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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาจุดเด่นและจุดทีค่ วรพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
ของสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ�ำนวน 214 คน ได้มาจากการ
สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามระดับความเหมาะสมและระดับการปฏิบตั จิ ริงของ
รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
ส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
คุณลักษณะด้านพฤติกรรมการบริหารและภาวะผูน้ ำ� และคุณลักษณะด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพ ผลการตรวจ
สอบความตรงของรูปแบบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Chi-Square = 30.38, df = 21, p = .085, GFI = .976, AGFI = .924, RMR = .004) 2) ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาพบว่าผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจุดเด่นเรื่องความกระตือรือร้น ความพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือหรือชี้แนะแหล่งช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบ โดยมี
จุดทีค่ วรพัฒนาในเรือ่ งความสามารถในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับกลุม่ คนหรือองค์กรภายนอก และเรือ่ ง
ความสามารถออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบภาวะผู้น�ำ, ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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วารสารวิชาการ
ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to develop and verify the validity of the Leadership Model
for the Directors of Quality Assurance Office at Private Higher Education Institutes, and 2) to study the
outstanding factors and weakness factors. The sample size consisted of 214 administrators of Private
Higher Education Institutes using multistage random sampling technique. The research tools were
questionnaire. Data were analyzed employing descriptive statistics, Pearson’s correlation and Confirmatory
Factor Analysis. The research results were summarized as follows: The Leadership Model of Directors
of Quality Assurance Office at Private Higher Education Institutes was consisted of 3 factors namely;
personal characteristics, the management and leadership behavior and Quality assurance capabilities.
The validation of Leadership Model revealed that the developed model was fit to the empirical data
(Chi-Square = 30.38, df = 21, p = .085, GFI = .976, AGFI = .924, RMR = .004) 2) The outstanding factors were
enthusiasm, readiness to help others, honest and responsibility. The weakness factors were networking
and quality information systems.
KEYWORDS: Leadership Model, Directors of Quality Assurance Office, Private Higher Education Institutes

