบ าง แต ม.
สยาม เรานั้นแทบจะไมมีเลย ทัง้ ความคิดที่รุนแรง และการแสดงออกที่รุนแรงก็ไมมี มันก็เลยทํา
ใหเราคุยกันไดงาย เพราะวาลักษณะเฉพาะขององคกรการศึกษานัน่ เอง ทีนี้คนของเราก็พรอมที่
จะรับฟงและซึมซับความรูไดงายขึน้ ดวย ” (ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สยาม : สัมภาษณ, 22 ธ.ค.2546)
ลักษณะที่สาํ คัญของ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ ผูชวยอธิการบดี และ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ก็คือ มีความรู คุณวุฒิ วัยวุฒิ และสถานภาพทาง
สังคมสูง โดยเฉพาะประสบการณในดานการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาที่มคี วามเดนชัด
อาทิเชน ทานเคยดํารงตําแหนง หัวหนาฝายศึกษาของวิทยาลัยกองทัพเรือ และเคยเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังทําหนาที่ผูประเมิน
ภายนอก ประเภทผูทรงคุณวุฒิพิเศษของ สมศ. จึงทําใหบุคลากรมีความเชื่อถือไดรวดเร็วขึ้น
สามารถยึดถือเปนตนแบบได และมีความเชื่อมั่นวาระบบที่จะเกิดขึ้นใหมนนั้ จะมีความถูกตอง
ชัดเจนดวยความเปนผูชํานาญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษามากอน ดังนัน้ จึงมีความ
เหมาะสมมากที่สุด เมื่อเทียบกับบุคลากรทานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
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ผูเผยแพรขอมูลขาวสารในหนวยงานยอย
มหาวิทยาลัยไดจัดแบงหนวยงานยอย ๆ ในองคกร ออกเปน คณะวิชา ภาควิชา สํานัก
และแผนกตาง ๆ ซึ่งในแตละฝายของหนวยงานจะมีการแตงตั้งตัวแทนเพื่อทํางานประสานงาน
กับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เรียกวา “คณะทํางานประกันคุณภาพ” การคัดสรรบุคคล
เพื่อทํางานดานประกันคุณภาพฯ นี้ คณบดีในแตละคณะจะมีแนวทางในการคัดเลือกที่แตกตาง
กันออกไป โดยสวนมากแลวผูบริหารจะใชหลักเกณฑในการคัดเลือกคอนขางคลายกัน กลาวคือ
1. เปนผูทมี่ ีความรูในดานการประเมินผล การวิจัย และการจัดการเอกสารเปนอยางดี
2. เปนผูทมี่ ีความสัมพันธอนั ดี เคยรวมทํางานในระดับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานอื่น
3. เปนผูท มี่ ีความละเอียดถีถ่ วน มีความรอบคอบ รวมทัง้ สามารถมองภาพรวมของการจัด
องคประกอบ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ไดเปนอยางดี
4. มีความเปนผูน ําในหนวยงานยอยอยูแลว
หัวหนาภาควิชาในแตละภาค จึงเปนผูท ี่มีความเหมาะสมตามสายงานการทํางานอยู
แลว แตในบางหนวยงานก็จะมีผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอบรมมากกวาผูอื่น เปนผูชว ยเหลือในการ
สรุปงานตาง ๆ ใหอีกชั้นหนึง่ อยางไรก็ตามผูบริหารในทุก ๆ หนวยงานพยายามที่จะผลักดันให
บุคลากรทุกคนในหนวยของตนไดสัมผัสกับงานประกันคุณภาพ จึงใชกลยุทธใหบคุ ลากรไดสลับ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันดังที่ไดกลาวมาแลว เพื่อทีท่ กุ ๆ คนในหนวยงานสามารถปฏิบัติงาน
ดานประกันคุณภาพแทนกันไดทุกเมื่อ รวมทัง้ ทุก ๆ คนจะมีไดทราบและเขาใจถึงขอมูลของ
ระบบฯ ไดเทาเทียมกันดวยเชนกัน

2. การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร การเลือกประเด็น และการเลือกสาระสําคัญ
เพื่อใชในการนําเสนอ
เมื่อสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามไดรับมอบหมายการบริหาร
การสื่อสารทีเ่ กี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากผูบริหารมหาวิทยาลัยแลว จึงได
เริ่มตนศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพจากขอมูลเดิมที่มอี ยู และได
ทําการเลือกระบบที่จะตองใชในงานประกันคุณภาพนั่นคือ ระบบ QA
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“ ณ จุดเริ่มตน เราไดใชระบบ QA ในการจัดการงานประกันฯ ทัง้ หมด ซึ่งจริง ๆ แลว
คณะวิศวะฯ ก็ไดเริ่มตนระบบ ISO 9001 ไปบางแลว แตเมื่อมองภาพโดยรวมของทัง้
มหาวิทยาลัย เราจะตองใชสิ่งที่เปนระบบเดียวกัน เราจึงไดใชระบบ QA นี้ ในการทํางาน และ
สิ่งนี้คือประเด็นแรกที่สาํ นักประกันฯ จะตองทําความเขาใจกับหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ของเรา มันเปนเรื่องแรกทีเ่ ราจะตองถายทอดออกไปใหเขาใจตรงกัน ” (พลเรือตรีหญิง ดร.
สุภัทรา เอื้อวงศ ,ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา : สัมภาษณ, 26 ธ.ค.2546)
ดังนัน้ เจาหนาที่ และคณาจารยในมหาวิทยาลัยจึงไดเริ่มเปดรับขาวสาร และความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลาย ๆ รูปแบบ เชน ระบบ QA คืออะไร มีหลักในการ
ทํางานอยางไร และมีความสําคัญอยางไรตอองคกร การใชหลัก PDCA (Plan, Do, Check,
Act) ในการปฏิบัติงาน การอบรมเกี่ยวกับการทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment
Report - SAR) การอบรมเกี่ยวกับการทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report - SSR)
รวมทัง้ การใชดัชนี้ชี้วัดคุณภาพในแตละองคประกอบใน SAR และ SSR ซึ่งความรูในการปฏิบัติ
เหลานี้จะถูกเผยแพรผานจากคณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก ไปยัง หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนา
แผนก จนถึงคณาจารยและบุคลากร ดวยสื่อประเภทตาง ๆ
การประกันคุณภาพฯ กับ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอองคกร เปนสิง่ สําคัญสิ่งแรกที่ใชใน
การสื่อสารใหบุคลากรทุกคนรับรูและเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบประกันฯ
ในการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะความสําคัญทางดานการปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งคือ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
มาตราที่ 43 : การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ ผูบริหารจึงตอง
เผยแพรขาวสารนี้ใหกับคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหเทียบเทากัน เพื่อใหทราบและปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายไดอยางถูกตอง ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนบุคคลกลุมแรกที่ปฏิบตั ิและยอมรับ
ใหไดเพื่อใหการถายทอดขอมูลขาวสารตอ ๆ ไป เกิดประสิทธิภาพไดโดยตลอด
“ ถาพูดถึงความสําคัญมันก็ตองเรียกวา สําคัญทีส่ ุดก็วาไดเพราะมันเปนเรื่องของ
กฎหมาย ถาเทียบISO เราทําก็ไดไมทาํ ก็ได แต QA มันตองทํา ตั้งแตสมัยปลัดทบวงทํากอน
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นโยบายออกมาตั้งแตตอนนั้นตัง้ แตป 42 เพื่อใหมนี โยบายออกมาวาใหทุกมหาวิทยาลัยทํา QA
มันก็มองในแงของที่วา 1. คือ หลีกเลี่ยงไมไดตามลักษณะความเปนสถาบันที่ควรจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอที่ 2. ก็คือทําใหเปนการรับประกันวาเราตองมีรากฐานหาระบบแบบนี้เขามาแทนที่
เราจะใชของ ISO เราก็ใชตรงนี้เขามาแทนเหมือนกันวาเปนการAction ที่เกิดขึน้ จริง ๆ ถา
มหาวิทยาลัยอยูในเครือ Education จริง ๆ ได ก็จะไดรับการยอมรับ นี่คือความสําคัญหลัก ๆ ก็
คือ กฎหมายกลยุทธในการทํา QA เพื่อใหคนยอมรับ QA แลวสานตอ คือถามันเปนขอบังคับ
ของทบวงมหาวิทยลัยก็ปฏิเสธไมได แตถาไปบังคับใหทาํ มันก็ตองมีการเกิดการตอตาน ก็เลย
ตองมีการใชในเรื่องของการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธก็ไมใชในเรื่องของพูด
ประชาสัมพันธตองสงเปนเอกสาร ตองทํา ตองทําก็เหมือนกับการบังคับเกินไป การใหเกิดความ
เขาใจที่ดี คือ การประชาสัมพันธโดยใหความรู โดยใหความรูเรื่องของ QA วาทําแลวมันดียังไง
คือใหไดรวมกันทําก็คงไมตอ งมีคาตอบแทน
คนอื่นก็ไมอยากทํากันเพราะถาทําแลวไมได
ผลประโยชน ก็เลยไมคอยทํากัน แตถึงใหคอย ๆ ทําโดยใหความรูและมีผลประโยชนอยางไร
บาง
ประชาสัมพันธกค็ ือประชาสัมพันธในแงของการใหความรูแ ลวก็คงตองใชการใชความ
รวมมือใหเคาดู คือ ผมเองก็ตองทํา ตองนั่งขีดนัง่ เขียน หลังจากที่แบบฟอรมมาแลว ผมไมไดมา
สั่งอยางเดียว ตองมานัง่ ชวยกันดู มากรอกกันกับมือ ใหเห็นวา เราก็ไมใชนงั่ สัง่ เราทําเอง
เพื่อใหเคาเห็นวามันสําคัญจริง ๆ ” (ดร.สุบเดศ วามสิงห ,คณบดีคณะศิลปศาสตร : สัมภาษณ
, 4 พ.ย.2546)
การเลือกใชประเด็นเรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมาย” ของผูบริหารนี้ จึงเปนการเลือก
ความสําคัญของความจําเปนที่จะตองมีระบบเปนสําคัญ ผูบริหารทัง้ ระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการจึงจะตองใชกลยุทธตาง ๆ กัน ดังเชน การแสดงการปฏิบัติตนของผูบริหารในการ
เตรียมปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพฯ เชน การทํางานดานเอกสารตาง ๆ ดวยตนเอง
เพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเห็นวามีความสําคัญเปนอยางมาก จึงเปนตัวอยางทีช่ วยผลักดัน
ใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจถึงความสําคัญมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นแลว ผูบริหารในคณะวิชา
ตาง ๆ ก็จะมีกลยุทธอนื่ ๆ ในการอธิบายใหบุคลากรไดเขาใจถึงความสําคัญตอวิชาชีพได
เชนเดียวกัน
“ วิธที ี่จะใชอธิบายกันใหเขาใจไดงายที่สุด ก็คือวา การทํา QA ถาเปรียบไปก็เหมือนกับ
การที่มหาวิทยาลัยจะคงอยูไ ด ก็เหมือนกับหมอตองมีใบประกอบโรคศิลป ทนายความ หรือ
แมแตพยาบาลก็ตองมีใบประกอบวิชาชีพ มันเปนสัญลักษณที่ชว ยแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานใน
การเปนสถาบันการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ เมื่อเราสามารถอธิบายถึงความสําคัญไดเชนนัน้ แลว
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อาจารยทุกคนของเรา เราทั้งเจาหนาทีก่ ส็ ามารถเขาใจไดงายขึ้น และก็มองเห็นภาพกันไดชัดขึ้น
ดวย “ (ดร.สมหมาย จันทรเรือง, คณบดีคณะนิติศาสตร : สัมภาษณ, 11 พ.ย.2546)

ความรูที่สําคัญสําหรับบุคลากรในการทํางานประกันคุณภาพ
กระบวนการทีส่ ําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ
การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้มี
รายละเอียดของเนื้อหาที่ผูบริหารจะตองเพิ่มเติมและเสริมความรูใหแกบุคลากร เพื่อนําไปใชใน
การปฏิบัติงานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามความคาดหวัง
ของผูบริหาร
การประกันคุณภาพภายใน การควบคุมคุณภาพภายในมีภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษา
จะตองปฏิบัติ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบาํ รุงศิลปะวัฒนธรรม
ภารกิจหลักนี้จะเปนกรอบทางความคิดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการทํางานประกันคุณภาพฯ ตอไป โดยมีขั้นตอนของการประกัน
คุณภาพภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งผูบริหารสามารถทีจ่ ะใชในการจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา
โดยอาศัยองคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่สอดรับกับภารกิจหลัก ดังแผนภูมิ
ตอไปนี้

ดูแผนภูมิที่ 4 หนา 97
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แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงองคประกอบหลักในการดําเนินงานขององคกร
ปรัชญา / ปณิธาน / วัตถุประสงค / แผนการดําเนินงานของสถาบัน

กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนการบริหาร
1. การบริหารและการจัดการ
2. การเงินและงบประมาณ
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

นอกจากนัน้ แลว ผูบริหารไดรวบรวมขอมูลและรายละเอียดที่จะนํามาซึ่งการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผนภูมิ จึงจะตองใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดทํา และกําหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
อีกทั้งยังใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบัน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 : การจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 : การวิจยั
องคประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแกสงั คม
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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การตรวจสอบคุณภาพภายในเปนขัน้ ตอนตอจากการควบคุมคุณภาพ
ซึ่งเปนการ
รวมมือกันระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยจะแตงตั้งผูตรวจสอบจากหนวยงานอื่นหลาย
ๆ หนวยงานคละกันไป เขาไปตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนกันไปในทุกครั้ง เพื่อใหผูตรวจสอบไดเรียนรู จุดเดน จุดดอย ของหนวยงานอื่น เพื่อให
เห็นแนวทางในการนําไปพัฒนาหนวยงานของตนเองดวย
ผลดีจากการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน คือ การพัฒนาฐานขอมูลที่ไดมาจากการคนหา และจัดหลักฐาน ซึง่ ในอดีตอาจไมเคย
รวบรวมเปนระบบระเบียบ หรือไมไดนํามาใชประโยชนเทาที่ควร แตในอีกทางหนึ่ง ก็อาจจะทํา
ใหบุคลากรรูสกึ วา การปฏิบัติงานมีความยุงยากขึ้น และสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นอีกดวย
“ การทําความเขาใจในเรื่องงานประกันฯ เปนสิง่ ที่ผูบริหาร หรือหัวหนาในแตละแผนก
จะตองอธิบายใหกับลูกทีมเขาใจใหไดวาจะตองมีการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นกวาเดิมบาง
โดยเฉพาะในระยะแรก
อาจจะมีเสียงบนกันมาบางวาตองใชกระดาษทําเอกสารที่จาํ เปน
มากมาย แตจริง ๆ แลว มันก็คุมคานะครับ เพราะวา การจัดรวบรวมขอมูลใหเปนระเบียบมัน
ชวยใหเราสามารถแยกแยะประวัติ ขอดี ขอดอย และก็ทําใหการคนหาขอมูลเกาที่เคยใช อยาง
พวกเอกสารการประชุม รายงานการสัมมนาตาง ๆ ทีเ่ คยทํากันมา พอเราเจอของเกา เราก็
สามารถนํามาหาแนวทางวิธกี ารใหม หาทางนํามา apply ไดงายขึน้ ดวย เพราะฉะนั้นมันเปน
การทํางานที่สมเหตุสมผลนะครับ แตบางทานอาจจะรูสึกเหนื่อยลากับการจัดการในชวงแรก แต
เมื่อมันมีเหตุอนั สมควร เราก็สามารถจะใชเหตุผลที่ดี ที่เปนจุดเดนของผลที่จะเกิดแสดงใหเขา
เห็นไดชัดขึ้น “(ดร.จิระศักดิ์ เกษรสุวรรณ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร : สัมภาษณ, 30 ต.ค.
2546)
“ เราควรจะตองมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน QA ตองกระจายความรูที่มีใหกับ
เจาหนาทีท่ ุก ๆ คน โดยเฉพาะความเขาใจถึงการสิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรที่ตองใชดวย คํา
เหลานี้ที่ใชมันก็เปนคําทีน่ ําเสนอทางลบ จริง ๆ ก็ไมใชวาจะสิ้นเปลืองแตมันตองใชในปริมาณ
มากเทานัน้ เอง คนที่เริ่มเขามาทํา QA ก็อาจรูสึกวามันเปลือง แตผลที่ไดมันคุมคากับเวลาและ
กระดาษที่ตองเสียไป เราก็ตองปฏิบัติอยางนี้ เพราะการจัดการขอมูลมันเปนเรื่องทีค่ ูกันกับ QA
อยูแลว เพราะฉะนั้นก็ตองมีการอธิบายใหเขาใจกันวามันเปนเรื่องจําเปน และอยาใหเขาตอง
เอาใจใสกับเรือ่ งอยางนี้ เพราะมันไมใชจดุ ออนของงาน จุดออนมันนาจะอยูท ี่ตัวคนจะลงมือทํา
หรือเปลาเทานั้น การอธิบายใหเขาใจพรอม ๆ กัน เขาใจใหเหมือนกันจึงสําคัญกวา จะไดเขา
มารวมมือกันทําไดดีขึ้น “ (ดร.อรทิพา สองศิริ, รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร : สัมภาษณ, 5
พ.ย.2546)
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การประกันคุณภาพภายนอก เปนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
โดยหนวยงานภายนอก เพื่อประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมี
คุณภาพ โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จะเปนผู
ตรวจสอบและประเมินในทุก ๆ 5 ป โดยจะพิจารณาจากสภาพที่เปนอยูจริงของสถาบัน และ
มุงเนนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึง่ จะดําเนินตามเกณฑมาตรฐาน 8 ขอ คือ
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8

