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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำและตรวจสอบรูปแบบภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพของ 

สถำบนักำรศึกษำระดับอดุมศึกษำเอกชน และ 2) ศกึษำจดุเด่นและจดุท่ีควรพฒันำภำวะผูน้�ำของผูบ้ริหำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ 

ของสถำบันระดับอุดมศึกษำเอกชน กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้บริหำรของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจ�ำนวน 214 คน ได้มำจำกกำร

สุม่ตวัอย่ำงแบบหลำยขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื แบบสอบถำมระดบัควำมเหมำะสมและระดับกำรปฏบิตัจิรงิของ 

รปูแบบภำวะผูน้�ำผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ สถำบนัอดุมศกึษำเอกชน วเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถติบิรรยำย กำรวเิครำะห์ 

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร 

ส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบภำวะผู้น�ำของ 

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล 

คณุลกัษณะด้ำนพฤติกรรมกำรบรหิำรและภำวะผูน้�ำ และคณุลกัษณะด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกนัคณุภำพ ผลกำรตรวจ

สอบควำมตรงของรูปแบบด้วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ำรูปแบบมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(Chi-Square = 30.38, df = 21, p = .085, GFI = .976, AGFI = .924, RMR = .004) 2) ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ 

ควรพัฒนำพบว่ำผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีจุดเด่นเรื่องควำมกระตือรือร้น ควำมพร้อมที่จะ

ให้ควำมช่วยเหลือหรือชี้แนะแหล่งช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมรับผิดชอบ โดยมี

จดุทีค่วรพฒันำในเรือ่งควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนกำรประกนัคณุภำพกบักลุม่คนหรอืองค์กรภำยนอก และเรือ่ง

ควำมสำมำรถออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ค�าส�าคัญ: รูปแบบภำวะผู้น�ำ, ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ, สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
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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�า
ในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ พระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ในหมวด

ที่ 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก�ำหนด

ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพเพื่อพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยระบบกำรประกนัคณุภำพ

ภำยในและระบบกำรประกนัคณุภำพภำยนอก โดยให้ถอืว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร

บริหำรกำรศึกษำที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงให้

มีส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำร

ศึกษำท�ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยกำรประเมิน

ผลกำรจดักำรศกึษำของสถำนศึกษำ (กระทรวงศกึษำธกิำร, 

2545)

ในปัจจุบันสถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังต้องเผชิญ

กับควำมท้ำทำยด้ำนคุณภำพจำกปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงประชำกร กำรเกิดของทำรกในแต่ละปีท่ีลดลง  

กำรเพ่ิมขึน้ของสถำบนัอดุมศกึษำของรฐั กำรเปล่ียนสถำนะ

ของสถำบันกำรศึกษำเป็น “มหำวิทยำลัย” กำรเข้ำมำมี

ส่วนร่วมของภำคธุรกิจเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำระดับ

อดุมศกึษำ ตลอดจนมสีถำบนักำรศกึษำในระดบัอดุมศกึษำ

ของต่ำงประเทศทีเ่ข้ำมำตัง้ในประเทศไทย (อทุยั ดลุยเกษม,  

2556) ท�ำให้กำรแข่งขันเพื่อให้ได้จ�ำนวนนักศึกษำเข้ำเรียน 

ในแต่ละสถำบันมีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็น

ควำมท้ำทำยของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่จะต้องพัฒนำ

คณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

เพื่อควำมอยู่รอดและเติบโตพัฒนำของสถำบัน นอกจำกนี ้

ตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (2557) ได้

ออกประกำศหลักเกณฑ์เก่ียวกับระบบกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในระดบัอดุมศกึษำ ให้สถำบนักำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ 

มีอิสระในกำรเลือกระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

โดยยึดหลักเสรีภำพทำงวิชำกำรและควำมมีอิสระในกำร

ด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพัฒนำคุณภำพ จึงมี

สถำบันอุดมศึกษำได้เลือกด�ำเนินกำรประกันคุณภำพตำม

ระบบประกันคุณภำพต่ำง ๆ ทั้งในกำรประกันคุณภำพ

ระดับหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน อำทิ ระบบกำรประกัน

คณุภำพภำยในของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

ระบบ EdPEX ระบบ AACSB ระบบ CUPT QA ระบบ 

AUNQA หรือระบบของสภำวิชำชีพ เช่นสภำกำรพยำบำล 

สภำเทคนิคกำรแพทย์ เป็นต้น (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ, 2559)
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ในปัจจุบันมีป ัจจัยภำยในและภำยนอกหลำย