บทน�ำ

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ในหมวด
ที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก�ำหนด
ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้ถอื ว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้
มีส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาท�ำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมิน
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545)
ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังต้องเผชิญ
กับความท้าทายด้านคุณภาพจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร การเกิดของทารกในแต่ละปีที่ลดลง
การเพิม่ ขึน้ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การเปลีย่ นสถานะ
ของสถาบันการศึกษาเป็น “มหาวิทยาลัย” การเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของต่างประเทศทีเ่ ข้ามาตัง้ ในประเทศไทย (อุทยั ดุลยเกษม,
2556) ท�ำให้การแข่งขันเพื่อให้ได้จ�ำนวนนักศึกษาเข้าเรียน
ในแต่ ล ะสถาบั น มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จึ ง เป็ น
ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อความอยู่รอดและเติบโตพัฒนาของสถาบัน นอกจากนี้
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได้
ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด� ำ เนิ น การของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ จึงมี
สถาบันอุดมศึกษาได้เลือกด�ำเนินการประกันคุณภาพตาม
ระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน อาทิ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระบบ EdPEX ระบบ AACSB ระบบ CUPT QA ระบบ
AUNQA หรือระบบของสภาวิชาชีพ เช่นสภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2559)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ในปั จ จุ บั น มี ป ั จ จั ย ภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ ท� ำ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง รั ด ด� ำ เนิ น การ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) ได้แก่
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่
มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ความท้าทายของโลกาภิวัตน์
ในประเด็ น การบริ ก ารการศึ ก ษาข้ า มพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของ
บัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องสร้าง
ความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.
2549-2553) ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 66 แห่ง พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ระดับพอใช้ ควรปรับปรุง และต้องปรับปรุงจ�ำนวนถึง
10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.16 (วารุณี ลัภนโชคดี, ชนิดา
มิตรานันท์, ปิยกัน เทียนทอง และคณะ, 2555) โดยทีส่ ถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีปญ
ั หาในการด�ำเนินงานรวม 14 ตัวบ่งชี้
ซึ่งผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการเร่งด�ำเนินการพัฒนา
สถาบันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพวิทยานิพนธ์และ
งานวิชาการของนักศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก การส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�ำท�ำวิจยั โดยขอทุนสนับสนุนจาก
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร การสนับสนุนให้อาจารย์เป็น
ที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ การ
จัดสรรค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาและการบริหารจัดการให้มี
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์อย่างเหมาะสม การบริหารจัด
การการใช้จ่ายงบประมาณการพัฒนาให้อาจารย์ประจ�ำจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) และระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ที่เริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2557 เป็นความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง จากข้อมูลในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของ
คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ของคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ปัญหา
ที่พบในการประเมินคุณภาพภายนอก คือปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน กล่าวคือ
สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการแต่งตั้งหรือจัดตั้งหน่วยงานที่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
ไม่มกี ารจัดสรรงบประมาณเพือ่ การประกันคุณภาพ สถาบัน
อุดมศึกษาบางแห่งยังมีการประกันคุณภาพภายในที่ไม่
สมบูรณ์ บางแห่งยังไม่มกี ระบวนการประกันคุณภาพภายใน
และยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน ตลอดจนบุคลากรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
และแผนงานการประกันคุณภาพภายในค่อนข้างน้อย (สมศ.,
2552) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเรือ่ งคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก (ก�ำจร ตติยกวี, 2557) คุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบการศึกษายังไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ (สุวิชา เป้าอารีย์, 2557)
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชนให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
สถาบันอุดมศึกษาจะจัดหน่วยงานภายใน เพื่อท�ำหน้าที่
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานภายนอกและประสานงานภายในเพื่อน�ำระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพของสถาบั น สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ คณะ/
หน่วยงาน ด�ำเนินการให้มีการประเมินคุณภาพภายในและ
ติดตามให้มีการน�ำผลการประเมินมาพัฒนางาน พัฒนา
บุคลากรด้านคุณภาพ รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพที่
ยั่งยืน เป็นการน�ำระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือ
เชิงกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ สถาบัน หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
นีอ้ าจใช้ชอื่ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น “ส�ำนักประกันคุณภาพ” หรือ
“ส�ำนักงานประกันคุณภาพ” สายการบังคับบัญชาอาจขึ้น
ตรงกั บ อธิ ก ารบดี โดยอาจมี ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ท� ำ หน้ า ที่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ก�ำกับดูแล และรับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวของสถาบัน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
ผู้บริหารของส�ำนักประกันคุณภาพดังกล่าวจึงเป็น
บุ คลากรหนึ่ง ในระดับ บริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความส�ำคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้ความ
ส�ำคัญในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต�ำแหน่งงาน
ดังกล่าว เพื่อเป็นแกนน�ำที่ส�ำคัญในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามเป้าหมาย
ของสถาบันต่อไป
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นผู้น�ำที่สามารถขับเคลื่อนและสร้างทีมงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพของสถาบันระดับ
อุดมศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้บริหาร
งานประกันคุณภาพของสถาบัน
2. เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมบุคคลที่
จะเป็นผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพของสถาบัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สรุ ป สาระสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้ว ย

องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Stogdill, 1974; Boyatzis, 1982;
Bothwell, 1983; McCall and Lombardo, 1983)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะ
ด้านสติปญ
ั ญา คุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจ คุณสมบัติ
ด้ า นสั ง คม และคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
องค์ ป ระกอบด้ านพฤติ ก รรมการบริ ห ารและภาวะผู ้ น� ำ
(Gardner, 1990; Frigon and Jackson, 1996; McCauley,
Moxley and Velsor, 1998, Achua and Lussier, 2010)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะ
การบริหาร การท�ำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบด้านความสามารถ
ด้านการประกันคุณภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์
ขอบเขตภารกิ จ ของส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพของสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร
ได้แก่ การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบ
ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน
ขั้ น ตอนที่ 2 ตรวจสอบรู ป แบบภาวะผู ้ น� ำ ของ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ�ำนวน 7 คน
ขั้ น ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
ขั้ น ตอนที่ 4 การหาจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
ของภาวะผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (multistage random
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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sampling) ขัน้ ตอนแรกแบ่งประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ขั้นตอนที่สอง สุ่มสถานศึกษามาในสัดส่วน 1 ส่วน 4 ใช้วิธี
สุ่มแบบง่าย ซึ่งจะได้มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 10 แห่ง สถาบัน
จ�ำนวน 2 แห่ง และวิทยาลัย จ�ำนวน 6 แห่ง โดยการสุม่ แบบ
นี้จะได้จ�ำนวนสมาชิกจากแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน แต่เป็นการ
สุ่มที่สถานศึกษาทุกแห่งในกลุ่มประชากรมีโอกาสได้รับ
เลือกเท่าๆ กัน (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549) ขั้นตอนที่สามสุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหารในสัดส่วน 1 ส่วน 12 ของแต่ละประเภท
สถาบันโดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 220 คน ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ต่อจ�ำนวนตัวแปรสังเกตในโมเดลทีเ่ พียงพอต่อการวิเคราะห์
โดยใช้เกณฑ์ของ Schumacker & Lomax (1996)