:
:
:
:
:
:
:
:

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการเรียนรู
มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานดานการบริหารและจัดการ
มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน

ในแตละขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
สยามไดใชหลักการ PDCA มาใชในแตละขั้นตอน ซึง่ หลักการนี้เปนประเด็นที่สําคัญประเด็น
หนึง่ ที่ใชในการอบรมคณาจารยและเจาหนาที่ไดเรียนรูห ลักในการนําไปปฏิบัติ หลักการ PCDA
ประกอบดวยการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
P = Plan
วางแผน เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและตั้งเปาหมายการวางแผน
กลยุทธในหนวยงานวาจะทําอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไร และวิธีใด
D = Do
ปฏิบัติ หรือทําความเขาใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน
C = Check ตรวจสอบ เปนการตรวจสอบและยืนยันความกาวหนา หรือ ผลการ
ปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับแผนทบทวนกลยุทธที่วางไว
A = Act
ปรับ/แกไข จัดทํามาตรฐานในสวนทีก่ ารปฏิบัติไดผลดี และหาชองทาง
ในการปรับปรุง
“ ตอนนีเ้ ราก็ยงั ใช PDCA หรือ Plan, Do, Check, Act นี้อยูน ะคะ เพราะมันเปนหลักที่
เราใหคนในมหาวิทยาลัยเราปฏิบัติมาตั้งแตตนที่เริ่ม QA แตการที่จะใชอธิบายวาจะใชมนั
อยางไร เปนสิ่งที่สาํ คัญมากกวา เพราะแรก ๆ ที่ฝกอบรมกันคนเขาจะยังสับสนวา ประกัน
คุณภาพภายใน ภายนอก มันคืออะไร ทั้งยังมีเรื่ององคประกอบ ดัชนีชี้วัด SSR SAR
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เพราะฉะนัน้ เราก็เลยตองบอกใหเขาใจกันกอนวา PDCA เปนหลักในการปฏิบัติในแตละขั้นตอน
ใชไดในทุก ๆ ขั้นตอน ใชไดกับงานทุกประเภท เปนระบบในการชวยตรวจงานทุก ๆ ดานไดดี
พอคนเขาเริ่มเขาใจมากขึน้ แลว เราก็จะลงมือปฏิบัติไดไมยาก จึงตองมีหลักที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันดวย เพื่อที่จะไดพรอมในการรับการตรวจสอบจากภายนอก คือพรอมทั้งการตรวจสอบ
ภายในดวยอาจารยจากคณะฯ ตาง ๆ ภายในแลว ก็จะตองพรอมรับการตรวจจากภายนอกดวย
มาตรฐานของภายนอกที่ใชอยูดวย “(พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ , ผูอํานวยการสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา : สัมภาษณ, 26 ธ.ค.2546)

3. หลักเกณฑในการคัดเลือกและกําหนดสื่อที่เหมาะสม
การสื่อสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม เปนการ
สื่อสารภายในองคกรที่ผูบริหารมุงเนนการสื่อสารตามสายงาน
ควบคูไปกับการสื่อสารใน
แนวนอน คือ ใหบุคลากรไดทราบขอมูลทีถ่ ูกตองตามสายงาน และใหบุคลากรไดรับการกระตุน
อีกครั้งจากบุคลากรในระดับเดียวกัน
นอกจากนัน้ แลวสื่อทีผ่ ูบริหารไดเลือกใชเพื่อเผยแพร
ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการใชเอกสารคําสั่ง การอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรูเกีย่ วกับระบบประกัน การใชจุลสารและขาวแจก การใชบอรดประกาศและโปสเตอร
รวมถึงการใช Web site ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลที่
ถูกตองไดอีกดวย
การรักษาระดับความตอเนื่องของการประชุมเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพ
ผูบริหารการสือ่ สารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
ไดกําหนดใหมีการประชุมดวย
ความถี่คอนขางสูง เพื่อใหเกิดความตอเนือ่ งในการสรางความตระหนักของบุคลากร การประชุม
จะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1. การประชุมของผูบริหารระดับสูง โดยจะมุง เปาหมายในการกําหนดนโยบายตาง ๆ
2. การประชุมระดับคณะวิชาหรือระดับสํานัก
เพื่อรับนโยบายจากการประชุมของ
ผูบริหารระดับสูง และนํามาเปนหลักปฏิบัติในการสือ่ สาร ถายทอดไปยังกลุม
ปฏิบัติการ
3. การประชุมระดับภาควิชา หรือระดับกลุม ยอย แผนกตาง ๆ เปนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของคณาจารย เจาหนาที่ และคณะทํางานของหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
สนองนโยบายของผูบริหาร
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“ การจะทําใหเกิดกระจายขอมูลไป เปนการกระจายขอมูลจากผูประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพลงไประดับคณะวิชา โดยคณบดีนําไปตอขอมูลขาวสารนั้นยังหัวหนาภาค และหัวหนา
ภาคนําไปตอยังลูกภาค เพื่อเปนหนทางหนึ่งที่ตอเนื่องกันในชองทางทั้งหมด อีกทางหนึง่ เราจะมี
คณะทํางานประกันคุณภาพ ในองคกรของสํานักประกัน จะมีคณะทํางานประกันคุณภาพมี
คณะทํ า งานพัฒ นาการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ถือเปน บทบาทสํา คัญของงานประกั น คุณ ภาพ มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซึ่งในระยะการประชุมตรงนี้ประชุมประมาณครั้งหนึ่งหรือสอง
ครั้งตอเดือน และเมื่อมีการประชุมก็จะเจอกรรมการทุก ชุด จะมีผูอํานวยการสํ านักประกัน
คุณภาพเปนประธาน จะพบวาในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะแจงผลการประชุมจาก
กรรมการประกันคุณภาพ ลงมาสูคณะทํางานชุดเล็กทุกครั้ง แตละภาคก็จะมีตัวแทนขึ้นมา
ประชุมมาประชุมทุกเดือน เสริมจากเมื่อหลังจากที่ประชุมในระดับนั้นแลว ก็จะมีการเสริมใน
ระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจะเปนแผนผังลงมาอีกรูปแบบหนึ่งของคณะทํางาน คณะทํางานที่มี
ตัวแทนจริง ๆ แลวเกือบจะทุกตัวแทนในทุกคณะ ทุกทาน ทุกภาค แตเราก็จะฝากเขาวา ถามี
ขอมูลอะไร ใหเขาไปประชุมภาค ประชุมคณะ ขอมูลตรงนี้ก็จะเปน Up Down คือ จากผูบริหาร
ผานไปจนถึงลูกภาค และเจาหนาที่ไดเพราะถือวาเปนระบบที่เรากอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ” (พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ , ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
: สัมภาษณ, 26 ธ.ค.2546)
ดังนัน้ การประชุมทัง้ 3 ระดับ จึงทําใหขอมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ มีการ
หมุนเวียน และมีการกระจายขอมูลคอนขางสูงในกลุมคนทัง้ องคกร โดยเฉลีย่ แลวจะเกิดการ
ประชุมรวมกับทุกระดับประมาณ 2-3 ครั้งตอเดือน หรือประมาณ 6-7 ครั้งตอภาคการศึกษา ซึ่ง
ผูที่ไมไดเขารวมประชุม ก็ยงั คงไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากผูบ ังคับบัญชา ดวยคําสั่งใน
การทํางานดานการประกัน หรืออีกทางหนึง่ ก็สามารถรับรูขาวสารไดจากเพื่อนรวมงาน และ
หัวหนาภาควิชาไดเชนเดียวกัน ความถี่ของการสื่อสารบุคคลจึงมีสูง และตอเนื่องตลอดทั้งป
สื่อสนับสนุนเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดใชสื่อสนับสนุนตาง ๆ เพื่อเพิม่ พูนเสริมความรู
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชเอกสารในการอบรมและการ
ประชุมตาง ๆ แตนอกจากนั้นแลว สํานักประกันคุณภาพฯ ยังไดใชสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อเปน
ขอมูลใหกับบุคลากร ดังตอไปนี้
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1. บอรดประกาศขาว จะมีการจัดทําเพื่อประกาศขาวการจัดอบรมสัมมนาตาง ๆ
โดยเฉลี่ยแลวมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหมประมาณ เดือนละ 1-2 ครั้ง
2. จุลสารและขาวแจก ใชเปนสื่อหลักดานขอมูลใหมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอก
และภายใน มีการผลิตประมาณ 1 เลม ในทุก ๆ 2 เดือน
3. คูมือประกันคุณภาพ เปนการสรุปการดําเนินงานตอป ปละ 1 ครั้ง
4. Web Site http://qa.siamu.ac.th/ เปนสือ่ อิเลคโทรนิคสที่รวบรวมขอมูลที่สําคัญตาง
ๆ ดานการประกันคุณภาพ เชน คูมือประกันคุณภาพ เกณฑการประเมินคุณภาพ
และความรูตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
ในสวนของบอรดประกาศขาวนัน้ คณะวิชาตาง ๆ ก็จะมีบอรดประกาศขาวของแตละ
คณะวิชาเชนกัน จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถใชเปนสื่อสําหรับบุคลากรในแตละหนวยงาน
ไดโดยตรง เชนเดียวกับเอกสารขาวแจกของคณะวิชาตาง ๆ ไมวาจะเปนจดหมายเวียน เอกสาร
คําสั่งของคณบดี ผูอํานวยการสํานักตาง ๆ ลวนแลวแตเปนสื่อสิ่งพิมพที่สนับสนุนเปามหายการ
กระจายขอมูลใหแกบุคลากร ทั้งในดานขอมูลที่เปนความรู และขอมูลความคืบหนาเพิ่มเติมที่
เกี่ยวของทัง้ ดานนโยบายและการปฏิบัติ
“ แตทั้งนี้ทงั้ นัน้ ประเด็นสําคัญ ถึงแมเราจะมีการสื่อสารนอกจากสื่อสารในการประชุม
เราใชระบบCommunicate ในที่ประชุมแลว เรายังใชในเรื่องของเอกสาร มีจุลสารแจกอยู
ประมาณ 2 เดือน เลมหนึ่งแลวเราก็มี Web site ของ QA ซึ่งถาเปดดู Web ก็จะชวยพัฒนา
ความรูของคนดู อันนี้ก็เปนอีกทางที่จะได แลวก็จะมีทางการสื่อสารอีกอันหนึง่ คือประกาศเปน
ระยะ ๆ เปนบอรด หรือปายประกาศ อีกตัวหนึ่งก็เปนในเรื่องขอมูลขาวสารที่ทาํ ใหเกิดความ
เขาใจ ในการจัดประชุม มันก็คือวิชาการ มันก็เปนขอดีในการประชุม ก็คือวาสัก 2 ครั้ง อยาง
นอยนะคะก็เหมือนกับทําทั่วมหาวิทยาลัย ทุกคนนาจะไดรูเหมือนปูพนื้ ฐาน เราจะจัดปละครั้ง
เพื่อใหรูขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจเกิดขึ้น แลวก็มีประชุมยอยอีก อยางเชน การเสวนา
คือ ประชุมยอย สวนการประชุมใหญคือ มหาวิทยาลัยจะใหขอมูลทุก ๆ เทอม เทอมละครั้ง ซึง่
จะสงขอมูลไดตลอด อธิการบดีจะใหประชุมทุก ๆ เทอมเลย คืออยากจะให อาจารยทุกคนเขา
มาฟงวามีความกาวหนา ความคืบหนา อยางไร อันนั้นก็คือกระบวนการสื่อสารทีพ่ ยายามทําให
เกิดความตอเนื่อง ” (พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ , ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา : สัมภาษณ, 26 ธ.ค.2546)
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การใชการสือ่ สารระหวางบุคคลเพื่อย้าํ เตือนและตรวจสอบขอมูล
การกระจายขาวสารดวยการประชุม และการเผยแพรขา วสารดวยสื่อสิ่งพิมพ เปนการ
ถายทอดขอมูลขาวสารที่จําเปนไปยังคณาจารยและบุคลากรทุกคน
แตนอกจากนั้นแลว
ผูบริหารในระดับปฏิบัติการ ก็จะใชสื่อบุคคลในการย้าํ เตือนใหกับบุคลากรในหนวยงานของตน
ไดทราบถึงความคืบหนาของงานประกัน รวมทัง้ ใชสื่อบุคคลเผยแพรความรูไปยังบุคคลอื่น ๆ ได
อีกดวย ซึ่งในอีกดานหนึง่ บุคลากรในแตละหนวยงานก็สามารถทีจ่ ะตรวจสอบขอมูล คนหา
ขอมูลเพิ่มเติมผานทางผูรวมงาน และผูบงั คับบัญชาในหนวยงานไดดวยเชนกัน
“ การพูดคุยเรื่อง QA มีมาจากคณะกรรมการของภาคชวยกันประมาณ10 คน ก็แบง
กันไปวาใครทําอะไร พอเสร็จงานก็มาขยายตอในที่ประชุม แตวา ถาจะใหทุกคนตั้ง 50 คน มา
คอยติดตามคอยประชุม คงเปนไปไมได ก็เลยตองใชวธิ ีที่วา บางครั้ง สมมุติผมกับอาจารยทาน
หนึง่ ชวยกันรางขึ้นมา คือจะไดไมตองมานั่ง 10 คน อะไรอยางเนี่ย ก็เลยเอาอันนัน้ มาให
อาจารย 2-3 ทานหนึง่ ชวยกันราง ก็เทากับวาเปนการประชุมยอยหลังจากนัน้ ก็จะสรุป
comment ใหผมเปนคนเขียนมาวาจะมาแกไขตรงไหน ก็ไมตองเรียกมานั่งประชุมกัน มีเวลา
วางก็มานัง่ ทํานี่ก็เปนสิ่งที่ผมทําอยู บางครั้งก็เลยไมไดเปนกําหนด เพราะวานัดมาประชุมกัน
มันไมสะดวก บางคนมีภาระก็เลยมาประชุมไมได อาจารยสอนเสร็จสักครึ่งชั่วโมงมานัง่ อาน
สรุป แลว comment มาตรง ๆ เลยวาตรงนี้ตรงนี้ไมดี และก็ตองมีการสอบถามกันเพิม่ เติมดวย
ดวยความทีม่ ปี ระชุมกันบอย และก็มีการพูดคุยกันบอย ๆ คนที่ขาดไปเพราะติดภารกิจอื่น ก็
กลับมาคุยกันไดวาเกิดอะไรขึ้น บางทีคนที่ขาดแทบจะไมตองเปนคนถามเลย เพราะวา
บรรยากาศการทํา QA มันเริ่มมีมาแลว ก็จะคุยกันบอย ทั้งแลกเปลี่ยนความคิดกัน ไมก็
พยายามติดตามกันเอง เพราะงานของทุกคนจะตองมีความสอดคลองและ ตรวจสอบ ประเมิน
งานได ” (ดร.สุบเดศ วามสิงห ,คณบดีคณะศิลปศาสตร : สัมภาษณ, 4 พ.ย.2546)
แตการสื่อสาร
ถึงแมบางหนวยงานอาจจะมีลักษณะหนาที่ที่ตา งกับหนวยงานอื่น
ระหวางบุคคลที่เกีย่ วของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ก็ยงั คงมีบทบาททีส่ ําคัญในการ
กระจายขาวสารขอมูลในแตละกลุม ดวยการซึมซับวัฒนธรรมการประเมินดังที่ผูบริหารไดสราง
ไว
จึงทําใหการสับเปลี่ยนกันคนควาความรูเกีย่ วกับระบบประกันและนําความรูท ี่ไดมา
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แลกเปลี่ยนซึง่ กันและกันจึงทําใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานเปนหนาที่ที่บุคลากรให
ความสําคัญ และพรอมใจกันปฏิบัติ
“ ในสํานักฯ ของเรา จะมีเวลาที่ทาํ งานดวยกันคอนขางมาก เพราะเจาหนาที่ของเราไม
มีภาระการสอนเหมือนคณะฯ ตาง ๆ การรับทราบความเคลื่อนไหวดาน QA จึงมักจะเกิดจาก
การพูดคุยกันเอง สอนกันเองเปนสวนใหญ เจาหนาทีข่ องเราก็จะมีการสงไปฝกอบรมการทาง
สํานักประกันฯ ทั้งเพื่อใหมคี วามเขาใจมากขึ้น พรอม ๆ กับรูความคืบหนาดวยวาจะตองทํางาน
กันอยางไร และคนเหลานัน้ ก็จะเปนผูท ถี่ ายทอดใหกบั คนที่เหลือ และเมื่อถึงเวลาก็จะสับเปลี่ยน
คนออกไปอบรมกัน แลวก็กลับมาแชรขอมูล ทําใหทกุ ๆ คนเขาใจกันไดตรงตามมหาวิทยาลัย
วางแผนเอาไว ซึ่งคนที่ขาดขอมูลก็จะคนหาขอมูลไดจากทัง้ ผูรวมงาน หรือถาไมแนใจในขอมูล
ไหนก็จะตรวจสอบกันเองไดดวย ” (กรรณิการ ศิริเขตต ,ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง :
สัมภาษณ, 27 ธ.ค.2546)

4. ความคาดหวังของผูบริหารตอบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาระหนาทีข่ องบุคลากรที่เพิม่ ขึ้นกับการยอมรับระบบ
การปฏิบัติงานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหตรงตามแผนงานที่ผูบริหาร
ไดวางนโยบายไวนนั้
บุคลากรจะตองมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานประกันอีกดวย ซึ่งผูบริหารจะตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อสราง
ความมัน่ คงของระบบ ดวยความตัง้ ใจของบุคลากรที่จะเปนรากฐานใหกับระบบได โดยเฉพาะ
จุดออนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยามที่มีความรูสกึ วาตนมีภาระงานอื่น ๆ มากอยูแลว เมื่อ
ผูบริหารนําระบบใหมเขามาก็จะทําใหเกิดความรูสึกวาตนตองมีภาระงานที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งจะสงผล
ใหความตั้งใจในการทํางานลดนอยลง และจะนําไปถึงการยอมรับระบบลดนอยลงอีกดวย
“ ตอนที่เริ่มใหม ๆ ก็มีหลายคนออกอาการเครียด เพราะงาน load เยอะมาก แตพอ
ผานมาได 2 ป ความทีพ่ วกเรารูสึกอยูตวั มากขึ้น เริ่มที่จะชินกับระบบที่ทาํ กันมาตลอด ทั้งการ
ตรวจสอบ การประเมิน การจัดเคาโครงการสอน การวางแผน พอเริ่มชิน ทุกคนก็ทาํ ไดโดย
อัตโนมัติ เสียงบนเรื่อง load งานมันก็นอยลง แทบจะไมเคยไดยินอีกเลย แตจริง ๆ แลวผมก็ไม
ทราบนะวาจะยังมีความรูสึก overload นีอ้ ยูหรือเปลา สิ่งสําคัญคือ ถาไมมีความรูส ึกอยางนีก้ ็
จะดีกวา มันเปนดัชนีที่ใชวัดไดเหมือนกันวาเขาเริ่มยอมรับกันไดในระดับหนึง่ หมายถึงวาได
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เขาใจถึงความสําคัญที่มนั ตองมีระบบนี้ไดแลวดวย ” (ผศ.สราวุธ วรสุมันต ,คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร : สัมภาษณ, 4 ธ.ค.2546)
ความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านในอนาคตและความตัง้ ใจในการเผยแพรความรูข อง
บุคลากร
ผูบริหารในระดับปฏิบัติการเชื่อวา การยอมรับระบบไดนั้นจะตองเกิดจากความเขาใจ
ถึงความสําคัญของระบบเปนหลัก เพราะถาหากบุคลากรคิดวาระบบไมมีความสําคัญแลว ก็จะ
ไมมีการลงมือปฏิบัติการตามระบบที่มนี ั่นเอง ซึ่งการทําเอกสารประเมินผลงานของตนเองของ
บุคลากร ก็จะเปนตัววัดการใหความสําคัญตอระบบไดเชนกัน นอกจากนัน้ แลวการตั้งใจในการ
เผยแพรความคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพไปยังบุคคลอื่น ๆ ก็เปนสิ่งที่ผูบริหารใชวัดผลการ
ยอมรับของบุคลากรในหนวยงานของตนเชนเดียวกัน
“ งานที่คนของเราตองรับผิดชอบสวนใหญ คือ การแจกแจงผลของการทํางานรูจัก
ประเมินงานตนเอง ทีนี้การจัดการเอกสารมันจะตองมีเยอะแยะมากมาย และเมื่อเวลาผานไปก็
ตองมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้นดวย นัน่ คือ แนวทางในการทํางาน QA ทีนี้ เมื่อวิธีการนีม้ ัน
สามารถเห็นผลได เราก็นา จะตองใชวิธกี ารสอบถามเขาวา ตั้งใจที่จะพัฒนางานของตัวเอง
อยางไรในปตอ ไป หรือเทอมตอไป ซึ่งรวมถึงเรื่องความตองการใหเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ทําให
ไดถูกตองเหมือนตนดวย อยางการที่เขาไปชวยสอนกันเองวาระบบเปนอยางไร หรือความ
กระตือรือรนในการสอนและก็บอกคนอืน่ ๆ วาตอนนีม้ ีนโยบาย แนวทางใหมอยางไร ก็เปนตัว
ชวยใหเรามองภาพไดงายขึ้นวาพวกเขาตั้งใจขึ้นมากแคไหน ” (ดร.จิระศักดิ์ เกษรสุวรรณ ,
คณบดีคณะวิทยาศาสตร : สัมภาษณ, 30 ต.ค.2546)
ผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสราง
มาตรฐานดานการศึกษาขององคกร ดังนัน้ ผูบริหารจึงคาดหวังที่จะใหบุคลากรปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่ตามกลยุทธที่วางไว โดยการเกิดแรงตานทีน่ อยที่สุด ดังนั้นบุคลากรจึงนาจะตองการ
การสนับสนุนในดานงบประมาณ อุปกรณ และบุคลากรที่ตองเพิ่มขึ้นดวย แตดว ยความเปน
องคกรเอกชนที่มีการบริหารในแบบผูบริหารเปนศูนยกลาง จึงทําใหบุคลากรอาจจะไมกลาที่จะ
ขออนุมัติสิ่งทีจ่ ําเปนไดเต็มที่ เพราะอาจจะถูกปฏิเสธและมีผลตอตนได ผูบริหารจึงไดใชวิธีบอก
แนวทางและนโยบายในการพัฒนาใหชัดเจนขึ้น อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงดานอุปกรณ
คอมพิวเตอร ดานอาคารและสถานที่ การรับบุคลากรเพิม่ เติมใหมากขึน้ เพื่อสรางความมัน่ ใจให
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เห็นวา ผูบริหารพรอมที่จะลงทุนในการสรางระบบใหม ซึ่งนาจะทําใหบุคลากรกลาที่จะนําเสนอ
ความคิดใหมตามไปดวย
“ ทุก ๆ คนในทุกแผนกจะตองรูอยูแลววาตองการใชอะไรเพิ่มบาง เพราะผูบริหารเองก็
รูอยูแลววาระบบ QA ซึ่งเปนสิ่งใหมทเี่ ราจะทํากันนัน้ ก็จะตองมีหลาย ๆ อยางเขามาสนับสนุน
ทั้ง MONEY MACHINE และก็ MAN มันจําเปนที่จะตองมีใหครบทุกอยาง ทีนี้เจาหนาที่เกา
ของเราก็อาจจะกลัววาเสนอมาแลวจะโดนผูบริหารวาเอา เขมนเอาไหม แตก็อยางที่เห็น
มหาวิทยาลัยของเราเปลี่ยนไปเยอะมากในเวลาไมกี่ป ทั้ง Facilities ที่มีเพิ่มขึน้ มีการพัฒนา
ศูนยสารสนเทศ พัฒนาหนวยงานใหม ๆ ขึ้นมาอีกเยอะแยะ ก็เพราะผูบริหารเขาตองการใหเห็น
ดวยวาเขามีความพรอม และถาคุณเห็นวาเขากลาลงทุนขนาดนี้แลว ก็ลองเสนอกันเขามา ลอง
เสนอสิ่งที่จําเปนและสามารถเอามาพัฒนาสถาบันเราได ก็ไมตองกลัววาเสนอแลวจะไมผาน
เพราะที่ผูบริหารทานอยากเห็นจริง ๆ แลวก็คือ การทีท่ ุกคนอยากจะชวยกันพัฒนานัน่ เอง
เพราะเมื่อมีความคิดอยากพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ มันก็จะเกิดขึ้นไดแนนอน เพราะคนของเรา
ทุกคนมีศักยภาพที่สูง และเราก็มีผูบริหารที่ทุมเท มีวิสัยทัศน ดังนัน้ พวกเราก็ควรจะแสดงความ
เปนหนึง่ เดียวกับระบบโดยการใหความเห็นกลับมา เปน feedback ที่ดีใหกบั sender ดวย ”
(ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม : สัมภาษณ, 22 ธ.ค.2546)

สวนที่ 3

ผลการวิจัยเชิงสํารวจ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสารของบุคลากร ความรูของ
บุคลากร และทัศนคติของบุคลากร การยอมรับระบบประกันคุณภาพ โดยสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง ซึง่ เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม จํานวนทั้งสิน้ 381 คน โดยนําเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง ซึง่ แบงออกเปน 6 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก หนวยงานที่สังกัด เพศ
อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตอนที่ 3 ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 4 ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 5 การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 5 ขอ
ผลการวิจยั มีดังนี้
ตอนที่ 1

แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 1

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่สงั กัด

ประเภทของหนวยงานทีส่ ังกัด

จํานวน (รอยละ)

คณะวิชา
หนวยงานบริการการศึกษา
รวม

303 (79.5)
78 (20.5)
381 (100.0)

จากตารางที่ 1 พบวากลุม ตัวอยางปฏิบัติงานอยูในหนวยงานประเภทคณะวิชา
คิดเปนรอยละ 79.5 และมีกลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงานประเภทหนวยงานบริการ
การศึกษา คิดเปนรอยละ 20.5
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ตารางที่ 2

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงานที่สงั กัด
หนวยงานทีส่ ังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักกิจการนักศึกษา
สํานักหอสมุด
ศูนยสารสนเทศ
ฝายแนะแนวการศึกษา
รวม

จํานวน (รอยละ)
78 (20.5)
35 (9.2)
27 (7.1)
27 (7.1)
106 (27.8)
8 (2.1)
22 (5.8)
29 (7.6)
12 (3.1)
23 (6.0)
6 (1.6)
8 (2.1)
381 (100.0)

จากตารางที่ 2 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานอยูในคณะบริหารธุรกิจ
คิดเปนรอยละ 27.8 และรองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 20.5 สวนกลุมตัวอยางที่
ปฏิบัติงานในศูนยสารสนเทศมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.6
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ตารางที่ 3

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (รอยละ)

ชาย
หญิง
รวม

173 (45.4)
208 (54.6)
381 (100.0)

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.6 และเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 45.4
ตารางที่ 4

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
20 - 29 ป
30 -39 ป
40 -49 ป
50 -59 ป
60 -69 ป
รวม

จํานวน
(รอยละ)
128 (33.6)
188 (49.3)
48 (12.6)
16 (4.2)
1 (0.3)
381 (100.0)

จากตารางที่ 4 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ
49.3 และรองลงมาคือ อายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 33.6 สวนกลุม ตัวอยางที่มีอายุ
ระหวาง 60 -69 ป มีจาํ นวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3
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ตารางที่ 5

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปวช. หรือ มัธยมปลาย
ปวส. หรือ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน (รอยละ)
1 (0.3)
13 (3.4)
120 (31.5)
211 (55.4)
36 (9.4)
381 (100.0)

จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ
55.4 และรองลงมาคือ วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 31.5 สวนกลุมตัวอยางที่มวี ุฒิ
การศึกษาระดับปวช. หรือ มัธยมปลาย มีจาํ นวนนอยที่สดุ รอยละ 0.3
ตารางที่ 6

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000
10,001 -20,000
20,001 -30,000
30,001 -40,000
สูงกวา 40,000
รวม

จํานวน
(รอยละ)
75 (19.7)
184 (48.3)
102 (26.8)
13 (3.4)
7 (1.8)
381 (100.0)

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,001 -20,000 บาท คิด
เปนรอยละ 48.3 และรองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.8
สวนกลุม ตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน สูงกวา 40,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.8
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ตารางที่ 7

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน
ตําแหนงงาน

หัวหนาภาควิชา / หัวหนาแผนก
อาจารย
เจาหนาที่ปฏิบัติการ
รวม

จํานวน
(รอยละ)
29 (7.6)
263 (69.0)
89 (23.4)
381 (100.0)

จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงงานเปนอาจารย คิดเปนรอยละ
69.0 และรองลงมาคือ เจาหนาที่ปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 23.4 สวนกลุม ตัวอยางที่เปน
หัวหนาภาควิชา / หัวหนาแผนก มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.6

112

ตอนที่ 2

การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกีย่ วกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตารางที่ 8

จํานวน รอยละ และคาเฉลีย่ ของการเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารใน
องคกร จําแนกตามประเภทของชองทางขาวสาร

ประจํา
63
(16.5)
72
(18.9)
68
(17.8)
41
(10.8)
26
(6.8)
23
(6.0)

ความถี่ในการเปดรับขาวสาร
จํานวน
(รอยละ)
บอยครั้ง เปนบางครั้ง นาน ๆ ครั้ง
118
104
68
(31.0)
(27.3)
(17.8)
147
104
45
(38.6)
(27.3)
(11.8)
122
130
43
(32.0)
(34.1)
(11.3)
114
116
85
(29.9)
(30.4)
(22.3)
67
144
73
(17.6)
(37.8)
(19.2)
89
136
100
(23.4)
(35.7)
(26.2)

6
(1.6)
6
(1.6)

62
(16.3)
34
(8.9)

ชองทาง
ขาวสาร
1. เพื่อนรวมงาน
2. ผูบังคับบัญชา
3. เอกสารคําสั่งตาง ๆ ดานการ
ประกันคุณภาพ
4. บอรดขาวสาร / ประกาศ
5. คูมือการประกันคุณภาพ
6. จุลสารหรือขาวแจกของ
สํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย
7. โปสเตอร
8. Web site ของสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

79
(20.7)
62
(16.3)

116
(30.4)
79
(20.7)

_
X

(SD)
ไมเคยเลย
28
(7.3)
13
(3.4)
18
(4.7)
25
(6.6)
71
(18.6)
33
(8.7)

3.31
(1.16)
3.58
(1.03)
3.47
(1.06)
3.16
(1.09)
2.75
(1.15)
2.92
(1.04)

118
(31.0)
200
(52.5)

2.27
(1.11)
1.86
(1.08)

ระดับ
การเปดรับ
ขาวสาร
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ต่ํา

จากตารางที่ 8 พบวาชองทางขาวสารที่กลุม ตัวอยางเปดรับมากที่สุด คือ ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.58 จัดวามีการเปดรับขาวสารในระดับสูง ชองทางขาวสารทีก่ ลุมตัวอยาง
เปดรับรองลงมา คือ เอกสารคําสั่งเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 จัด
วามีการเปดรับขาวสารในระดับปานกลาง และชองทางขาวสารที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด
คือ Web Site ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.86 จัดวามีการเปดรับ
ขาวสารในระดับต่ํา
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ตารางที่ 9

จํานวนครั้งและรอยละในการเขารวมการประชุมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตอภาคการศึกษาของกลุมตัวอยาง

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
(ตอภาคการศึกษา)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเคยเขารวมเลย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
6 ครั้ง
7 ครั้ง
8 ครั้ง
รวม

92 (24.1)
188 (49.3)
57 (15.0)
22 (5.8)
9 (2.4)
8 (2.1)
4 (1.0)
0 (0.0)
1 (0.3)
381 (100.0)

_
X
(SD)
1.25
(1.23)

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเขารวมการประชุมเกีย่ วกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้งตอภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 49.3 และรองลงมาคือ ไมเคยมีการ
เขารวมเลย คิดเปนรอยละ 24.1 สวนกลุม ตัวอยางทีเ่ ขารวมการประชุม 8 ครั้งตอภาคการศึกษา
มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3 จากการคํานวณคาเฉลีย่ ของกลุมตัวอยางมีการเขา
ประชุมโดยเฉลี่ย คือ 1.25 ครั้งตอภาคการศึกษา
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ตารางที่ 10

จํานวนครั้งและรอยละในการเขารับการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตอภาคการศึกษาของกลุมตัวอยาง

จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม
(ตอภาคการศึกษา)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเคยเขาอบรมเลย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
6 ครั้ง
รวม

120 (31.5)
179 (47.0)
60 (15.7)
15 (3.9)
2 (0.5)
4 (1.0)
1 (0.3)
381 (100.0)