ประกำรที่ท�ำให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับ

อุดมศึกษำเป ็นส่ิงจ�ำเป ็นที่จะต ้องเร ่งรัดด�ำเนินกำร 

(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2557) ได้แก่ 

คณุภำพของสถำบันอดุมศกึษำและบณัฑติภำยในประเทศที่

มีแนวโน้มแตกต่ำงกันมำกขึ้น ควำมท้ำทำยของโลกำภิวัตน์ 

ในประเด็นกำรบริกำรกำรศึกษำข้ำมพรมแดนและกำร

เคลื่อนย้ำยนักศึกษำและบัณฑิต กำรประกอบอำชีพของ

บัณฑิตในอนำคต อันเป็นผลจำกกำรรวมตัวของประเทศ

ในภูมิภำคอำเซียน สถำบันอุดมศึกษำจ�ำเป็นต้องสร้ำง

ควำมมั่นใจแก่สังคมว่ำสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้และผลิต

บณัฑิตตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ สถำบัน

อุดมศึกษำจะต้องให้ข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี สงัคมต้องกำรระบบอดุมศกึษำทีเ่ปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มีควำมโปร่งใส และมีควำม

รับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

จำกผลกำรประเมนิคณุภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ.

2549-2553) ระดับอุดมศึกษำ ในกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชน 66 แห่ง พบว่ำมีสถำบันอดุมศึกษำเอกชนท่ีมีคุณภำพ

ระดับพอใช้ ควรปรับปรุง และต้องปรับปรุงจ�ำนวนถึง  

10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.16 (วำรุณี ลัภนโชคดี, ชนิดำ  

มติรำนนัท์, ปิยกนั เทยีนทอง และคณะ, 2555) โดยทีส่ถำบนั

อดุมศกึษำเอกชนมปัีญหำในกำรด�ำเนนิงำนรวม 14 ตวับ่งชี้ 

ซึ่งผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำ

สถำบันในประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ คุณภำพวิทยำนิพนธ์และ

งำนวิชำกำรของนักศึกษำ กำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำม

จำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำโทและปริญญำเอก กำรส่งเสริม

สนบัสนนุให้อำจำรย์ประจ�ำท�ำวจิยัโดยขอทนุสนบัสนนุจำก

ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทำงปัญญำหรืออนุสิทธิบัตร กำรสนับสนุนให้อำจำรย์เป็น

ที่ปรึกษำ เป็นกรรมกำรวิชำกำรและกรรมกำรวิชำชีพ กำร

จัดสรรค่ำใช้จ่ำยต่อนักศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรให้มี

สัดส่วนนักศึกษำต่ออำจำรย์อย่ำงเหมำะสม กำรบริหำรจัด 

กำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรพัฒนำให้อำจำรย์ประจ�ำจบ

กำรศึกษำระดับปริญญำเอกและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบ

สำม (พ.ศ. 2554-2558) และระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ รอบใหม่ ที่เริ่มใช้ในปี

กำรศึกษำ 2557 เป็นควำมท้ำทำยของสถำบันอุดมศึกษำ

ทุกแห่ง จำกข้อมูลในรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำของ

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำเกี่ยวกับสภำพปัญหำ

ของคุณภำพและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พบว่ำ ปัญหำ

ที่พบในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก คือปัญหำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน กล่ำวคือ 

สถำบันอุดมศึกษำไม่มีกำรแต่งตั้งหรือจัดตั้งหน่วยงำนที่

มหีน้ำทีรั่บผดิชอบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำโดยเฉพำะ 

ไม่มกีำรจดัสรรงบประมำณเพือ่กำรประกนัคณุภำพ สถำบัน

อุดมศึกษำบำงแห่งยังมีกำรประกันคุณภำพภำยในที่ไม่

สมบรูณ์ บำงแห่งยงัไม่มกีระบวนกำรประกนัคณุภำพภำยใน 

และยังไม่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน ตลอดจนบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำย

และแผนงำนกำรประกันคณุภำพภำยในค่อนข้ำงน้อย (สมศ., 

2552) นอกจำกน้ี ยงัพบปัญหำเรือ่งคณุภำพกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอนยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำทั้งในระดับ

ปรญิญำโทและปรญิญำเอก (ก�ำจร ตตยิกว,ี 2557) คณุภำพ

ของบัณฑิตท่ีจบกำรศึกษำยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ

สถำนประกอบกำร (สุวิชำ เป้ำอำรีย์, 2557)

ในกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพของสถำบัน

อุดมศึกษำท้ังสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือของเอกชนให้

เป็นไปตำมเจตนำรมณ์พระรำชบัญญตักิำรศกึษำ กรอบแผน 

อุดมศึกษำ กฎกระทรวง และประกำศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

สถำบันอุดมศึกษำจะจัดหน่วยงำนภำยใน เพื่อท�ำหน้ำที่

ประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงสถำบันกับ

หน่วยงำนภำยนอกและประสำนงำนภำยในเพื่อน�ำระบบ

ประกันคุณภำพของสถำบันสู ่กำรปฏิบัติในระดับคณะ/ 

หน่วยงำน  ด�ำเนินกำรให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในและ

ติดตำมให้มีกำรน�ำผลกำรประเมินมำพัฒนำงำน พัฒนำ

บุคลำกรด้ำนคุณภำพ รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพท่ี

ยั่งยืน เป็นกำรน�ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นเครื่องมือ

เชิงกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง

ครอบคลมุท่ัวท้ังสถำบัน หน่วยงำนภำยในสถำบันอดุมศกึษำ

นีอ้ำจใช้ชือ่ทีแ่ตกต่ำงกนั เช่น “ส�ำนกัประกนัคณุภำพ” หรือ 

“ส�ำนักงำนประกันคุณภำพ” สำยกำรบังคับบัญชำอำจขึ้น 

ตรงกับอธิกำรบดี โดยอำจมีผู ้ช ่วยอธิกำรบดีท�ำหน้ำที่
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ก�ำกับดูแล และรับผิดชอบในภำรกิจดังกล่ำวของสถำบัน 

(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2558)

ผู้บริหำรของส�ำนักประกันคุณภำพดังกล่ำวจึงเป็น

บุคลำกรหนึ่งในระดับบริหำรของสถำบันอุดมศึกษำท่ีมี

ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน

ให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สถำบันอุดมศึกษำจึงควรให้ควำม

ส�ำคัญในกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ต�ำแหน่งงำน

ดังกล่ำว เพื่อเป็นแกนน�ำที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำระบบกำร

ประกนัคณุภำพภำยในของสถำบนัอดุมศกึษำตำมเป้ำหมำย

ของสถำบันต่อไป

จำกประเด็นดังกล่ำว ผู ้วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะ

ศึกษำรูปแบบภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ 

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำให้

เป็นผู้น�ำที่สำมำรถขับเคล่ือนและสร้ำงทีมงำนเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำบันอุดมศึกษำต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำและตรวจสอบรูปแบบภำวะผู้น�ำของ

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบันกำรศึกษำระดับ

อุดมศึกษำเอกชน           

2. เพื่อศึกษำจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำภำวะ

ผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบันระดับ

อุดมศึกษำเอกชน ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชน          

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงของสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชนเพื่อสรรหำ คัดเลือก และพัฒนำผู้บริหำร

งำนประกันคุณภำพของสถำบัน  

2. เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเตรียมบุคคลที่

จะเป็นผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
ผู ้วิ จัยศึกษำเอกสำรและงำนวิ จัยที่ เกี่ยวข ้อง 

สรุปสำระสร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้ำน

คุณลักษณะส่วนบุคคล (Stogdill, 1974; Boyatzis, 1982; 

Bothwell, 1983; McCall and Lombardo, 1983) 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะ 

ด้ำนสตปัิญญำ  คณุลกัษณะด้ำนอำรมณ์และจติใจ คณุสมบตัิ

ด ้ำนสังคม และคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  

องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมกำรบริหำรและภำวะผู ้น�ำ 

(Gardner, 1990; Frigon and Jackson, 1996; McCauley,  

Moxley and Velsor, 1998, Achua and Lussier, 2010) 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะ 

กำรบริหำร กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรสื่อสำร และกำรบริหำร

กำรเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์

ขอบเขตภำรกิจของส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชน  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 

ได้แก่ กำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ และกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำกรอบแนวคิดของรูปแบบ

ภำวะผู ้น�ำของผู ้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปแบบภำวะผู ้น�ำของ 

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  

โดยผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู ้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน จ�ำนวน 7 คน

ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของ 

รปูแบบภำวะผูน้�ำของผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพสถำบนั

อุดมศึกษำเอกชน

ขั้นตอนท่ี 4 กำรหำจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนำ

ของภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชน

 

ประชากรและตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู ้บริหำรใน

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำร

เลอืกกลุม่ตวัอย่ำงแบบหลำยขัน้ตอน (multistage random 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี40

sampling) ขัน้ตอนแรกแบ่งประเภทของสถำบนัอดุมศกึษำ

เป็น 3 ประเภท คือ มหำวิทยำลัย สถำบัน และวิทยำลัย  

ขั้นตอนที่สอง สุ่มสถำนศึกษำมำในสัดส่วน 1 ส่วน 4 ใช้วิธี

สุ่มแบบง่ำย ซึ่งจะได้มหำวิทยำลัย จ�ำนวน 10 แห่ง สถำบัน 

จ�ำนวน 2 แห่ง และวทิยำลยั จ�ำนวน 6 แห่ง โดยกำรสุม่แบบ

นี้จะได้จ�ำนวนสมำชิกจำกแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน แต่เป็นกำร

สุ่มที่สถำนศึกษำทุกแห่งในกลุ่มประชำกรมีโอกำสได้รับ

เลือกเท่ำๆ กัน (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549) ขั้นตอนที่สำมสุ่ม

ตัวอย่ำงผู้บริหำรในสัดส่วน 1 ส่วน 12 ของแต่ละประเภท

สถำบันโดยใช้วิธีสุ่มแบบง่ำย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ

ครัง้นีม้จี�ำนวน 220 คน ผูว้จัิยก�ำหนดขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง

ต่อจ�ำนวนตัวแปรสงัเกตในโมเดลทีเ่พียงพอต่อกำรวิเครำะห์ 

โดยใช้เกณฑ์ของ Schumacker & Lomax (1996)

 

เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งเป็น

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชนทีม่ต่ีอ “ระดับควำมเหมำะสม” ของคุณลกัษณะภำวะ

ผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำ

เอกชน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  

4 ระดับ จ�ำนวน 57 ข้อ เพื่อกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม

ของรูปแบบภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และแบบสอบถำมควำมคิดเห็น

ของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่มีต่อ “ระดับกำร

ปฏิบัติ” ของคุณลักษณะภำวะผู ้น�ำของผู ้บริหำรส�ำนัก

ประกนัคณุภำพ สถำบนัอดุมศึกษำเอกชน เป็นแบบสอบถำม

แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ�ำนวน 57 ข้อ  

เพื่อหำจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำภำวะผู ้น�ำผู ้บริหำร

ส�ำนักประกันคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เกณฑ์กำร

พจิำรณำจดุเด่นของกำรปฏิบติัตำมองค์ประกอบคณุลกัษณะ

ภำวะผู ้น�ำของผู ้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบัน

อดุมศกึษำเอกชน ผูว้จัิยพจิำรณำจำกค่ำเฉลีย่ระดบัมำกทีส่ดุ  

(4.51-5.00) ส�ำหรับเกณฑ์กำรพิจำรณำจุดท่ีควรพัฒนำ  

ผู้วิจัยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยระดับปำนกลำง น้อย และน้อย

ที่สุด (ต�่ำกว่ำ 3.51) ผู้วิจัยพัฒนำแบบสอบถำมจำกกำร

ทบทวนวรรณกรรม และน�ำแบบสอบถำมรวบรวมข้อมูล

จำกกลุ่มตวัอย่ำงจ�ำนวน 30 คน เพือ่ตรวจสอบคณุภำพด้ำน

ควำมเที่ยง (reliability) ด้วยกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์

แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชนทีม่ต่ีอ “ระดับควำมเหมำะสม” ของคณุลกัษณะภำวะ

ผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำ

เอกชน มีค่ำควำมเท่ียง .983 และแบบสอบถำมควำมคิด

เห็นของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่มีต่อ “ระดับ

กำรปฏิบัติ” ของคุณลักษณะภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรส�ำนัก

ประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน มีค่ำควำมเที่ยง  

.978 นับว่ำเป็นแบบสอบถำมที่มีคุณภำพดี ผู้วิจัยรวบรวม 

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมส่งทำงไปรษณีย์ ได้รับแบบ 

สอบถำมกลับคืนมำ 214 ฉบับ คิดเป็นอัตรำกำรตอบกลับ 

ร้อยละ 66.66 จำกแบบสอบถำมที่ส่งไป 321 ฉบับ ผลกำร 

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อย 

3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะส่วน

บคุคล องค์ประกอบด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรและภำวะผู้น�ำ  