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีม่ ตี อ่ “ระดับความเหมาะสม” ของคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ จ�ำนวน 57 ข้อ เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีต่อ “ระดับการ
ปฏิ บั ติ ” ของคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก
ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 57 ข้อ
เพื่ อ หาจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ ผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เกณฑ์การ
พิจารณาจุดเด่นของการปฏิบตั ติ ามองค์ประกอบคุณลักษณะ
ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพ สถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่าเฉลีย่ ระดับมากทีส่ ดุ
(4.51-5.00) ส�ำหรับเกณฑ์การพิจารณาจุดที่ควรพัฒนา
ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด (ต�่ำกว่า 3.51) ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และน�ำแบบสอบถามรวบรวมข้อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
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ความเที่ยง (reliability) ด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีม่ ตี อ่ “ระดับความเหมาะสม” ของคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีค่าความเที่ยง .983 และแบบสอบถามความคิด
เห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีต่อ “ระดับ
การปฏิบัติ” ของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารส�ำนัก
ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีค่าความเที่ยง
.978 นับว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพดี ผู้วิจัยรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ได้ รั บ แบบ
สอบถามกลับคืนมา 214 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ 66.66 จากแบบสอบถามที่ส่งไป 321 ฉบับ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อย
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการบริหารและภาวะผูน้ ำ�
และองค์ประกอบด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบภาวะผู้น�ำผู้บริหารส�ำนักประกัน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และสามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ใน
แต่ละองค์ประกอบย่อย

ภาพที่ 2 รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลภูมหิ ลังของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิตบิ รรยาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) ของรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารส�ำนักประกัน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการวิเคราะห์จุด
เด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้ค่าสถิติบรรยาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกต
ได้ทเี่ ป็นตัวบ่งชีร้ วม 11 ตัวแปร ทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร
คือ ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล (LD1) ตัวแปรคุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรมการบริหารและภาวะผูน้ ำ� (LD2) และตัวแปร
คุณลักษณะด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพ
(LD3) เพื่อพิจารณาการเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า การแจกแจง
ของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนบุคคล
(LD1) ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะด้าน
พฤติกรรมการบริหารและภาวะผู้น�ำ (LD2) และตัวแปร
สังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะด้านความสามารถด้าน

การประกันคุณภาพ (LD3) มีค่าเฉลี่ยและการกระจายใกล้
เคียงกัน โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.238 ถึง 3.677 ค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง .310 ถึง .655 ค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายอยู่ระหว่าง .084 ถึง .194 ผลการทดสอบ
Kolmogorov-Smirnov ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว พบว่า
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้
ทุกตัวมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ถึงแม้ว่าข้อมูลในการ
วิจยั ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ยังสามารถใช้สถิติ
วิเคราะห์ได้ เนือ่ งจากกรณีนมี้ ขี นาดกลุม่ ตัวอย่างใหญ่มากพอ
(n ≥ 100) การแจกแจงค่าสถิติ “ค่าเฉลี่ย” ก็จะเข้าใกล้โค้ง
ปกติ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549) และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติมีความแกร่ง (robust test) โดยที่ในการวิจัยครั้ง
นี้กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนมาก 214 คน ผู้วิจัยจึงสามารถน�ำ
ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ ผลการ
วิเคราะห์เมตริกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 11 ตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ
.822 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะการบริหาร (LD2A) กับ
คุณลักษณะด้านสังคม (LD1C) และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ต�ำ่ สุดเท่ากับ .299 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง (LD2D) กับ คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
(LD1D) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ไม่เกิน .85 จึงอาจกล่าวได้
ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity)
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีคา่ = 2428.981, df = 55,
P = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ค่าดัชนีรวม Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy (KMO MSA) = .905 แสดงว่า
เมทริกซ์เอกลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมาก
พอที่จะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ผลการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รูปแบบภาวะผู้น�ำผู้บริหารส�ำนัก
ประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า Chi-Square
ทีแ่ ตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (Chi-Square
= 30.38, df = 21, p = .085) ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI)
มีค่าเท่ากับ .976 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีคา่ .924 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสอง
ของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .004 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของรูปแบบภาวะ
ผู ้ น� ำ ผู ้ บ ริ หารส�ำนัก ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 11 ตัวแปร แบ่งได้
เป็น 3 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรมการบริหารและภาวะผู้น�ำ และคุณลักษณะ
ด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพ
2. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ 2 ภาพรวมของทุ ก
องค์ประกอบ ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีระดับการปฏิบตั จิ ริงอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
ในรายองค์ประกอบย่อย ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
มีระดับการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยองค์
ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารส�ำนัก
ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้านพฤติกรรม
การบริหารและภาวะผูน้ ำ� และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
ด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพมีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติใน
ระดับมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งความกระตือรือร้น ความพร้อมทีจ่ ะให้
ความช่วยเหลือหรือชีแ้ นะแหล่งช่วยเหลือให้แก่ผอู้ นื่ มีความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ าน และมีความรับผิดชอบ ซึง่ เป็น
รายการข้อมูลขององค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงสรุปว่าในภาพรวม ผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพมีจดุ เด่น
ในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล ส�ำหรับจุดที่ควรพัฒนาจาก
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ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่ารายการข้อมูลใดที่มีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
หากพิ จ ารณาในรายการข้ อ มู ล ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด พบว่ า
ในเรื่องการมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพกับกลุ่มคนหรือองค์กรภายนอก และเรื่อง
ความสามารถออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารส�ำนักประกัน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
กับกลุ่มคนหรือองค์กรภายนอก และเรื่องความสามารถ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