_
X
(SD)
0.99
(0.96)

จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเขารับการอบรมเกีย่ วกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้งตอภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 47.0 และรองลงมาคือ ไมเคยเขารับ
การอบรมเลย คิดเปนรอยละ 31.5 สวนกลุมตัวอยางทีเ่ ขารับการอบรม 6 ครั้งตอภาคการศึกษา
มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3 จากการคํานวณคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีการเขารับการ
อบรมโดยเฉลีย่ คือ 0.99 ครั้ง (หรือ 1 ครั้ง) ตอภาคการศึกษา
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ตารางที่ 11

จํานวนและรอยละวิธีในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาจากแหลงขาวสารภายในองคกรของกลุมตัวอยาง

แหลงขาวสารภายในองคกร
ไมแสวงหาขาวสารเลย
เจาหนาที่สาํ นักประกันฯ
หัวหนางาน
เพื่อนรวมงาน
คูมือประกันคุณภาพ
สื่อตาง ๆ ของสํานักประกันฯ
คนในแผนกทีท่ ํางานดานการประกันฯ
รวม

จํานวน (รอยละ)
58 (15.2)
130 (34.1)
40 (10.5)
79 (20.7)
35 (9.2)
26 (6.8)
13 (3.4)
381 (100.0)

จากตารางที่ 11 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญใชวิธีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจาก เจาหนาที่ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ
34.1 และรองลงมาคือ ใชวธิ ีแสวงหาขาวสารจากเพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 20.7 สวนวิธกี าร
แสวงหาขาวสารจากคนในแผนกของตนทีท่ ํางานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี
จํานวนนอยทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 3.4
ตารางที่ 12

จํานวนและรอยละประเภทของสื่อที่กลุม ตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภทของสื่อ
(N = 381)
การประชุม
สื่อบุคคล
สื่อเฉพาะกิจ

_
X
1.12
3.45
2.74

SD
0.99
0.96
0.81

จากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับจากสือ่ บุคคลมากทีส่ ุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และรองลงมาคือ มีการเปดรับจากสื่อเฉพาะกิจ มีคาเฉลีย่ เทากับ 2.74
สวนกลุม ตัวอยางที่มกี ารเปดรับจากการประชุมมีคาเฉลีย่ เทากับ 1.12 ซึ่งเปนจํานวนทีน่ อยที่สุด
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ตอนที่ 3

ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม ตัวอยาง เปน
การวัดความรูเ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาํ ถามทัง้ หมด 14 คําถาม
ตารางที่ 13

ขอที่

จํานวน รอยละ และคาเฉลีย่ ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของกลุม
ตัวอยางในแตละขอ

1

ขอคําถามเพื่อวัดความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
(N = 381)
การประกันคุณภาพคืออะไร ?

2

หนวยงานใดทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ?

3

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนาใคร ?

4

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มตนที่กิจกรรมใด ?

5

7

การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิผลไดจากขอใด
เปนสําคัญ ?
ตาม พรบ.การศึกษา 2542 กําหนดใหทุกสถาบันการศึกษา
ตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทุก ๆ กี่ป ?
เกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบาง ?

8

SSR คืออะไร ?

9

การจัดทํา SAR ใชเพื่อประโยชนอะไร ?

10

กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยกิจกรรมตาง
ๆ ตอไปนี้ ยกเวนขอใด ?
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ตอไปนี้ ยกเวนขอใด ?
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงที่ผลผลิต 4
อยางคืออะไรบาง ?

6

11
12

ผูตอบถูก
จํานวน
(รอยละ)
155
(40.7)
349
(91.6)
183
(48.0)
260
(68.2)
214
(56.2)
194
(50.9)
128
(33.6)
104
(27.3)
188
(49.3)
268
(70.3)
213
(55.9)
160
(42.0)

ผูตอบผิด
จํานวน
(รอยละ)
226
(59.7)
32
(8.4)
198
(52.0)
121
(31.8)
167
(43.8)
187
(49.1)
253
(66.4)
277
(72.7)
193
(50.7)
113
(29.7)
168
(44.1)
221
(58.0)
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ขอที่
13
14

ขอคําถามเพื่อวัดความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
(N = 381)
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร ?
จุดเริ่มตนของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับหนวยงานและสถาบันที่สําคัญ ที่จะนําไปสูคุณภาพ
ตามคาดหวังคือขอใด

ผูตอบถูก
จํานวน
(รอยละ)
117
(30.7)
180
(47.2)

ผูตอบผิด
จํานวน
(รอยละ)
264
(69.3)
201
(52.8)

จากตารางที่ 13 พบวากลุมตัวอยางมีความรูถูกตองในเรื่องหนวยงานทีท่ ําหนาที่
ประเมินคุณภาพภายนอกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.6 รองลงมากลุม ตัวอยางมีความรูถกู ตอง
คือ กิจกรรมในกระบวนการคุณภาพภายในคิดเปนรอยละ 70.3 สวนความรูเกีย่ วกับ SSR เปน
ขอที่กลุมตัวอยางมีความรูถกู ตองนอยที่สดุ คิดเปนรอยละ 27.3
ตารางที่ 14

จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคะแนนความรูโดยรวมเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ
คะแนนความรูโดยรวม
( 14 คะแนน)

จํานวน
(รอยละ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4 (1.0)
13 (3.4)
26 (6.8)
32 (8.4)
46 (12.1)
40 (10.5)
56 (14.7)
37 (9.7)
37 (9.7)
42 (11.0)
26 (6.8)

_
X
(SD)
7.12
(2.85)
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ตารางที่ 14 (ตอ)
คะแนนความรูโดยรวม
( 14 คะแนน)

จํานวน
(รอยละ)

_
X
(SD)

12
13
14
รวม

8 (2.1)
12 (3.1)
2 (0.5)
381 (100.0)

จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางทีม่ ีคะแนนความรู 7 คะแนน มีมากที่สุด คิดเปน
รอยละ14.7 และรองลงมา คือ 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.1 สวนกลุม ตัวอยางทีม่ คี ะแนน
ความรู 14 คะแนน มีจาํ นวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5 จากการคํานวณคาเฉลีย่ ความรู
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ที่มีคะแนนไดตั้งแต 0-14 คะแนน พบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับคะแนนความรูโดยเฉลี่ย 7.12 คะแนน ซึง่ แสดงวากลุมตัวอยางมีระดับความรูใน
ระดับปานกลางคอนขางต่ํา
ตารางที่ 15

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง
ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับความรู
มีความรูในระดับต่ํา
มีความรูในระดับปานกลาง
มีความรูในระดับสูง
รวม

จําแนกตามระดับความรูเกีย่ วกับระบบ

จํานวน
(รอยละ)
75 (19.7)
216 (56.7)
90 (23.6)
381 (100.0)

จากตารางที่ 15 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 56.7 และรองลงมาคือ มีความรูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 23.6 สวนกลุม ตัวอยางทีม่ ี
ความรูในระดับต่ํา มีจํานวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 19.7
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ตอนที่ 4

ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง มีขอ
คําถามทัง้ หมด 13 คําถาม โดยแบงเกณฑในเกณฑการประเมินทัศนคติเปน 5 ระดับ คือ เห็น
ดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ตารางที่ 16

จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุมตัวอยาง

เห็นดวย
อยางยิ่ง
117
(30.7)

เห็นดวย

จํานวน
(รอยละ)
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย

193
(50.7)

56
(14.7)

85
(22.3)

215
(56.4)

67
(17.6)

ทัศนคติตอระบบประกันฯ

1. ทานเชื่อวาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทําให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น
2. ระบบประกันฯ สงผลให
มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
3. ผูตองการเขามาศึกษามีความ
มั่นใจในดานคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
4. ระบบประกันฯ เปนรากฐาน
นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการองคกรใหไดมาตรฐานใน
อนาคต
5. ระบบประกันฯ สงผลให
มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
วาเปนสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพ
6. ระบบประกันฯ กอใหเกิดความ
ยุงยาก เสียเวลา

_
X

(SD)

ระดับ
ทัศนคติ

11
(2.9)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
4
(1.0)

4.07
(0.81)

เชิงบวก

70
(18.4)

9
(2.4)

2
(0.5)

3.98
(0.74)

เชิงบวก

235
(61.7)

63
(16.5)

14
(3.7)

2
(0.5)

3.92
(0.73)

เชิงบวก

85
(22.3)

223
(58.5)

59
(15.5)

9
(2.4)

5
(1.3)

3.98
(0.77)

เชิงบวก

94
(24.7)

194
(50.9)

77
(20.2)

8
(2.1)

8
(2.1)

3.94
(0.85)

เชิงบวก

64
(16.8)

96
(25.2)

144
(37.8)

70
(18.4)

7
(1.8)

3.37
(1.02)

ปานกลาง
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ตารางที่ 16 (ตอ)

เห็นดวย
อยางยิ่ง
14
(3.7)

เห็นดวย

จํานวน
(รอยละ)
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย

83
(21.8)

171
(44.9)

79
(20.7)

233
(61.2)

64
(16.8)
87
(22.8)

ทัศนคติตอระบบประกันฯ

7. สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร
เปนจํานวนมากในการจัดการ
ระบบประกันฯ
8. ระบบประกันฯ สงผลให
บุคลากรตองทํางานเปนระบบมาก
ขึ้น
9. ใชทรัพยากรและบุคลากรอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. สามารถตรวจสอบหรือ
วิเคราะหจุดดีและจุดดอยใน
กระบวนการทํางานได
11. ทําใหระบบการปฏิบัติงานมี
ความยุงยากขึ้น
12. ทําใหเครงเครียดในการ
ปฏิบัติงาน เพราะถูกยัดเยียด
ความรับผิดชอบในหนาที่มาก
เกินไป
13. ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งในการบริหารงานการศึกษา

_
X

ระดับ
ทัศนคติ

(SD)

72
(18.9)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
41
(10.8)

2.89
(0.99)

ปานกลาง

47
(12.3)

10
(2.6)

12
(3.1)

3.94
(0.85)

เชิงบวก

198
(52.0)
230
(60.4)

102
(26.8)
55
(14.4)

8
(2.1)
1
(0.3)

9
(2.4)
8
(2.1)

3.79
(0.83)
4.02
(0.76)

เชิงบวก

12
(3.1)
38
(10.0)

75
(19.7)
142
(37.3)

158
(41.5)
98
(25.7)

112
(29.4)
98
(25.7)

24
(6.3)
5
(1.3)

2.84
(0.92)
3.29
(1.00)

ปานกลาง

65
(17.1)

221
(58.0)

69
(18.1)

13
(3.4)

13
(3.4)

3.82
(0.87)

เชิงบวก

เชิงบวก

ปานกลาง

จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
เรื่อง ระบบประกันฯ ทําใหองคกรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น มากที่สุด ซึง่ มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.07 จัด
วามีทัศนคติเชิงบวก และมีทศั นคติเชิงบวกในทุก ๆ ขอยกเวนมีทัศนคติปานกลางในขอที่ 6, 7,
10, 12 โดยมีคาเฉลี่ย 3.37, 2.89, 4.02, 3.29 ตามลําดับ และไมมีขอใดที่กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติเชิงลบ
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ตารางที่ 17

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับทัศนคติเกีย่ วกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับของทัศนคติ

มีทัศนคติในเชิงลบมาก
มีทัศนคติในเชิงลบ
มีทัศนคติในระดับปานกลาง
มีทัศนคติในเชิงบวก
มีทัศนคติในเชิงบวกมาก
รวม

จํานวน
(รอยละ)
0 (0.0)
10 (2.6)
83 (21.8)
287 (75.3)
0 (0.0)
381 (100.0)

จากตารางที่ 17 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวก คิดเปนรอยละ 75.3
และรองลงมาคือ มีทัศนคติในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 21.8 และมีทัศนคติในเชิงลบ คิด
เปนรอยละ 2.6 เปนจํานวนที่นอยที่สุด โดยที่ไมมกี ลุมตัวอยางใดที่มที ศั นคติเชิงลบมาก และเชิง
บวกมาก
ตอนที่ 5

การยอมรับเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง มี
คําถามทัง้ หมด 14 คําถาม โดยแบงเกณฑในเกณฑการประเมินทัศนคติเปน 5 ระดับ คือ เห็น
ดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ตารางที่ 18

จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการยอมรับเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง

เห็นดวย
อยางยิ่ง
22
(5.8)

เห็นดวย

จํานวน
(รอยละ)
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย

228
(59.8)

110
(28.9)

35
(9.2)

257
(67.5)

29
(7.6)

การยอมรับระบบประกันฯ

1. ทานไดใชดัชนีชี้วัดในแตละ
องคประกอบเปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหพัฒนายิ่งขึ้น
2. ทานไดใชรายงานการประเมิน
ตนเองเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
3. ระบบประกันฯ ทําใหทาน
สามารถติดตามงานอยางมี
ระเบียบระบบมากยิ่งขึน้
4. ทานตั้งใจวาจะจัดทําเอกสาร
การประเมินตนเองใหชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในการทํางานครั้งตอไป
5. เมื่อมีระบบประกันฯ ทาน
สามารถปฏิบัติงานตาม นโยบาย
ขององคกรไดอยางชัดเจน
6. เมื่อมีระบบประกันฯ ทําใหทาน
ไดมีสวนรวมในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
7. ทานจะจัดอบรมหรือมีสวนรวม
ในการแนะนําเกีย่ วกับระบบ
ประกันฯใหกบั บุคลากรใน
หนวยงานของทาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น
8. ทานไดใชคูมือการประกันฯ เพื่อ
ชวยในการปฏิบัติงานสอดคลอง
ตามพันธกิจของหนวยงาน
9. ทานยอมรับวา ระบบประกันฯ
ชวยใหรูปแบบที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานของ
ทานเปนมาตรฐานเดียวกัน

_
X

ระดับ
การยอมรับ

(SD)

8
(2.1)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
13
(3.4)

3.62
(0.77)

มาก

75
(19.7)

6
(1.6)

8
(2.1)

3.80
(0.71)

มาก

255
(66.9)

87
(22.8)

3
(0.8)

7
(1.8)

3.78
(0.67)

มาก

44
(11.5)

265
(69.6)

51
(13.4)

13
(3.4)

8
(2.1)

3.85
(0.74)

มาก

37
(9.7)

235
(61.7)

86
(22.6)

17
(4.5)

6
(1.6)

3.73
(0.76)

มาก

43
(11.3)

163
(42.8)

124
(32.5)

25
(6.6)

26
(6.8)

3.45
(1.01)

ปานกลาง

38
(10.0)

150
(39.4)

158
(41.5)

13
(3.4)

22
(5.8)

3.44
(0.93)

ปานกลาง

37
(9.7)

165
(43.3)

140
(36.7)

17
(4.5)

22
(5.8)

3.47
(0.94)

ปานกลาง

25
(6.6)

251
(65.9)

88
(23.1)

6
(1.6)

11
(2.9)

3.72
(0.74)

มาก
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ตารางที่ 18 (ตอ)

เห็นดวย
อยางยิ่ง
53
(13.9)

เห็นดวย

จํานวน
(รอยละ)
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย

226
(59.3)

84
(22.0)

24
(6.3)

226
(59.3)

24
(6.3)

การยอมรับระบบประกันฯ

10. การทําแฟมสะสมงาน
รายบุคคลในแตละภาคการศึกษา
ทําใหทานทราบถึงภาระงานที่
จะตองปฏิบัติไดอยางชัดเจน
11. ระบบประกันฯเปนประโยชน
ตอการติดตอประสานงานและ
ทบทวนการทํางานไดทุก
ขั้นตอน
12. ทานใชระบบประกันฯ เพื่อการ
ประเมินผลงานของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
13. ทานสามารถควบคุมการ
ทํางานไดงายขึ้น เมื่อมีระบบ
ประกันฯ
14. หนวยงานของทานสามารถใช
ระบบสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เมื่อมีระบบ
ประกันฯ

_
X

ระดับ
การยอมรับ

(SD)

7
(1.8)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
11
(2.9)

3.80
(0.81)

มาก

115
(30.2)

13
(3.4)

3
(0.8)

3.67
(0.68)

มาก

193
(50.7)

135
(35.4)

27
(7.1)

2
(0.5)

3.55
(0.74)

มาก

35
(9.2)

197
(51.7)

123
(32.3)

15
(3.9)

11
(2.9)

3.60
(0.82)

มาก

26
(6.8)

150
(39.4)

170
(44.6)

15
(3.9)

20
(5.2)

3.39
(0.88)