และองค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกนัคณุภำพ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบภาวะผู้น�าผู้บริหารส�านักประกัน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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พบว่ำ ทั้ง 3 องค์ประกอบมีควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Con-

struct Validity) และสำมำรถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ใน

แต่ละองค์ประกอบย่อย

กำรประกันคุณภำพ (LD3) มีค่ำเฉลี่ยและกำรกระจำยใกล้

เคยีงกนั โดยมค่ีำเฉลีย่อยูร่ะหว่ำง 3.238 ถงึ 3.677 ค่ำเบีย่ง

เบนมำตรฐำน อยู่ระหว่ำง .310 ถึง .655 ค่ำสัมประสิทธ์ิ

กำรกระจำยอยู่ระหว่ำง .084 ถึง .194 ผลกำรทดสอบ 

Kolmogorov-Smirnov ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว พบว่ำ  

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ำตัวแปรสังเกตได้

ทุกตัวมีกำรแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ถึงแม้ว่ำข้อมูลในกำร

วจิยัไม่เป็นไปตำมข้อตกลงเบือ้งต้น ผูว้จิยัยงัสำมำรถใช้สถติิ 

วเิครำะห์ได้ เนือ่งจำกกรณนีีม้ขีนำดกลุม่ตวัอย่ำงใหญ่มำกพอ  

(n ≥ 100) กำรแจกแจงค่ำสถิติ “ค่ำเฉลี่ย” ก็จะเข้ำใกล้โค้ง 

ปกต ิ(บญุเรยีง ขจรศลิป์, 2549) และผลกำรวเิครำะห์ข้อมลู

ทำงสถิติมีควำมแกร่ง (robust test) โดยที่ในกำรวิจัยครั้ง

นี้กลุ่มตัวอย่ำงมีจ�ำนวนมำก 214 คน ผู้วิจัยจึงสำมำรถน�ำ

ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลต่อไปได้ ผลกำร 

วิเครำะห์เมตริกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

สังเกตได้ทั้ง 11 ตัวแปร พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

ตัวแปรสังเกตได้แตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ำกับ 

.822 เป็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง ทักษะกำรบรหิำร (LD2A) กบั

คณุลกัษณะด้ำนสงัคม (LD1C) และค่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ต�ำ่สดุเท่ำกบั .299 เป็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรบรหิำรกำร 

เปลีย่นแปลง (LD2D) กบั คณุลกัษณะด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม  

(LD1D) เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำง

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ มีค่ำสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ไม่เกิน .85 จึงอำจกล่ำวได้

ว่ำไม่มีปัญหำภำวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity)  

ค่ำ Bartlett’s Test of Sphericity มค่ีำ = 2428.981, df = 55,  

P = .000 ซ่ึงแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ .05 ค่ำดัชนีรวม Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO MSA) = .905 แสดงว่ำ

เมทริกซ์เอกลักษณ์และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรมีมำก

พอที่จะน�ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบได้

สรุปผลการวิจัย
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลรูปแบบภำวะผู้น�ำของ 

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

ภาพที ่2 รปูแบบภาวะผู้น�าผูบ้รหิารส�านกัประกนัคณุภาพ สถาบนั
อุดมศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลส�ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กำร

วิเครำะห์ข้อมลูภมูหิลงัของกลุม่ตัวอย่ำง โดยใช้สถติบิรรยำย 

กำรวิเครำะห์ข้อมลูเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัใช้กำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) ของรปูแบบภำวะผูน้�ำของผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนั

คุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และกำรวิเครำะห์จุด

เด่นและจุดที่ควรพัฒนำของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ 

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยใช้ค่ำสถิติบรรยำย  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกต

ได้ทีเ่ป็นตัวบ่งช้ีรวม 11 ตัวแปร ทีใ่ช้วดัตัวแปรแฝง 3 ตวัแปร 

คอื ตวัแปรคุณลกัษณะส่วนบุคคล (LD1) ตวัแปรคณุลกัษณะ

ด้ำนพฤตกิรรมกำรบรหิำรและภำวะผูน้�ำ (LD2) และตวัแปร

คุณลักษณะด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

(LD3) เพื่อพิจำรณำกำรเป็นไปตำมข้อตกลงเบ้ืองต้นของ

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ำ กำรแจกแจง

ของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(LD1) ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงคุณลักษณะด้ำน

พฤติกรรมกำรบริหำรและภำวะผู้น�ำ (LD2) และตัวแปร

สงัเกตได้ของตัวแปรแฝงคณุลกัษณะด้ำนควำมสำมำรถด้ำน
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เพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อ 1 ผลกำรวิเครำะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ำ รูปแบบภำวะผู้น�ำผู้บริหำรส�ำนัก

ประกันคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมสอดคล้อง

กลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ พิจำรณำจำกค่ำ Chi-Square  

ทีแ่ตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงไม่มนัียส�ำคัญทำงสถติ ิ(Chi-Square  

= 30.38, df = 21, p = .085) ค่ำดัชนีควำมกลมกลืน (GFI) 

มีค่ำเท่ำกับ .976 ค่ำดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืนที่ปรับแก้

แล้ว (AGFI) มค่ีำ .924 และค่ำดัชนีรำกของค่ำเฉลีย่ก�ำลงัสอง 

ของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่ำเท่ำกับ .004 แสดงว่ำโมเดลมี

ควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่ำ  

โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของรูปแบบภำวะ

ผู ้น�ำผู ้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำ

เอกชนประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 11 ตัวแปร แบ่งได้

เป็น 3 องค์ประกอบ คอื คณุลกัษณะส่วนบคุคล คณุลกัษณะ 

ด้ำนพฤติกรรมกำรบริหำรและภำวะผู้น�ำ และคุณลักษณะ

ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

2. ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำของ

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อ 2 ภำพรวมของทุก 

องค์ประกอบ ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพตำมควำม

คิดเห็นของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่เป็นกลุ่ม 

ตวัอย่ำง มรีะดับกำรปฏบิติัจริงอยูใ่นระดับมำก เมือ่พจิำรณำ

ในรำยองค์ประกอบย่อย ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ

มีระดับกำรปฏิบัติจริงอยู ่ในระดับมำกเช่นกัน โดยองค์

ประกอบด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหำรส�ำนัก

ประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมำคือองค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะด้ำนพฤติกรรม

กำรบรหิำรและภำวะผูน้�ำ และองค์ประกอบด้ำนคณุลกัษณะ

ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกนัคุณภำพมค่ีำเฉลีย่ต�ำ่ทีส่ดุ  

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ พบว่ำ มีกำรปฏิบัติใน

ระดบัมำกท่ีสดุในเรือ่งควำมกระตือรอืร้น ควำมพร้อมทีจ่ะให้ 

ควำมช่วยเหลอืหรอืชีแ้นะแหล่งช่วยเหลอืให้แก่ผูอ้ืน่ มคีวำม

ซือ่สตัย์สจุริตในกำรปฏบัิติงำน และมีควำมรับผดิชอบ ซ่ึงเป็น 

รำยกำรข้อมูลขององค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของผูบ้รหิำรส�ำนักประกนัคุณภำพ สถำบันอดุมศกึษำเอกชน  

จงึสรปุว่ำในภำพรวม ผูบ้ริหำรส�ำนักประกนัคุณภำพมจีดุเด่น 

ในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล ส�ำหรับจุดที่ควรพัฒนำจำก 

ผลกำรวิเครำะห์ไม่พบว่ำรำยกำรข้อมูลใดที่มีกำรปฏิบัต ิ

ในระดับปำนกลำง น้อย หรือน้อยท่ีสุด แต่อย่ำงไรก็ตำม

หำกพิจำรณำในรำยกำรข้อมูลที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดพบว่ำ  

ในเรื่องกำรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำร

ประกันคุณภำพกับกลุ่มคนหรือองค์กรภำยนอก และเร่ือง

ควำมสำมำรถออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำผู้บริหำรส�ำนักประกัน

คุณภำพสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีจุดท่ีควรพัฒนำในเรื่อง

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนกำรประกนัคณุภำพ

กับกลุ่มคนหรือองค์กรภำยนอก และเรื่องควำมสำมำรถ

ออกแบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ

การอภิปรายผล
กำรวิจัยเรื่องรูปแบบภำวะผู ้น�ำผู ้บริหำรส�ำนัก

ประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน มีประเด็นที่น�ำ

มำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 จำกวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 

เพื่อพัฒนำและตรวจสอบรูปแบบภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร

ส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  

ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของรปูแบบภำวะผูน้�ำ 

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

พบว่ำ รปูแบบภำวะผูน้�ำของผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ 

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3  

องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะส่วน

บุคคล องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะด้ำนพฤติกรรมกำร

บรหิำรและภำวะผูน้�ำ และองค์ประกอบด้ำนคณุลักษณะด้ำน

ควำมสำมำรถด้ำนกำรประกันคุณภำพ ซึ่งผลกำรทดสอบ 

ควำมสอดคล้องของรปูแบบภำวะผูน้�ำผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนั

คุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมทฤษฎีกับข้อมูล

เชิงประจักษ์สำมำรถยืนยันได้ว่ำ ภำวะผู้น�ำผู้บริหำรส�ำนัก

ประกันคณุภำพสถำบันอดุมศกึษำเอกชนตำมทฤษฎีมคีวำม

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ท้ังนีจ้ำกผลกำรวเิครำะห์ค่ำ

เฉลีย่ควำมเหมำะสมองค์ประกอบคณุลกัษณะภำวะผูน้�ำท้ัง 

3 ด้ำนมีควำมเหมำะสมในระดับมำกถึงมำกที่สุด 

จึงแสดงว่ำคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมกำร

บริหำรและภำวะผู ้น�ำ ตลอดจนควำมสำมำรถด้ำนกำร
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วารสารวิชาการ

ประกนัคุณภำพของผูบ้ริหำร มคีวำมส�ำคัญกบัระบบคณุภำพ

ของสถำบัน สอดคล้องกับกำรศึกษำของกิตติยำ สีอ่อน 

(2547) ทีพ่บว่ำ ประสทิธผิลกำรประกนัคุณภำพภำยในระดบั

คณะวิชำของกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย 

ทัศนคติต่อกำรประกันคุณภำพภำยใน กำรฝึกอบรมพัฒนำ

บุคลำกร ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร กำรท�ำงำนเป็นทีม  

วัฒนธรรมคุณภำพ และภำวะผู ้น�ำของผู ้บริหำร และ

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ สมพัตร เบ็ญจชัยพร (2549) ที่

พบว่ำองค์ประกอบวฒันธรรมคณุภำพ ได้แก่ ภำวะผูน้�ำด้ำน

คณุภำพ กำรเน้นทีผู่เ้รยีนและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง กำรพฒันำ

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรประเมินคุณภำพ กำรยกย่องและ 

กำรให้รำงวลักำรด�ำเนนิกำรทีเ่ป็นระบบ กำรท�ำงำนเป็นทมี 

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนคุณภำพ กำรปรับปรุงงำนอย่ำง 

ต่อเนือ่ง กำรตัดสนิใจในกำรด�ำเนินงำน กำรรบัรูข้องบุคลำกร 

และเอกสำรก�ำกับงำนด้ำนคุณภำพ และสอดคล้องกับกำร

ศึกษำของประคอง รัศมีแก้ว (2551) ที่พบว่ำ คุณลักษณะ

ผู้น�ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ ประกอบด้วย 

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู ้บริหำร กำรครองตนของ 

ผู้บริหำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร และ

บุคลิกภำพของผู้บริหำร และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  

สุบิน ยุระรัช (2552) ที่พบว่ำ กิจกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพ

ที่มีควำมจ�ำเป็นในระดับมำกที่สุดได้แก่ กำรจัดให้มีฐำน

ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีใน

กำรท�ำประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพ ผู้บริหำรมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท�ำประกันคุณภำพและประเมิน

คุณภำพ และกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพ และสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ มัฮดี แวดรำแม โชติกำ ภำษีผล และ

ศิริชัย กำญจนวำสี (2556) ที่พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม

ส�ำเร็จในกำรประกันคุณภำพภำยในที่บูรณำกำรกับงำน

ปกติ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบริบทของสถำนศึกษำ ปัจจัยด้ำน 

ผูบ้ริหำร ปัจจัยด้ำนกำรสือ่สำรภำยในองค์กร และกำรศกึษำ

ของชิษณุพงศ์ ทองพวง (2556) ที่พบว่ำ องค์ประกอบกำร

บริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กำรของมหำวิทยำลัยเอกชน 

ในประเทศไทย ประกอบด้วย กำรน�ำองค์กำรของผู้บริหำร 

กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำร

จดักำรเทคโนโลย ีนวตักรรมและองค์ควำมรู ้กำรจดักำรระบบ 

และกระบวนกำร กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน และกำร

ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ประเด็นที่ 2 จำกวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 เพื่อ

ศึกษำจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร

ส�ำนักประกันคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำม

ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ผลกำร 

วเิครำะห์ข้อมลูจุดเด่นภำวะผูน้�ำผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ 

สถำบันอุดมศึกษำเอกชน พบว่ำ ในภำพรวมผู้บริหำรส�ำนัก 

ประกันคุณภำพไม่มีจุดเด่น แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำ

ในรำยข้อย่อยแล้ว พบว่ำ มีกำรปฏิบัติในระดับมำกที่สุดใน

เรื่องควำมกระตือรือร้น ควำมพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือ 