การอภิปรายผล

การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบภาวะผู ้ น� ำ ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก
ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีประเด็นที่น�ำ
มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 1
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
ส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบภาวะผูน้ ำ�
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล องค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการ
บริหารและภาวะผูน้ ำ� และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการทดสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารส�ำนักประกัน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามทฤษฎีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์สามารถยืนยันได้ว่า ภาวะผู้น�ำผู้บริหารส�ำนัก
ประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามทฤษฎีมคี วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นีจ้ ากผลการวิเคราะห์คา่
เฉลีย่ ความเหมาะสมองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทัง้
3 ด้านมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด
จึงแสดงว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
บริหารและภาวะผู้น�ำ ตลอดจนความสามารถด้านการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ประกันคุณภาพของผูบ้ ริหาร มีความส�ำคัญกับระบบคุณภาพ
ของสถาบัน สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติยา สีอ่อน
(2547) ทีพ่ บว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะวิชาของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพภายใน การฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ความพร้อมด้านทรัพยากร การท�ำงานเป็นทีม
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ และภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห าร และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพัตร เบ็ญจชัยพร (2549) ที่
พบว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� ด้าน
คุณภาพ การเน้นทีผ่ เู้ รียนและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินคุณภาพ การยกย่องและ
การให้รางวัลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นระบบ การท�ำงานเป็นทีม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ การปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง การตัดสินใจในการด�ำเนินงาน การรับรูข้ องบุคลากร
และเอกสารก�ำกับงานด้านคุณภาพ และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของประคอง รัศมีแก้ว (2551) ที่พบว่า คุณลักษณะ
ผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร การครองตนของ
ผู้บริหาร ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ
บุคลิกภาพของผู้บริหาร และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุบิน ยุระรัช (2552) ที่พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
ที่มีความจ�ำเป็นในระดับมากที่สุดได้แก่ การจัดให้มีฐาน
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ การสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท�ำประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท�ำประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพ และการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ มัฮดี แวดราแม โชติกา ภาษีผล และ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกับงาน
ปกติ ได้แก่ ปัจจัยด้านบริบทของสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
ผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านการสือ่ สารภายในองค์กร และการศึกษา
ของชิษณุพงศ์ ทองพวง (2556) ที่พบว่า องค์ประกอบการ
บริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
ในประเทศไทย ประกอบด้วย การน�ำองค์การของผู้บริหาร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ การจัดการระบบ