ปานกลาง

จากตารางที่ 18 พบวากลุมตัวอยางมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี ความตั้งใจวาจะ
จัดทําเอกสารการประเมินตนเองใหชัดเจนมากยิง่ ขึ้นในการทํางานครัง้ ตอไปในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 และมีสวนรวมในการบริหารงาน การจัดอบรมหรือมีสวนรวมในการแนะนําเกี่ยวกับระบบ
ประกันฯใหกบั บุคลากรในหนวยงาน การใชคูมือการประกันฯ เพื่อชวยในการปฏิบัติงานสอดคลองตาม
พันธกิจของหนวยงาน การใชระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการยอมรับในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ย 3.45, 3.44, 3.47, 3.39 ตามลําดับ และไมมีขอใดที่กลุม ตัวอยางมีการยอมรับเชิงลบ
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ตารางที่ 19

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับของการยอมรับ
มีการยอมรับในระดับต่ํามาก
มีการยอมรับในระดับต่ํา
มีการยอมรับในระดับปานกลาง
มีการยอมรับในระดับสูง
มีการยอมรับในระดับสูงมาก
รวม

จําแนกตามระดับการยอมรับเกี่ยวกับ

จํานวน
(รอยละ)
8 (2.1)
9 (2.4)
90 (23.6)
253 (66.4)
21 (5.5)
381 (100.0)

จากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญการยอมรับในระดับสูง คิดเปนรอยละ
66.4 และรองลงมาคือ มีการยอมรับในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 23.6 และมีการยอมรับ
ในระดับต่ํามาก เปนจํานวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.1
ตอนที่ 6

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั

ขอมูลในสวนของการพิสูจนสมมติฐาน ทั้ง 5 สมมติฐาน ไดนําเสนอผลการพิสูจน
สมมติฐานในรูปของตารางประกอบความเรียง โดยเริ่มจากสมมติฐานที่ 1 จนถึง สมมติฐานที่ 5
ตามลําดับ
สมมติฐานที่ 1 การเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความสัมพันธกับความรูของกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 1 ที่กาํ หนดวาการเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความ
สัมพันธกับความรูของบุคลากรเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ซึง่ ผลการพิสูจน
สมมติฐานการเปดรับขาวสารทั้ง 3 ประเภท ไดแก การประชุม สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ
พบวาการเปดรับขาวสารทัง้ 3 ประเภท ไมมีความสัมพันธกับความรูของกลุมตัวอยาง โดย
นําเสนอในตารางที่ 20 มีรายละเอียดดังนี้ คือ
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ตารางที่ 20

ความรู

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการเปดรับขาวสารกับ
ความรูของกลุม ตัวอยางเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู
(Sig.)
1.000

X = 7.12 , SD = 2.86

การประชุม
X = 1.12 , SD = 0.99

สื่อบุคคล
X = 3.44, SD = 0.96

สื่อเฉพาะกิจ
X = 2.74 , SD = 0.81

0.064
(0.212)
0.058
(0.257)
0.097
(0.058)

การประชุม
(Sig.)
0.064
(0.212)
1.000
0.032
(0.538)
0.406*
(0.000)

สื่อบุคคล
(Sig.)
0.058
(0.257)
0.032
(0.538)
1.000
0.385*
(0.000)

สื่อเฉพาะกิจ
(Sig.)
0.097
(0.058)
0.406
0.385
(0.000)
1.000

จากตารางที่ 20 พบวา การเปดรับขาวสารทั้ง 3 ประเภทกับความรูเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ความรูของกลุม ตัวอยางมีความสัมพันธกบั ทัศนคติของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 2 ที่กาํ หนดวาความรูของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของกลุมตัวอยางเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการพิสูจนสมมติฐาน
จากคะแนนความรูท ั้ง 14 ขอ พบวาความรูของกลุม ตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอในตารางที่ 21
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สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง
การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 3 ที่กาํ หนดวาทัศนคติของกลุม ตัวอยางมีความสัมพันธกบั
การยอมรับของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งผลการพิสูจน
สมมติฐานพบวาทัศนคติของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอในตารางที่ 21 ดังนี้
ตารางที่ 21

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางความรู ทัศนคติ และการ
ยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง

ตัวแปร
ความรู

ความรู
(Sig.)
1.000

X = 7.12 , SD = 2.86

ทัศนคติ
X = 3.68 , SD = 0.42

การยอมรับ
X = 3.63 , SD = 0.61
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.098
(0.057)
0.184**
(0.000)

ทัศนคติ
(Sig.)
0.098
(0.057)
1.000
0.785**
(0.000)

การยอมรับ
(Sig.)
0.184**
(0.000)
0.785**
(0.000)
1.000

จากตารางที่ 21 แสดงผลการพิสูจนการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ดวยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
พบวา
ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความวา ความรู และทัศนคติเปนอิสระตอกัน หรือไมขึ้นอยูแกกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ 2
จากตารางที่ 21 แสดงผลการพิสูจนการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ดวยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ
กับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
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0.000 ซึ่งหมายความวา ยิง่ กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะ
เกิดการยอมรับการประกันคุณภาพการศึกษามาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 3
นอกจากนัน้ แลว
ยังพบอีกวาการยอมรับระบบของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.000 แต
เปนความสัมพันธในระดับนอย นัน่ หมายความวา ยิ่งกลุม ตัวอยางมีความรูมาก ก็จะมีการ
ยอมรับระบบฯ มากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง
การพิสูจนสมมติฐานขอที่ 4 ที่กาํ หนดวาลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางมี
ความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม ตัวอยาง
ตารางที่ 22

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของหนวยงาน
ที่สังกัด และเพศของกลุมตัวอยาง

การยอมรับ
(ตัวแปรตาม)
ประเภทของ คณะวิชา
(n =310 )
หนวยงาน
หนวยงานบริการฯ
ที่สังกัด

(n = 71)
ชาย
เพศ
(n = 173)
หญิง
(n = 208)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

_
X
3.6136

SD

t

Sig.

0.6325

-1.259

0.209

3.7115

0.5262

3.7333

0.5726

2.922

0.004*

3.5508

0.6339

จากการทดสอบสมมติฐานเรื่อง
การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรที่สงั กัดประเภทของหนวยงานที่แตกตางกัน ดวยสถิติ Independent t-test พบวา
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บุคลากรที่สงั กัดคณะวิชาและหนวยงานบริการการศึกษาแตกตางกันมีการยอมรับไมแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความวา ประเภทหนวยงานทีส่ ังกัดของกลุม
ตัวอยางไมมีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม ตัวอยาง ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 4
จากการทดสอบการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มีกับเพศ
ตางกัน ดวยสถิติ Independent t-test พบวาเพศชายและเพศหญิง มีคา เฉลี่ยการยอมรับ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามากกวาเพศหญิง (ชาย = 3.733 หญิง =3.5508) ซึ่งหมายความวา เพศที่
แตกตางกันมีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ 4
ตารางที่ 23

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกตามกลุมอายุของ
กลุมตัวอยาง

อายุ

จํานวน

20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60-69 ป
รวม

128
188
48
16
1
381

_
X
3.6546
3.5874
3.7619
3.5938
4.1429
3.6337

SD

F

Sig.

0.5206
0.7064
0.4585
0.4885

1.021

0.397

0.6128

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มีอายุตางกัน
ดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) พบวากลุม ตัวอยางที่มีอายุ
แตกตางกัน มีคาเฉลีย่ การยอมรับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
หมายความวา อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ 4
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ตารางที่ 24.1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ของกลุมตัวอยาง
อายุ

จํานวน

ปวช.-ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

14
120
211
36
381

_
X
3.7194
3.5976
3.7035
3.3115
3.6337

SD

F

Sig.

0.2794
0.4735
0.6542
0.7581
0.6128

4.584

0.004*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 24.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษารายคูระหวางกลุมที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกตางกัน จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาของกลุมตัวอยาง
(I)

(J)

ปวช-ปวส

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปวช-ปวส
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปวช-ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปวช-ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
Difference (I-J)
0.1218
-0.1594
0.4079*
-0.1218
-0.1058
0.2861
-0.1594
0.1058
0.3919*
-0.4079*
-0.2861
-0.3919*

Sig.
0.677
1.000
0.046
0.677
0.436
0.206
1.000
0.436
0.032
0.046
0.206
0.032
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จากตารางที่ 24.1 พบวากลุมตัวอยางทีม่ ีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีแ่ ตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (sig.= 0.004) เมื่อนํามา
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูในตาราง 24.2 พบวากลุมตัวอยางที่มกี ารศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก จะมีการยอมรับไดยากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับอื่น ๆ ทุกระดับ
ยกเวนในระดับปริญญาตรี ซึ่งหมายความวา วุฒกิ ารศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
ตารางที่ 25

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกตามระดับรายได
ตอเดือนของกลุมตัวอยาง

รายไดตอเดือน จํานวน
ต่ํากวา 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
สูงกวา 40,000
รวม

75
184
102
13
7
381

_
X
3.6971
3.6126
3.6457
3.4780
3.6224
3.6337

SD

F

Sig.

0.4508
0.6000
0.6812
0.9765
0.6810
0.6128

0.473

0.756

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มีรายไดตอ
เดือนตางกัน ดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) พบวาผูมี
รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีคาเฉลีย่ การยอมรับไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
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ตารางที่ 26

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกตามตําแหนงงาน
ของกลุมตัวอยาง

ตําแหนงงาน

จํานวน

หัวหนาภาค / แผนก
อาจารย
เจาหนาที่
รวม

29
263
89
381

_
X
3.7956
3.6266
3.6019
3.6337

SD

F

Sig.

0.7331
0.6361
0.4861
0.6128

1.150

0.318

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่มีตําแหนง
งานแตกตางกัน ดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) พบวาผู
ดํารงตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีคาเฉลีย่ การยอมรับไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
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สมมติฐานที่ 5 การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามสามารถอธิบายการยอมรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด
ตารางที่ 27

ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใหการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนตัวแปรตาม และเลือกใชตัวพยากรณเฉพาะทีม่ ีนยั สําคัญ
ทางสถิติ

ตัวพยากรณ

R

R2

ทัศนคติ
การศึกษาระดับปริญญาโท
สื่อบุคคล
สื่อเฉพาะกิจ
คณะวิชา
คะแนนความรู
เพศหญิง
คาคงที่

0.785
0.808
0.816
0.820
0.823
0.826
0.828

0.616
0.652
0.665
0.672
0.678
0.682
0.685

สปส.ถดถอย
B
Beta
1.045 0.713
-0.331 -0.158
0.059 0.094
0.067 0.088
-0.119 -0.078
0.140 0.066
0.075 -0.061
-0.532

T

P

21.759
-5.189
2.868
2.601
-2.603
2.198
-1.981
-3.163

0.000**
0.000**
0.004**
0.010**
0.010**
0.029**
0.048*
0.002**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 27 เมื่อใหการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนตัวแปรตาม
และมีตัวแปรตน จํานวนทัง้ หมด 26 ตัวแปร ดังตอไปนี้ ประเภทของหนวยงานทีส่ ังกัด ไดแก
คณะวิชา และหนวยงานบริการการศึกษา เพศของกลุม ตัวอยาง ไดแก เพศชาย และเพศหญิง
อายุของกลุม ตัวอยาง ไดแก ชวงอายุระหวาง 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป และ 60-69
ป วุฒิการศึกษาของกลุม ตัวอยาง ไดแก ระดับปวช.-ปวส. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกรายไดของกลุมตัวอยางตอเดือน ไดแก รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอ
เดือน รายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน รายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน รายได
30,001-40,000 บาทตอเดือน รายไดตั้งแต 40,000 บาทตอเดือนขึน้ ไป ตําแหนงงานของกลุม
ตัวอยาง ไดแก หัวหนาภาควิชา/หัวหนาแผนก อาจารย และเจาหนาที่ การเปดรับขาวสารจาก
สื่อตาง ๆ ภายในองคกร ไดแก การประชุม สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ คะแนนความรูเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณพบวา มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม ตัวอยางไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติเพียง
7 ตัวแปร โดยมีความสําคัญตามลําดับคือ ทัศนคติ การศึกษาระดับปริญญาโท สือ่ บุคคล สื่อ
เฉพาะกิจ คณะวิชา คะแนนความรู และเพศหญิง อยางไรก็ตามตัวแปรทั้ง 7 ตัว รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคะแนนการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม ตัวอยางไดรอย
ละ 68.5
สรุปไดวาทัศนคติเกี่ยวกับระบบคุณภาพการศึกษามีอทิ ธิพลตอการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด รองลงมาคือ วุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาโท และ ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลนอยที่สุดตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ก็คือ เพศหญิง การเปดรับ
ขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามจึงไมใชตัวแปรที่สามารถอธิบายการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 5

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารการสื่อสารในองคกรของผูบริหารและหนวยงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของบุคลากร ความรูของ
บุคลากร ทัศนคติของบุคลากร และการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ไดมีการตัง้ สมมติฐานไวดังนี้คือ
1. การเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความสัมพันธกับความรูของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความรูของบุคลากรมีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร
4. ลักษณะทางประชากรของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร
5. การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามสามารถอธิบายการยอมรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด
การวิจยั ในครัง้ นี้ไดใชวิธกี ารวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated Method) ซึ่งแบงออกเปน
สองสวน คือ วิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพไดใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยไดสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูงดานการกําหนดนโยบาย (Organisational Level) จํานวน 3 ทาน และไดสัมภาษณ

135

ผูบริหารระดับสูงดานการปฏิบัติการ (Functional Level) จํานวน 7 ทาน และใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
สวนวิธีวจิ ัยเชิงสํารวจนัน้ ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใชกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม จํานวนทัง้ สิ้น 381 คน และใชวิธีแบงกลุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การแจกแจงความถี่
รอยละ และคาเฉลี่ยเพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง การเปดรับขาวสารจาก
แหลงสารภายในองคกร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของบุคลากร เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
สวนการทดสอบสมมติฐานนั้นใช t-test เพื่อการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยาง และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตาง ๆ ตามสมมติฐาน
ที่ 1-4
ใชสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางที่จาํ แนกตาม
ลักษณะประชากรกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามสมมติฐานที่ 4 และใช
สถิติวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ หาความสัมพันธระหวางตัว
แปรสมมติฐานที่ 5 เพื่อบอกประสิทธิภาพการเปดรับขาวสาร (ตัวแปรอิสระ) ในการพยากรณ
การยอมรับระบบของบุคลากร (ตัวแปรตาม)

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1 กลยุทธทใี่ ชในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
จากผลการวิจยั พบวา ผูบริหารไดใชกลยุทธในการบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา แบงออกเปน 5 หัวขอที่สาํ คัญดังตอไปนี้
1. กลยุทธการใชการสื่อสารสราง “วัฒนธรรม” ใหมในองคกร
2. กลยุทธการสรางระบบการติดตอสื่อสารในแนวนอน
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3. การแสดงความชัดเจนในการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง
4. การแกทัศนคติเชิงลบของบุคลากรตอระบบ
5. การใชการประเมินคุณภาพภายในเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร และสรางการแขงขัน
ระหวางหนวยงานยอย
ตอนที่ 2 ปจจัยการสื่อสารทีม่ ีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
1. ผูบริหารมีหลักเกณฑที่สาํ คัญในการเลือกผูนําในการเผยแพรขาวสารและ
บริหารงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ เปนผูท ี่มีประสบการณตรงจากการ
บริหารงานดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากองคกร
ภายนอก และในสวนผูเผยแพรขอมูลขาวสารในหนวยงานยอยนัน้ ผูบริหารใชการ
บริหารงานตามสายงานเปนหลัก คือ หัวหนาภาค หัวหนาแผนก จะเปนผูเผยแพร
ในหนวยงานยอย
2. การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร การเลือกประเด็น และสาระสําคัญที่ใชในการนําเสนอ
- ความสําคัญของพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กับ การประกัน
คุณภาพฯ
- ความรูที่สาํ คัญสําหรับบุคลากรในการทํางานประกันคุณภาพ
- ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
- ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก
3. หลักเกณฑในการคัดเลือกและกําหนดสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรับรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การรักษาระดับความตอเนื่องของการประชุมเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ ซึ่งมีการประชุมในระดับตาง ๆ ดังนี้ การประชุมของ
ผูบริหารระดับสูง การประชุมระดับคณะวิชาหรือระดับสํานัก การ
ประชุมระดับภาควิชา หรือระดับกลุมยอยในแผนกตาง ๆ
- การใชการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อย้ําเตือนและตรวจสอบขอมูล
- สื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ คือ สื่อประเภทตาง ๆ
เพื่อเปนขอมูลใหกับบุคลากร ดังตอไปนี้ บอรดประกาศขาว จุลสาร
และขาวแจก คูมือประกันคุณภาพ WebSite ของสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

137

4. ความคาดหวังของผูบริหารตอบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ความสัมพันธระหวางภาระหนาที่ของบุคลากรที่เพิ่มขึน้ กับการ
ยอมรับระบบ
- ความตั้งใจในการปฏิบัติงานในอนาคตและความตัง้ ใจในการ
เผยแพรความรูของบุคลากร

สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ
ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากร
บุคลากรที่ศึกษามีจาํ นวน 381 คน แบงเปนเพศชาย 173 คน เพศหญิง 208 คน
สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป (49.3%) มีการศึกษาระดับปริญญาโท (55.4%) ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงอาจารย (69%) อยูในคณะบริหารธุรกิจ (27.8%) สังกัดในหนวยงานประเภทคณะวิชา
(79.5%) สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-20,001 บาท (48.3%)
ตอนที่ 2 การเปดรับขาวสารจากแหลงขาวสารในองคกรเกีย่ วกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การประชุม บุคลากรสวนใหญเขารับการอบรมเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้งตอภาคการศึกษา (47.0%) ในขณะที่มีบุคลากรมีการ
เขาประชุมโดยเฉลี่ย 1.25 ครั้งตอภาคการศึกษา
- สื่อบุคคล
บุคลากรสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากผูบังคับบัญชา ใน
ระดับสูง (38.6%)ในขณะที่มีบุคลากรที่เปดรับขาวสารจากเพื่อนรวมงานใน
ระดับปานกลาง (27.3%)
- สื่อเฉพาะกิจ บุคลากรสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากคูมือประกัน
คุณภาพในระดับปานกลาง (37.8%) ในขณะทีม่ ีบุคลากรที่ไมเคยเปดรับ
ขาวสารจาก Website ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเลยในระดับต่ํา
(52.5%)
ตอนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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บุคลากรตอบคําถามในสวนของความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาได
ในระดับปานกลางคอนขางต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ย 7.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน และ
บุคลากรสวนใหญ (56.7%) มีความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง

ตอนที่ 4 ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อพิจารณาจากคาเฉลีย่ รวมแลว พบวา บุคลากรสวนใหญ (75.3%) มีทัศนคติเชิง
บวกหรือทัศนคติที่ดีตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รองลงมาไดแกระดับปานกลาง
(21.8%) จากผลวิจัยไมพบวาบุคลากรมีทัศนคติเชิงลบมากตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 5 การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสว นรวมใน
กิจกรรมของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรสวนใหญ (69.6%) มีการยอมรับตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
เรื่อง ความตั้งใจวาจะจัดทําเอกสารการประเมินตนเองใหชัดเจนมากยิง่ ขึ้นในการทํางานครั้ง
ตอไป มากที่สดุ ซึ่งมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.85 และบุคลากรสวนใหญ (66.4%) มีการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสูง ในขณะที่มีบุคลากรที่มกี ารยอมรับในระดับต่ํามาก รอย
ละ 2.1
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1
การเปดรับขาวสารของบุคลากรมีความสัมพันธกบั ความรูข องบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
จากผลการวิจยั พบวา
การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งจากการประชุม สื่อ
บุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ของบุคลากรไมมีความสัมพันธกับความรูข องบุคลากร ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2
ความรูข องบุคลากรมีความสัมพันธกบั ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
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จากผลการวิจยั พบวา
ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของ
บุคลากร ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3
ทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธกบั การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร
จากผลการวิจยั พบวา
ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกับการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางมากซึง่ เปนไปตามสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4
ลักษณะทางประชากรของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
จากผลการวิจยั พบวา
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่สงั กัดตางกัน
ทั้งคณะวิชาและหนวยงานบริการ
การศึกษามีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 4
2. บุคลากรที่มีเพศตางกันมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกตางกันโดย
เพศชายมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดงายกวาเพศหญิง ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 4
3. บุคลากรที่มีอายุตางกันมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีไ่ มแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
4. บุคลากรที่มวี ฒ
ุ ิการศึกษาตางกันมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
แตกตางกัน บุคลากรทีม่ ีการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีการยอมรับไดยากกวา
บุคลากรที่มกี ารศึกษาในระดับอื่น ๆ ทุกระดับ ยกเวนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 4
5. บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม
แตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
6. บุคลากรที่มีตาํ แหนงงานตางกันมีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม
แตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
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สมมติฐานที่ 5
การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามสามารถอธิบายการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด
จากผลการวิจยั พบวา
ทัศนคติเกีย่ วกับระบบคุณภาพการศึกษามีอิทธิพลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาไดดีที่สุด
การเปดรับขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามจึงไมใชตัวแปรที่
สามารถอธิบายการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดดีที่สุด
ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ 5

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั ในครั้งนี้
ตามผลการวิจยั ในบทที่ 4 ดังนี้

จะขออภิปรายโดยนําปญหานําในการวิจยั เปนหลัก

ปญหานําการวิจัยขอที่ 1 :
กลยุทธที่ใชในการบริหารการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเปนอยางไร
กลยุทธการใชการสื่อสารสราง “วัฒนธรรม” ใหมในองคกร
จากผลการวิจยั ในบทที่ 4 ไดพบวา ผูบริหารไดใชการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
ในองคกร โดยเมื่อตองนําระบบใหมเขามาใชในองคกร ดังเชน ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูบริหารจะเนนการปฏิบัติงานดวยระบบ เพือ่ ใหบุคลากรรูส ึกเริ่มคุนเคย และ
ตระหนักถึงการมีอยูของระบบ ซึ่งตรงกับ โรเจอสและชูเมคเกอร (1983) ไดกลาวถึง
การผานกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวกรรมของบุคคลนั้น ในขั้นแรก คือ ขั้นความรู
บุคคลจะตองมีความรูห รือตระหนักวานวกรรมนั้นมีอยู ดังนัน้ ผูบริหารจึงไดเนนใหการ
ประเมินและการประกันคุณภาพเปนงานประจําที่บุคลากรจะตองปฏิบัติ
เพื่อให
บุคลากรไดทราบถึงการมีอยูข องระบบ จนกระทัง่ ใหเกิดเปนวัฒนธรรมในองคกร นัน่ คือ
เมื่อเกิดเปนวัฒนธรรมแลว
บุคลากรจะไมมกี ารโตแยงกับระบบใหมทจี่ ะเกิดขึ้น
นอกจากนัน้ ยังเปนไปตามหลักของ Fritz Heider ในเรื่องของแหลงที่มาของทัศนคติ
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ประเภททัศนคติที่เกิดจากสถาบัน (Institutional Factors) เกิดจากการหลอหลอมของ
สถาบันที่บุคคลนั้น ๆ เปนสมาชิกอยูและจะสนับสนุนใหเกิดทัศนคติไปในทางเดียวกัน
ลักษณะการใชกลยุทธการสรางระบบใหมใหกลายเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติ
ในองคกรของผูบริหาร เปนการสรางความตระหนักในลักษณะเดียวกันกับที่ โรเจอส
และชูเมคเกอร (1983) ไดกลาวไว เพราะเมื่อบุคลากรไดตระหนักถึงการมีอยูของ
ระบบฯ แลว บุคลากรก็จะเริ่มขั้นแรกของกระบวนการตัดสินใจที่จะยอมรับระบบฯ นัน่
คือ เปนการกระตุนใหเกิดการสนใจในตัวระบบฯ ในขั้นตนของการรับระบบฯ เขามาใช
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแลวดวยการที่ระบบฯ เปนนโยบายทีเ่ กิดจากสถาบัน ซึง่
เปนแรงสนับสนุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบฯ รวมกันได
การแสดงความชัดเจนในการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง
การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารนัน้
เปนการติดตอสื่อสารจากเบือ้ งบนสูเบื้องลาง (Downward Communication) ตาม
ลักษณะการบริหารงานแบบ (TQM : Total Quality Management) อีกทั้งยังเปนการ
สื่อสารโดยมีผบู ริหารระดับนโยบายสูงสุดเปนศูนยกลาง การออกคําสั่งใหปฏิบัติตาม
ระบบประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยสยาม จึงไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และมีความ
ชัดเจนดานนโยบาย เนื่องจากเปนการบริหารในรูปแบบองคกรเอกชน จึงทําใหผลของ
การยอมรับระบบฯ เปนไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ Alex
Bavelas และ Dermot Barrett พบวา ลักษณะของสายใยของการติดตอสื่อสารในแบบ
มีศูนยกลาง (Bavelas and Barrett อางใน ธงชัย สันติวงศ, 2537: 429) ซึ่งพบวาการ
ติดตอในแบบมีศูนยกลางนัน้ จะมีขอดี คือ ฐานะของผูน าํ จะแจงชัด และผูนําจะสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองรวดเร็ว ในขณะทีม่ ขี อเสียที่สําคัญ คือ ระดับขวัญ
โดยเฉลี่ยของกลุม และ ความคลองตัวในการแกปญหาของบุคลากรก็จะมีต่ํา
สาเหตุสาํ คัญของการเปนศูนยกลางการสือ่ สาร ก็คือ การบริหารองคกรของ
มหาวิทยาลัยสยามมีลกั ษณะเฉพาะที่เดนชัดมาก อธิการบดีมีอํานาจในการตัดสินใจใน
เรื่องตาง ๆ คอนขางสูง และเมื่ออธิการบดีมีความตั้งใจในการสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึง่
อยางชัดเจน
ความเขมขนของเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไปก็จะกระจายไปไดทั่วถึงทัง้
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องคกร เนื่องจากอธิการบดีจะเปนผูก ระตุนใหทุก ๆ ฝาย เริ่มตนการปฏิบัติการในเรื่อง
นั้น ๆ อยางหนักแนน และชัดเจน
กลยุทธการสรางระบบการติดตอสื่อสารในแนวนอน
อยางไรก็ตาม การสื่อสารจากศูนยกลางโดยผูบริหารสูงสุด ผานทางสายงาน
บังคับบัญชาก็อาจจะทําใหเกิดการขาดหายของขอมูล
หรือเกิดความผิดเพีย้ นของ
ขอมูลได ดังเชนขอเสียของสายใยการติดตอสื่อสารแบบมีศูนยกลางดังที่ไดกลาวมาก็
จําเปนจะตองถูกแกไข การแกปญหาในดานระดับขวัญของบุคลากรและความคลองตัว
ในการแกปญหาของบุคลากรที่มีอยูน อยนั้น จึงเปนสิ่งจําเปน ผูบ ริหารจึงไดเลือกใชกล
ยุทธการติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) ซึ่งเปนกลยุทธตาม
ลักษณะการบริหารงานแบบ (TQM : Total Quality Management)
ดังนัน้ นอกจากการกระจายขอมูลขาวสารผานทางสายบังคับบัญชาจาก
ผูบริหารไปยังคณะวิชา และภาควิชาตามลําดับแลว ผูบริหารยังไดใชวิธีการรวมกลุม
บุคลากรจากหลาย ๆ คณะวิชา ใหรวมกันทํางานใหกบั ศูนยกลางของมหาวิทยาลัยดวย
งานเฉพาะกิจตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานรับสมัครนักศึกษาใหม งานนิทรรศการ
ทางวิชาการตาง ๆ ซึง่ มีลักษณะในแบบ Group work เพื่อใหบุคลากรจากคณะวิชาตาง
ๆ ไดมีความสัมพันธนอกหนวยงานยอยของตนเอง ทําใหบุคลากรในองคกรมีความ
พรอมที่จะทํางานรวมกัน เมื่อเกิดระบบใหมหรือนวกรรมใหมขึ้นในองคกรดังเชน ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลขาวสารที่เกีย่ วของก็จะหมุนเวียนไดทั่วถึงบุคลากรทุก
ๆ ฝายในองคกร ทัง้ จากคําสั่งโดยตรงจากผูบริหารทางหนึง่ จากหัวหนาหนวยงานอีก
ทางหนึ่งแลว
ก็ยังมีขาวสารจากบุคลากรในระดับเดียวกันทัง้ ภายในและภายนอก
หนวยงานอีกดวย
การใชการประเมินคุณภาพภายในเพือ่ แลกเปลี่ยนขาวสารและสรางการแขงขัน
ระหวางหนวยงานยอย
การประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ ของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูบ ริหารไดใชกลยุทธการสรางการ
ติดตอสื่อสารในแนวนอนขางตน
โดยใหแตละหนวยงานตรวจสอบและประเมินการ
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ทํางานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานอื่น ๆ หมุนเวียนกันไป ซึ่ง
ตรงกันกับ ขัน้ การจูงใจ (Persuasion Stage) โดยโรเจอสและชูเมคเกอร (1983) กลาว
ไววา นวกรรมสามารถสังเกตได (Observability) คือ การที่ผลของนวกรรมเปนสิ่งที่
สามารถมองเห็นไดโดยสมาชิกในระบบสังคม
ยิง่ สมาชิกในระบบสังคมสามารถ
มองเห็นผลของนวกรรมไดงา ยเพียงใด นวกรรมนั้นก็จะถูกยอมรับไดงาย
ดังนัน้ การไดพบปะ แลกเปลีย่ นความรู และสรางความสัมพันธของบุคลากรใน
ระดับเดียวกัน จะทําใหเกิดการไหลเวียนของขาวสารดังกลาวแลว ยังเปนการเพิม่ การ
จูงใจใหบุคลากรแขงขันกันในแตละหนวยงานดานการประกันคุณภาพฯ
ของหนวย
ตนเองอีกดวย เพราะบุคลากรแตละคนทราบดีวาจะตองถูกตรวจสอบและประเมินจาก
หนวยงานอื่น และในสิ่งสําคัญก็คือตนเองก็จะไดรับรูขอมูลของหนวยงานอื่นทั้งความ
คืบหนา ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอื่น และการ
พิจารณาผลดีของการพัฒนาหนวยงานจากการใชระบบประกันคุณภาพฯ ดังนั้นการ
แขงขันกันระหวางหนวยงานก็จะเกิดขึ้น เพื่อสรางผลงานใหกบั หนวยงานของตน ซึง่ จะ
นําไปถึงการยอมรับระบบฯ ไดรวดเร็วมากขึ้น
การแกทัศนคติเชิงลบของบุคลากรตอระบบ
ขอขัดแยงที่สําคัญในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คือ
บุคลากรคิดวาการใชระบบฯ เปนการเพิม่ ภาระงานของตนเองมากขึ้น เพราะดวยการ
ปฏิบัติแบบเดิมที่มีอยูก อน เปนเงื่อนไขที่สาํ คัญที่ทาํ ใหบคุ ลากรรูสึกแตกตาง ดังนั้นเมื่อ
ผูบริหารเชื่อวา การทํางานประกันคุณภาพเปนประจํา หรือทําบอยครั้งติดตอกัน จะทํา
ใหบุคลากรรูสกึ ซ้ําซากกับงานทีท่ ํา และอาจจะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอระบบฯ ได
อยางไรก็ตามผูบริหารยังคงเชื่อวา ทัศนคติที่มีตอการทํางานดานการประกัน
คุณภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งตรงกับ McDavid & Harrari (1968) กลาวถึง
คุณสมบัติของทัศนคติไววา ทัศนคติเปนสิง่ ที่ตองเรียนรู มิใชสิ่งทีเ่ กิดขึ้นเอง และยังเปน
สิ่งที่มีลกั ษณะคอนขางมีเสถียรภาพ ทัศนคติไมใชสิ่งที่จะสามารถเปลีย่ นแปลงไดอยาง
ฉับพลันจากสิง่ หนึ่งไปอีกสิง่ หนึง่ จนไมสามารถทํานายหรือคาดหมายได และไมใชสิ่งที่
มั่นคงถาวรจนไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ผูบริหารจึงตองใชกลยุทธการหมุนเวียนให
บุคลากรทุก ๆ คนไดเขามาทํางานเกีย่ วกับระบบประกันฯ เพื่อทีจ่ ะใหบุคลากรไดสมั ผัส
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กับการทํางานดานการประกันคุณภาพกันอยางทั่วถึงทุก ๆ คน ซึ่งผูบริหารเชื่อวาจะเปน
การสรางโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบฯ ดวยตนเอง อีกทั้งจะไดมีโอกาส
เขาถึงวัฒนธรรมการประเมินที่ผูบริหารตองการสรางใหเกิดขึ้นดวย

ปญหานําการวิจัยขอที่ 2 :
ปจจัยการสื่อสารใดบางที่มีผลตอความสําเร็จในการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
หลักเกณฑทสี่ ําคัญในการเลือกผูนําในการเผยแพรขาวสารและบริหารงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเปนผูบริหารในระดับสูงสุด ไดเตรียมความ
พรอมในการเลือกผูนําในการเผยแพรขาวสาร ดวยการวิเคราะหสภาพและลักษณะ
สําคัญขององคกร และไดขอสรุปวา องคกรในการบริหารของตนเปนสถาบันการศึกษาที่
มีลักษณะการบริหารแบบเอกชนที่มีความเปนเอกเทศ ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลที่จะ
จึงควรจะตองเปนบุคคลที่มี
เปนผูนําในการเผยแพรขาวสารดานการประกันฯ
ประสบการณการทํางานดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง
อีกทัง้ ยังมี
ประสบการณการสอนในสถาบันการศึกษาอีกดวย เนื่องดวยบุคลากรสวนใหญของ
องคกรมีฐานะเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ผูบริหารจึงไดเลือกผูนําที่เคยทํางาน
ในลักษณะเดียวกัน จึงจะจูงใจใหบุคลากรสวนใหญเชื่อถือได ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของผูสง
สารที่ผูรับสารมักใชในการตัดสินความนาเชื่อถือของผูสงสาร (อรวรรณ ปลันธโอวาท,
2537) คือ ปจจัยที่เปนคุณสมบัติของผูสงสาร (Qualification Factor) อาทิเชน มี
ประสบการณดานใดดานหนึ่ง (Experienced) ไดรับการฝกฝน (Trained) มีทกั ษะ
ความชํานาญ (Skilled) และ มีความสามารถ (Able)
ผูบริหารจึงไดเลือก พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทั รา เอื้อวงศ ผูชวยอธิการบดี และ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ เปนผูทมี่ ีความรู คุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
สถานภาพทางสังคมสูง โดยเฉพาะประสบการณในดานการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มคี วามเดนชัด อีกทั้งยังทําหนาที่ผูประเมินภายนอก ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษของ สมศ. จึงทําใหบุคลากรมีความเชื่อถือไดรวดเร็วขึ้น สามารถยึดถือเปน
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ตนแบบได และมีความเชื่อมัน่ วาระบบที่จะเกิดขึ้นใหมนนั้ จะมีความถูกตองชัดเจนดวย
ความเปนผูชํานาญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษามากอน
ในสวนของผูนาํ ในการเผยแพรขาวสารในหนวยงานยอยนัน้
ผูบริหารได
มอบหมายใหหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาแผนก ซึ่งเปนผูนาํ ในหนวยงานยอยในองคกร
อยูแลว ใหเปนผูทาํ หนาที่เผยแพรขาวสารขอมูลไปยังบุคลากรตามลําดับชั้น
การจัดเตรียมขอมูลขาวสาร การเลือกประเด็น และสาระสําคัญที่ใชในการนําเสนอ
- ความสําคัญของพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กับ การประกันคุณภาพฯ
เปนประเด็นทีผ่ ูบริหารใชสื่อสารไปยังบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบฯ เพราะเมื่อมีกฎหมายมาบังคับใหเกิด
การใช บุคลากรก็จะเขาใจไดถึงความจําเปนของการใชระบบฯ ซึ่งอาจจะมีผล
ตอสถานภาพขององคกรและตนเองได หากไมสามารถปฏิบัติงานตามระบบฯ
ใหประสบความสําเร็จได ซึ่งตรงกันกับ จุดจูงใจโดยใชความกลัว (Fear
Appeals) อรวรรณ ปลันธโอวาท (2542) ไดกลาววา ความกลัวในระดับต่ํามี
ผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ซึง่ ความสําคัญของระบบฯ
ที่เปนกฎหมายบังคับใช มีผลใหบุคลากรเกิดความกลัวในระดับต่ํา นัน่ คือ การ
กลัววาองคกรอาจจะไมมีความมัน่ คง
หากไมผานการประกันคุณภาพจาก
องคกรภายนอก ดังนัน้ การใชจุดจูงใจในสารโดยใชความกลัว จึงมีผลทําให
บุคลากรเกิดการยอมรับระบบฯ ไดงายมากขึ้น
- ความรูที่สาํ คัญสําหรับบุคลากรในการทํางานประกันคุณภาพ
ประกอบไปดวย ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และ
ความรูเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงใน
การดําเนินงานเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ความรูทงั้ สองดานนี้
เปนขอมูลที่ผบู ริหารใชในการอบรมบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเรียนรูดานการ
ประกันฯ และสามารถนําไปปฏิบัติได นอกจากนัน้ ยังเปนการเพิ่มระดับความรู
ใหแกบุคลากร ซึ่งจะมีผลตอทัศนคติของบุคลากรไดเชนกัน ผลการวิจัยพบวา
คะแนนความรูโดยเฉลี่ยของบุคลากรอยูในระดับต่ํา เนื่องจากความรูเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเขาใจคอนขางยาก
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หลักเกณฑในการคัดเลือกและกําหนดสื่อตาง ๆ
ผูบริหารไดใชสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดสรร
ขอมูลขาวสารที่เกีย่ วของกับการประกันฯ ซึ่งสํานักประกันฯ ไดเลือกทีจ่ ะใชการประชุม
เปนสื่อหลักในการเผยแพรความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรักษา
ระดับความตอเนื่องของการประชุมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
โดยจัดใหมีการ
ประชุมในระดับตาง ๆ เพือ่ เปนการเผยแพรความรูไปยังบุคลากรไดอยางทั่วถึง ดังนี้
การประชุมของผูบริหารระดับสูง การประชุมระดับคณะวิชาหรือระดับสํานัก การประชุม
ระดับภาควิชา หรือระดับกลุม ยอยในแผนกตาง ๆ
สํานักประกันคุณภาพยังไดใชสื่อบุคคลตามสายงานบังคับบัญชา ทั้งคณบดี
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาแผนก รวมทั้งบุคคลที่เปนตัวแทนในแตละหนวยงานที่มี
ความรูดานระบบฯ มากกวาผูอื่น หรืออาจจะเปนหัวหนาในหนวยงานยอย เปนผูชว ยใน
การเผยแพรขา วสารใหกับบุคลากร
เพื่อย้าํ เตือนและตรวจสอบระดับความรูของ
บุคลากรในหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดไว
นอกจากนัน้ แลวสํานักประกันคุณภาพยังใชสื่อเฉพาะกิจตาง ๆ ดังตอไปนี้
บอรดประกาศขาว จุลสารและขาวแจก คูมือประกันคุณภาพ WebSite ของสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการย้ําเตือนและกระตุนใหบุคลากรเกิดความตระหนัก
ของการมีระบบฯ และเปนแหลงความรูท บี่ ุคลากรสามารถแสวงหาได
ผูบริหารไดสรางความตอเนือ่ ง การประชุม การเขากลุม สัมมนา และการอบรม
เปนอยางมาก ในการเผยแพรขอมูลใหกบั บุคลากรทัง้ หมด ซึ่งมีบุคลากรที่เขารวมการ
ประชุม 1 ครั้งตอภาคการศึกษาเพียงรอยละ 49.3 สวนการอบรมนัน้ มีรอยละ 47.0 จาก
ผลการวิจยั ดังกลาวจะเห็นไดวาบุคลากรสวนใหญมีการเขารวมการประชุมและการ
อบรมเพียงครึ่งหนึ่งของทัง้ หมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประชุมดานระบบประกันฯ ไมมี
อิทธิพลตอการยอมรับระบบฯ ของบุคลากรเลย ในขณะที่สื่อบุคคลกลับมีอิทธิพลตอ
การยอมรับระบบฯ ของบุคลากรมากกวา ซึ่งมีความเปนไปไดวา การใหขอมูลดวย
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพฯ มากเกินไป โดยไมใหบคุ ลากรมีโอกาสใน
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การรับขอมูลขาวสารดวยรูปแบบอื่น ๆ ที่มแี รงจูงใจมากกวาเอกสารคําสั่ง เอกสารทีเ่ ปน
ทางการตาง ๆ และการประชุมอยางเปนทางการที่อยูในกรอบมากเกินไป อาจจะทําให
ผูเขารวมมีความอึดอัดมากขึ้น การเพิ่มจุดจูงใจในรูปแบบอื่น ๆ เชน การใชจุดจูงใจดวย
รางวัล จะสามารถทําใหบคุ ลากรตองการมีสวนรวมมากยิ่งขึน้ และทําใหเปนสื่อที่มี
ดังนั้นนอกจากทัศนคติของบุคลากรที่มีตอ
อิทธิพลตอการยอมรับมากขึน้ ก็เปนได
ระบบฯ แลว ทัศนคติของบุคลากรตอการสือ่ สารจึงมีผลเปนอยางยิง่ ดวย
ความคาดหวังของผูบริหารตอบุคลากรในการปฏิบตั ิงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การตัดสินใจใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปนการตัดสินใจโดยผูบริหาร
ซึ่งเปน การตัดสินใจโดยผูมอี ํานาจอยางเปนทางการ (Authority Decision) เปนการ
ตัดสินใจโดยคน ๆ เดียวหรือกลุมบุคคลกลุม เดียวที่มีอํานาจตัดสินใจในการนํา
นวกรรมมาใช ผลของการตัดสินใจจะกระทบตอคนในองคการ (ปรมะ สตะเวทิน,2538)
ผูบริหารจึงมีความกังวลเปนอยางยิ่งตอภาระหนาที่ของบุคลากรที่เพิ่มขึน้ เมื่อตอง
ใชระบบประกันคุณภาพ เพราะบุคลากรไมไดเปนผูตัดสินใจใชระบบฯ เอง
การเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกภายในกลางป 2547 ของ
องคกรเปนดัชนีชี้วัดถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานในอนาคตของบุคลากรไดเปนอยาง
ดี และการเตรียมความพรอมนี้ยงั ไดบงบอกถึงความตั้งใจในการเผยแพรความรูข อง
บุคลากรที่ยอมรับระบบฯ ไปยังบุคลากรคนอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพรอม ซึ่งเปนขัน้ ตอน
สุดทายของการตัดสินใจยอมรับนวกรรมของโรเจอสและชูเมคเกอร (1983) นัน่ คือ ขั้น
การยืนยัน (Confirmation Stage) ขั้นการยืนยันจะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจ
ระยะเวลาหนึง่ โดยบุคลากรที่ยอมรับแลวจะแสวงหาแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของเขา และหากบุคลากรตั้งใจทีจ่ ะเผยแพรไปยังคนอืน่ ๆ ตอไป
ก็แสดงถึงการตัดสินใจยอมรับระบบฯ เพราะเห็นผลดีของนวกรรม หรือระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา วามีผลทีด่ ีตอตนเอง และองคกร
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ปญหานําการวิจัยขอที่ 3 :
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของบุคลากร
ความรูข อง
บุคลากร ทัศนคติของบุคลากร และการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โรเจอส (Rogers 1973) กลาววาการสื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการ ดังนี้คือ
(1) ความรูของผูรบั สาร (Knowledge = K)
(2) ทัศนคติของผูร ับสาร (Attitude = A)
(3) ดานพฤติกรรมของผูรับสาร (Performance = P)
ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารและความรู
การเปลี่ยนแปลงทัง้ สามประการนี้จะเกิดขึน้ ในลักษณะตอเนื่องตามลําดับชั้น
กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารก็จะเกิดความรูเกีย่ วกับเรื่องนัน้ และจะมีผลทําให
เกิดทัศนคติตอ เรื่องนัน้ ตามมา และทายทีส่ ุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่อง
นั้น แตจากผลการวิจยั กลับพบวา ลักษณะตอเนื่องตามลําดับชัน้ ดังกลาวไมไดเกิดขึ้น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามมีการเปดรับขาวสารกับระดับความรูทไี่ มมี
ความสัมพันธกัน โดยมีการเปดรับขาวสารคอนขางมาก ทั้งการเขารวมประชุม และการ
เปดรับดวยสื่อบุคคล แตบุคลากรกลับมีคา เฉลี่ยของระดับความรูอยูในระดับปานกลาง
คอนขางต่ํา ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ดวยเนื้อหาของสาร (Message) ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา คอนขางที่จะเขาใจไดยาก
ความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ
นอกจากนัน้ แลว ผลการวิจัยยังพบอีกวา ความรูของบุคลากรกับทัศนคติของ
บุคลากรเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษายังไมมีความสัมพันธกันอีกดวย ซึ่ง
เปนการขัดแยงกันเปนอยางยิ่งกับ ทฤษฎี KAP ที่กลาววา การยอมรับปฏิบัติ
(Practice) ของผูรับสาร ตองเริ่มตนจากความรู (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude)
จากนั้นทัศนคติจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล อีกทั้งยังขัดแยงกับ Shaw and
Wright ไดใหคําจํากัดความของทัศนคติวา หมายถึงความรูสึกทางจิตใจของบุคคล
เนื่องจากการเรียนรู ตลอดจนประสบการณซึ่งกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทาง

149

ใดทิศทางหนึ่งในการตอบสนองสิง่ เรา หรือจินตนาการตาง ๆ ที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของ
(M.E.Shaw and I.M.Wright, 1976: 3)
จากการที่ผลการวิจัยมีความไมสอดคลองเปนอยางสูงกับทั้งสองทฤษฎี
ดังกลาว เนื่องมาจากบุคลากรอาจจะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่เขามามีบทบาท
ในการตัดสินใจวามีทัศนคติที่ดีตอระบบฯ ไดเชนกัน เชน ลักษณะโครงสรางขององคกร
ที่เปนองคกรเอกชน บุคลากรกับผูบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกันในระดับหนึ่ง การ
ออกคําสั่งไมวา จะเปนดวยวาจา หรือเอกสารคําสั่ง จากผูบริหารในระดับนโยบาย
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม) มีอทิ ธิพลสูงตอพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา ที่มี
ความตั้งใจที่จะดําเนินงานสนองนโยบายอยูแลว โดยบุคลากรสวนใหญมีความตั้งใจ
และทําความเขาใจที่จะแบงปนขาวสารกับผูบริหาร นัน่ คือ บุคลากรพยายามที่จะทําให
การปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามที่ผูบริหารวางนโยบายเอาไว โดยยึดถือความพอใจของ
ผูบริหารเปนหลักสําคัญ เพราะตองการที่จะใหผบู ริหารเกิดความรูสกึ พอใจในผลงาน
ของตน ซึง่ จะนําไปถึงความปลอดภัย และความมั่นคงของตนเองดวย จึงทําใหบุคลากร
สวนใหญ (75.3%) มีทัศนคติเชิงบวกตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ สอดคลอง
กับ Colin Cherry ไดกลาววา การสื่อสารของมนุษยก็เพื่อการแบงปนขาวสารกัน (An
act of sharing) การแบงปนขาวสารนี้จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกันและนําไปสูการ
กระทําที่สอดคลองไปในทางเดียวกัน (Colin Cherry, 1978: 4-5)
ความสัมพันธระหวางทัศนคติและการยอมรับ
อยางไรก็ตาม ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสยามมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปน
อยางมาก นั่นคือ ยิ่งบุคลากรมีทัศนคติที่ดมี ากเทาไรก็ยงิ่ มีการยอมรับมากขึ้นไปในทาง
เดียวกัน
ซึ่งผลจากการยอมรับเกิดขึ้นได
ไมใชเพียงลักษณะความเดนชัดและ
ความสัมพันธที่มีตอของผูนาํ เทานัน้ แตเกิดจากการไดทดลองใชระบบฯ มากขึ้นดวย
ขั้นตอนในการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสยามจึงเกิดขึน้ ไดดวย
ลักษณะความเดนชัดของผูบริหารบวกกับ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร นําไปถึงความตั้งใจทํางานของบุคลากร ซึ่ง
ก็คือขั้นการทดลองใชระบบฯ หลังจากนั้นบุคลากรก็เริ่มซึมซับกับระบบที่เกิดขึ้น และได
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แสวงหาขอมูลเพิ่มเติม (จากผลการวิจัยในบทที่ 4 ตารางที่ 20 นั่นคือ เมื่อเปดรับสื่อ
เฉพาะกิจ หรือเอกสารตาง ๆ มากขึ้น ก็จะเขารวมการประชุม และเปดรับสื่อบุคคลมาก
ขึ้นดวยเชนกัน) บุคลากรจึงมีการยอมรับระบบฯ เพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ ขั้น
การยืนยัน (Confirmation Stage) ของ โรเจอสและชูเมคเกอร (1983) นั่นคือ หลังจาก
ยอมรับนวกรรมแลว บุคคลจะมีการแสวงหาขาวสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ยอมรับของตน ดังแผนภูมดิ ังนี้
แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
บุคลากร

ผูบริหาร
ลักษณะความเปนผูนํา
+
ความสัมพันธกับบุคลากร

ตอบสนองนโยบาย
+
ปฏิบัติงานเพื่อใหผูบริหาร

สรางนโยบายการประกัน
คุณภาพใหเปน
“วัฒนธรรมองคกร”