และกระบวนการ การประเมินผลการด�ำเนินงาน และการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
ส�ำนักประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจุดเด่นภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารส�ำนัก
ประกันคุณภาพไม่มีจุดเด่น แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ในรายข้อย่อยแล้ว พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดใน
เรื่องความกระตือรือร้น ความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
หรือชี้แนะแหล่งช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบตั งิ าน และมีความรับผิดชอบ ซึง่ เป็นรายการข้อมูล
ขององค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร
ส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงสรุปว่า
ในภาพรวม ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพมีจุดเด่นในเรื่อง
คุณลักษณะส่วนบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ อรสา
ภาววิมล (2552) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตาม
แนวคิดการจัดการความรู้ และพบว่า แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการ
จัดการความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพทัง้ ในและต่างประเทศ
มีคุณลักษณะร่วม 8 ประการ ซึ่ง 2 ใน 8 ประการดังกล่าว
ได้แก่ บทบาทของผูน้ ำ� และการให้ความส�ำคัญกับ “คน” เป็น
ศูนย์กลางขับเคลือ่ นภารกิจ และโดยทีค่ ณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพทั้งในคุณลักษณะด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ตลอดจนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�ำ
ประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ จึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุบิน ยุระรัช (2552) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การจัดระดับและการจัดอันดับความส�ำคัญของกิจกรรม
การปรับปรุงคุณภาพที่จ�ำเป็นในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามการรับรู้ของผู้ประเมินภายนอก และได้พบว่า กิจกรรม
การปรับปรุงคุณภาพที่มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
5 กิจกรรม ซึง่ 1 ใน 5 กิจกรรมนัน้ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�ำประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก ประกั น
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่อง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ความสามารถในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
กับกลุ่มคนหรือองค์กรภายนอก และเรื่องความสามารถ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ซึง่ ในเรือ่ งการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
นัน้ สามารถอภิปรายได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างทีมการ
ท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดทักษะของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล (Achua & Lussier,
2010) ซึ่งโดยหลักการที่น�ำไปสู่การประกันคุณภาพการ
ศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Juran,
1980; Chivers, 1995; Megatroyed & Morgan, 1993;
Zalri, 1998) ดังนั้นความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพของผูบ้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ
จึงเอือ้ ต่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการประกัน
คุณภาพของสถาบันอื่นน�ำมาปรับใช้ในสถาบันของตน
ส�ำหรับเรือ่ งความสามารถออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นจุดที่ควรพัฒนาอีก
ประเด็นหนึ่งของผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุบนิ ยุระรัช
(2552) ที่ศึกษาการจัดระดับและการจัดอันดับความส�ำคัญ
ของกิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพที่ จ� ำ เป็ น ในสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนตามการรับรูข้ องผูป้ ระเมินภายนอก ทีพ่ บ
ว่ากิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพทีม่ คี วามส�ำคัญอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด 5 กิจกรรม ซึ่ง 1 ใน 5 กิจกรรมนั้นได้แก่ การจัด
ให้มีฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งการจัดให้มีฐาน
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่มีความส�ำคัญ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัฮดี แวดราแม โชติกา ภาษีผล
และศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการประกันคุณภาพ โดยพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
บูรณาการกับงานปกตินั้น ได้รับอิทธิพลทางตรงจากระบบ
ฐานข้อมูล มีค่าอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ยืนยันที่พบว่า รูปแบบภาวะผู้น�ำผู้บริหารส�ำนักประกัน
คุ ณ ภาพ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน มี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นรูปแบบภาวะผู้น�ำ
ผู้บริหารส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงมีความเหมาะสมสอดคล้องน�ำไปประกอบการด�ำเนินงาน
ในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้บริหารงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน โดยพิจารณาจากทั้งคุณลักษณะส่วน
บุ ค คล พฤติ ก รรมการบริ ห ารและภาวะผู ้ น� ำ ตลอดจน
คุณลักษณะด้านความสามารถด้านการประกันคุณภาพ
2. จากข้อสรุปจากการวิจัยที่พบว่า จุดที่ควรพัฒนา
ในด้านการปฏิบัติของรูปแบบภาวะผู้น�ำผู้บริ ห ารส�ำ นั ก
ประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในด้านความสามารถ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงควรพัฒนา หรือ
สรรหาทีมงานที่มีความสามารถในการออกแบบสารสนเทศ
ให้ได้รว่ มเป็นทีมท�ำงานด้านการประกันคุณภาพกับผูบ้ ริหาร
ส�ำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. จากข้อสรุปจากการวิจยั ทีพ่ บว่า จุดทีค่ วรพัฒนาใน
ด้านการปฏิบตั ขิ องรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารส�ำนักประกัน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในด้านความสามารถใน
การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับกลุ่มคนหรือ
องค์กรภายนอก ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงควรสนับสนุนให้ผบู้ ริหารส�ำนักประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับเครือข่ายการด�ำเนินงานเพือ่ การประกันคุณภาพ
เช่น คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการเครือ
ข่ายเพื่อการประกันคุณภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา และการใช้ผลการประเมินคุณภาพใน
การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน เพื่อขยายขอบเขตของการ
พัฒนาต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. จากข้อสรุปจากการตรวจสอบองค์ประกอบเชิง
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วารสารวิชาการ
2. ควรศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประเมิน
ระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้มุมมองจากผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ

ประเมินการประกันคุณภาพซึง่ อาจแตกต่างจากมุมมองของ
ผู้บริหารภายในสถาบันอุดมศึกษา
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