ตอบสนองนโยบาย
และเริ่มซึมซับระบบ

ตั้งบุคคลที่มีความสามารถ
ดานระบบฯ เพื่อเผยแพร
ขาวสาร

มีทัศนคติที่ดี
เริ่มแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพรอม

ประเด็นเนื้อหาในการสื่อสาร

การยอมรับระบบฯ
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การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สยามจึงมีลักษณะเฉพาะของสังคมขององคกร ที่ไมไดเปนไปตามลําดับขั้นตามทฤษฏี
KAP
โดยที่บุคลากรเกิดการยอมรับไดโดยมีลําดับขั้นที่แตกตางออกไปจากทฤษฏี
ดังกลาวเปนอยางมาก แตยังคงมีความเดนชัดในความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดีกับ
การยอมรับซึง่ เพิ่มตามมากขึ้น
ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกับการยอมรับ
ลักษณะทางประชาการของบุคลากร ที่ผวู ิจัยศึกษาพบวา มีเพียง ระดับวุฒิ
การศึกษา
และเพศที่แตกตางกันเทานั้นที่มีผลตอการยอมรับที่แตกตางกัน
ซึง่
หมายความวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตางกัน มีอายุที่แตกตางกัน มีรายได
ที่แตกตางกัน และมีตําแหนงงานที่แตกตางกัน ตางก็มกี ารยอมรับระบบฯ ที่ไมแตกตาง
กันเลย ซึง่ สนับสนุนขัน้ ตอนในการยอมรับระบบฯ ดังที่ไดกลาวในขางตน
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบวา ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรเปนปจจัยทีม่ ีอิทธิพลมากที่สุดในการยอมรับระบบฯ
ของ
บุคลากร ถึงแมวาลําดับขั้นตอนในการยอมรับจะไมเปนไปตามขั้นตอนตามทฤษฏี KAP
แตทัศนคติของบุคลากรเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเปนอยางมากตอการยอมรับของ
บุคลากร ซึ่ง Milton Rokeach กลาววา ทัศนคติเปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบ
ของความเชื่อที่มีตอสิ่งหนึง่ สิ่งใด หรือสถานการณใดสถานการณหนึง่ ผลรวมของความ
เชื่อนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคล ซึ่งนําไปสูป ฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่
ชอบหรือไมชอบ (Milton Rokeach, 1970 อางใน พรรณเพ็ญ วัยเจริญ, 2539: 22)
ผลจากการวิจยั จึงสรุปไดวา ทัศนคติของบุคลากรเปนตัวแปรที่มีอทิ ธิพลตอ
การยอมรับมากที่สุด การยอมรับเกิดขึ้นจากการมีทัศนคติที่ดีของบุคลากร ซึง่ เกิดขึ้น
จากสภาพแวดลอมเฉพาะทางสังคม และคานิยมเฉพาะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สยาม ซึ่ง Foster ไดสรุปแนวคิดเกีย่ วกับการเกิดทัศนคติวาขึ้นอยูก ับสาเหตุ 2 ประการ
คือ ประสบการณทางตรง และทางออม และคานิยม ตลอดจนการตัดสินคานิยม
เนื่องจากประสบการณที่บุคคลมีกับสิ่งของ บุคคล หรือสถานการณ สามารถกอใหเกิด
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ทัศนคติในตัวบุคคลจากการที่ไดพบเห็น คุนเคย หรือทดลอง และแตละกลุมชนก็อาจมี
คานิยมตอสิ่งเดียวกันแตกตางกันได ทัง้ นีข้ ึ้นอยูกับวัฒนธรรม คานิยม หรือมาตรฐาน
ของกลุมบุคคลที่ใชชีวิตอยู (Charles R.Foster, 1952 อางใน พรรณเพ็ญ วัยเจริญ
,2539: 23)
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. พัฒนาสื่อบุคคล โดยใชหลักการ “Training of the Trainer” นัน่ คือ ตองมีการอบรมผูสงสาร
(Sender) ที่เปนผูนาํ ในหนวยงานยอยตาง ๆ ใหมที ักษะทางดานการสื่อสาร โดยภาพรวม
แลวผูสงสารนาที่จะประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีประสบการณดานการสื่อสาร (Experience)
- ไดรับการฝกฝน (Trained)
- มีความชํานาญในการสื่อสาร (Skilled)
- มีอํานาจในหนาที่ (Authoritative)
- มีความสามารถ (Able)
- มีเชาวปญญา (Intelligent)
- มีความรอบรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Knowledge)
ดวยกลยุทธของผูบริหารไดใชการเลือกสรรผูนําในหนวยงานยอย ตามตําแหนงที่มี
อํานาจตามสายงานบังคับบัญชาอยูแลว ดังนั้นจึงควรฝกฝนใหผูนาํ เหลานี้ใหมีคณ
ุ สมบัติ
ขางตน เพือ่ ใหบุคคลเหลานี้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ซึง่ จะนําไปถึงการติดตามและ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนผูนาํ ทาง
ความคิดในเรือ่ งระบบได
2. จากผลการทดสอบวัดความรูของบุคลากร พบวาบุคลากรมีความรูในบางดานต่ํา เชน การ
จัดทําเอกสาร SSR หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายนอก และเกณฑในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ จึงควรเนนความรูในดานนัน้ ๆ ใหแกบุคลากรมากยิ่งขึ้น
3. ความถี่ของบุคลากรในการเขารวมประชุมและการเขารับการอบรมมีนอยมาก จึงควรเพิ่ม
จุดจูงใจดวยรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการใชจุดจูงใจดวยความกลัว เชน การใชจุดจูงใจดวย
รางวัล
เพื่อเปนการเพิม่ แรงจูงใจใหแกบุคลากรในการเขารวมกิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการสือ่ สารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาอื่น ทัง้ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยสยามเพียงแหงเดียว
2. การวิจยั ในครัง้ นีท้ ําการศึกษาเฉพาะตัวแปรดานการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติ
โดยไมไดศึกษาถึงปจจัยอืน่ ๆ ซึ่งอาจจะมีความสามารถในการพยากรณการยอมรับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงควรมีการศึกษาปจจัยทีม่ อี ิทธิพลตอการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในแงมุมอื่นดวย อาทิเชน ศึกษาถึงความพึงพอใจในการสื่อสาร หรือ
แรงจูงใจที่มีตอ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. ศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจยอมรับนวกรรมใหม ๆ เชน ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวคิดในการวางแผนการสื่อสารเพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
4. ศึกษาเนื้อหาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดวยการวิเคราะหเนื้อหาของสาร
Analysis) เพื่อหาจุดจูงใจทีม่ ีผลตอบุคลากรในการยอมรับนวกรรม
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แบบสอบถาม
เรื่อง
“ การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม ”
คําชี้แจง :
แบบสอบถามประกอบการทําวิทยานิพนธเพื่อประโยชนทางการศึกษานี้ไมระบุชื่อ ทีอ่ ยู ของผูตอบ
แบบสอบถาม ฉะนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี ผูวิจยั ขอขอบคุณทานผูตอบ
แบบสอบถามเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 :

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชอง [ ]

1. หนวยงานทีส่ ังกัด......................................................................
2. เพศ
1. [ ] ชาย
2. [ ] หญิง
3. อายุ.............ป
4. การศึกษา
1. [ ] ปวช.หรือมัธยมปลาย
2. [ ] อนุปริญญา / ปวส.
3. [ ] ปริญญาตรี
4. [ ] ปริญญาโท
5. [ ] ปริญญาเอก
5. รายไดตอเดือน
1. [ ] ต่ํากวา 10,000 บาท
2. [ ] 10,001 – 20,000 บาท
3. [ ] 20,001 – 30,000 บาท
4. [ ] 30,001 – 40,000 บาท
5. [ ] สูงกวา 40,000 บาทขึ้นไป
6. ตําแหนงงาน
1. [ ] หัวหนาภาค , หัวหนาแผนก
2. [ ] อาจารย
3. [ ] เจาหนาที่ปฏิบัติการ
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ตอนที่ 2 :
สวนที่ 1

ทานเคยไดรับขาวสารเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เผยแพรโดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา และหนวยงานทีท่ านสังกัด ดังตอไปนี้หรือไม และบอยเพียงใด
ชองทางของขาวสาร
กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ประจํา / บอยครั้ง / เปนบางครั้ง / นาน ๆ ครั้ง / ไมเคยเลย

ชองทางขาวสาร
1. เพื่อนรวมงาน
2. ผูบังคับบัญชา
3. เอกสารคําสั่งตาง ๆ ดานประกันคุณภาพ
4. บอรดขาวสาร / ประกาศ
5. คูมือการประกันคุณภาพ
6. จุลสารหรือขาวแจกของสํานักประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย
7. โปสเตอร
8. Web site ของสํานักประกันคุณภาพการ
ศึกษา

ประจํา

บอยครั้ง

เปนบางครั้ง

นาน ๆ ครั้ง

ไมเคยเลย

รูปแบบการแลกเปลี่ยนขาวสารภายใน
กรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ทานไดเขารวมการประชุมดานการประกันคุณภาพการศึกษาประมาณกี่ครั้งตอภาคการศึกษา
จํานวน
ครั้ง
2. ทานไดเขารับการอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาประมาณกีค่ รั้งตอภาคการศึกษา
จํานวน
ครั้ง
3. เมื่อทานไมเขาใจหรือมีความไมชัดเจนบางประเด็นดานการประกันคุณภาพฯ ทานจะแสวงหาความชัดเจน
หรือแสวงหาขอมูลจากแหลงใด

สวนที2่
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ตอนที่ 3 :

ความรูเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชอง [ ]

1. การประกันคุณภาพคืออะไร ?
1. [ ] การเรียกรองคาชดเชยเมื่อเกิดเหตุ
2. [ ] การสรางความมั่นใจวาบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ
3. [ ] การตรวจสอบวาองคกรมีคณ
ุ ภาพ
4. [ ] การประเมินวาองคกรมีคณ
ุ ภาพ
2. หนวยงานใดทําหนาทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก ?
1. [ ] สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. [ ] ทบวงมหาวิทยาลัย
3. [ ] กระทรวงศึกษาธิการ
4. [ ] สํานักนายกรัฐมนตรี
3. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนาใคร ?
1. [ ] นักเรียน นักศึกษา
2. [ ] ผูบริหาร ครู/อาจารย เจาหนาที่
3. [ ] มหาวิทยาลัย
4. [ ] องคกร
4. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มตนที่กจิ กรรมใด ?
1. [ ] การตรวจสอบคุณภาพ
2. [ ] การประเมินคุณภาพ
3. [ ] การจัดระบบในการควบคุมคุณภาพ
4. [ ] เริ่มตนที่ขั้นตอนใดกอนก็ได
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิผลไดจากขอใดเปนสําคัญ
1. [ ] มีการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการพัฒนา
2. [ ] ผานการประเมินจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกําหนดเวลา
3. [ ] บุคลากรทุกคนรวมกันดําเนินการในทุกขัน้ ตอน
4. [ ] บัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาทุกคนมีงานทํา
6. ตาม พรบ.การศึกษา 2542 กําหนดใหทกุ สถาบันการศึกษาตองไดรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุก ๆ กี่ป ?
1. [ ] 2 ป
2. [ ] 3 ป
3. [ ] 4 ป
4. [ ] 5 ป
7. เกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบาง ?
1. [ ] เกณฑตรวจสอบ เกณฑประเมิน เกณฑมาตรฐาน
2. [ ] เกณฑระดับสูง เกณฑระดับกลาง เกณฑต่ํา
3. [ ] ดัชนีชี้วัด องคประกอบ
4. [ ] ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค
8. SSR คืออะไร ?
1. [ ] รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
2. [ ] รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. [ ] รายงานการตรวจสอบตนเอง
4. [ ] รายงานการประเมินตนเอง
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9. การจัดทํา SAR ใชเพื่อประโยชนอะไร ?
1. [ ] เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ าน
2. [ ] เพื่อรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. [ ] เพื่อรายงานการตรวจสอบตนเอง
4. [ ] เพื่อรายงานการประเมินตนเอง
10. กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ ยกเวนขอใด ?
1. [ ] การใหการรับรองคุณภาพ
2. [ ] การควบคุมคุณภาพ
3. [ ] การตรวจสอบคุณภาพ
4. [ ] การประเมินคุณภาพ
11. กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ ยกเวนขอใด ?
1. [ ] การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
2. [ ] การตรวจสอบคุณภาพ
3. [ ] การใหการรับรอง
4. [ ] การประเมินคุณภาพ
12. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงที่ผลผลิต 4 อยางคืออะไรบาง ?
1. [ ] คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย คุณภาพงานบริการวิชาการ
และคุณภาพงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2. [ ] คุณภาพการเรียน คุณภาพการสอน คุณภาพงานวิจัย และคุณภาพงานบริการวิชาการ
3. [ ] คุณภาพการสอน คุณภาพงานวิจัย คุณภาพงานบริการวิชาการ
และคุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. [ ] คุณภาพบัณฑิต คุณภาพการสอน คุณภาพงานบริการวิชาการ
และคุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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13. หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายนอกคืออะไร ?
1. [ ] เพื่อกํากับและควบคุมทุกสถาบันมีคุณภาพเทาเทียมกัน
2. [ ] เพื่อชวยสงเสริมใหสถาบันอยูรอดเปนทีย่ อมรับของสังคม
3. [ ] เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. [ ] เพื่อลดความเอาเปรียบตอสังคมของสถาบันการศึกษา
14. จุดเริ่มตนของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ในระดับหนวยงานและสถาบันที่สําคัญ
ทีจ่ ะนําไปสูคณ
ุ ภาพตามคาดหวังคือขอใด
1. [ ] จัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2. [ ] กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหนวยงาน/สถาบันใหชดั เจน
3. [ ] กําหนดตัวบงชี้คณ
ุ ภาพทีม่ ีเกณฑประเมินคอนขางสูง
4. [ ] หาจุดเปรียบเทียบเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพทีช่ ัดเจน
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ตอนที่ 4 : ทัศนคติเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชอง [ ] ตามความรูสึกที่แทจริงของทาน
ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับขอความเกี่ยวกับระบบ เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิ่ง
ประกันคุณภาพการศึกษา ตอไปนี้
1. ทานเชื่อวาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทําใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
2. ระบบประกันฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. ผูตองการเขามาศึกษามีความมัน่ ใจในดาน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
4. ระบบประกันฯ เปนรากฐานนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการองคกรใหไดมาตรฐานในอนาคต
5. ระบบประกันฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
วาเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. ระบบประกันฯ กอใหเกิดความยุง ยาก เสียเวลา
7. สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมากในการ
จัดการระบบประกันฯ
8. ระบบประกันฯ สงผลใหบุคลากรตองทํางานเปน
ระบบมากขึ้น
9. ใชทรัพยากรและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะหจุดดีและจุดดอยใน
กระบวนการทํางานได
11. ทําใหระบบการปฏิบัติงานมีความยุงยากขึน้
12. ทําใหเครงเครียดในการปฏิบัติงาน เพราะถูกยัดเยียด
ความรับผิดชอบในหนาที่มากเกินไป
13. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความ
สําคัญเปนอยางยิง่ ในการบริหารงานการศึกษา

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชอง [ ] ตามความรูสึกที่แทจริงของทาน
เห็นดวย
เห็น ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย
ทานเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับระบบประกัน
อยางยิ่ง
ดวย
ดวย
อยางยิ่ง
คุณภาพการศึกษา ตอไปนีห้ รือไม
1. ทานไดใชดัชนีชี้วัดในแตละองคประกอบเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหพัฒนายิง่ ขึ้น
2. ทานไดใชรายงานการประเมินตนเองเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
3. ระบบประกันฯ ทําใหทานสามารถติดตามงาน
อยางมีระเบียบระบบมากยิ่งขึน้
4. ทานตัง้ ใจวาจะจัดทําเอกสารการประเมิน
ตนเองใหชัดเจนมากยิง่ ขึ้นในการทํางานครั้งตอไป
5. เมื่อมีระบบประกันฯ ทานสามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายขององคกรไดอยางชัดเจน
6. เมื่อมีระบบประกันฯ ทําใหทา นไดมีสวนรวมใน
การบริหารงานมากยิ่งขึน้
7. ทานจะจัดอบรมหรือมีสวนรวมในการแนะนํา
เกี่ยวกับระบบประกันฯใหกับบุคลากรในหนวยงาน
ของทาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมาก
ยิง่ ขึ้น
8. ทานไดใชคูมือการประกันฯ เพื่อชวยในการ
ปฏิบัติงานสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงาน
9. ทานยอมรับวา ระบบประกันฯ ชวยใหรูปแบบที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานเปน
มาตรฐานเดียวกัน
10. การทําแฟมสะสมงานรายบุคคลในแตละภาค
การศึกษาทําใหทา นทราบถึงภาระงานที่จะตอง
ปฏิบัติไดอยางชัดเจน
ตอนที่ 5 :
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ทานเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอไปนีห้ รือไม
11. ระบบประกันฯเปนประโยชนตอการติดตอ
ประสานงานและทบทวนการทํางานไดทุก
ขั้นตอน
12. ทานใชระบบประกันฯ เพื่อการประเมินผลงาน
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ทานสามารถควบคุมการทํางานไดงา ยขึ้น เมื่อ
มีระบบประกันฯ
14. หนวยงานของทานสามารถใชระบบสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อมีระบบประกันฯ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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