หรือช้ีแนะแหล่งช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

ในกำรปฏบิตังิำน และมคีวำมรบัผดิชอบ ซึง่เป็นรำยกำรข้อมลู 

ขององค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหำร

ส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน จึงสรุปว่ำ 

ในภำพรวม ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพมีจุดเด่นในเรื่อง 

คุณลักษณะส่วนบุคคล สอดคล้องกับกำรศึกษำของ อรสำ 

ภำววิมล (2552) ท่ีได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบ

ประกนัคณุภำพกำรศกึษำส�ำหรบัสถำบันอดุมศกึษำไทยตำม

แนวคดิกำรจดักำรควำมรู ้และพบว่ำ แนวปฏบิตัทิีด่ขีองกำร 

จดักำรควำมรู้ด้ำนกำรประกนัคณุภำพท้ังในและต่ำงประเทศ 

มีคุณลักษณะร่วม 8 ประกำร ซึ่ง 2 ใน 8 ประกำรดังกล่ำว 

ได้แก่ บทบำทของผูน้�ำ และกำรให้ควำมส�ำคัญกบั “คน” เป็น 

ศนูย์กลำงขับเคลือ่นภำรกิจ และโดยท่ีคุณลกัษณะส่วนบคุคล 

ของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพท้ังในคุณลักษณะด้ำน 

สติปัญญำ ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ด้ำนสังคม ตลอดจนด้ำน 

คุณธรรมและจริยธรรม ช่วยให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำ

ประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ จึงสอดคล้องกับ

กำรศึกษำของ สุบิน ยุระรัช (2552) ท่ีได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง  

กำรจัดระดับและกำรจัดอันดับควำมส�ำคัญของกิจกรรม

กำรปรับปรุงคุณภำพที่จ�ำเป็นในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

ตำมกำรรับรู้ของผู้ประเมินภำยนอก และได้พบว่ำ กิจกรรม 

กำรปรับปรุงคุณภำพที่มีควำมส�ำคัญอยู่ในระดับมำกที่สุด  

5 กจิกรรม ซ่ึง 1 ใน 5 กจิกรรมนัน้ ได้แก่ กำรสร้ำงบรรยำกำศ 

ที่ดีในกำรท�ำประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพ

จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ ผู ้บริหำรส�ำนักประกัน

คุณภำพสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีจุดท่ีควรพัฒนำในเรื่อง
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ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนกำรประกนัคณุภำพ

กับกลุ่มคนหรือองค์กรภำยนอก และเรื่องควำมสำมำรถ

ออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำร

ศกึษำ ซ่ึงในเรือ่งกำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนกำรประกนัคณุภำพ

นัน้ สำมำรถอภปิรำยได้ว่ำ เป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงทมีกำร

ท�ำงำนทีม่ปีระสทิธผิล ประสทิธิภำพ ตำมแนวคดิทกัษะของ

กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล (Achua & Lussier, 

2010) ซ่ึงโดยหลักกำรที่น�ำไปสู่กำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำจะต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง (Juran, 

1980; Chivers, 1995; Megatroyed & Morgan, 1993; 

Zalri, 1998) ดังน้ันควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ด้ำนกำรประกนัคณุภำพของผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ 

จงึเอือ้ต่อกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิติัทีดี่ในกำรประกนั

คุณภำพของสถำบันอื่นน�ำมำปรับใช้ในสถำบันของตน 

ส�ำหรับเรือ่งควำมสำมำรถออกแบบระบบสำรสนเทศ

เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นจุดที่ควรพัฒนำอีก

ประเด็นหนึ่งของผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบัน

อดุมศกึษำเอกชน สอดคล้องกบักำรศึกษำของ สบุนิ ยรุะรชั  

(2552) ที่ศึกษำกำรจัดระดับและกำรจัดอันดับควำมส�ำคัญ

ของกิจกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพที่จ�ำเป็นในสถำบัน

อดุมศกึษำเอกชนตำมกำรรบัรูข้องผูป้ระเมินภำยนอก ทีพ่บ

ว่ำกจิกรรมกำรปรบัปรงุคณุภำพทีม่คีวำมส�ำคญัอยูใ่นระดบั

มำกที่สุด 5 กิจกรรม ซึ่ง 1 ใน 5 กิจกรรมนั้นได้แก่ กำรจัด

ให้มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ ซ่ึงกำรจัดให้มีฐำน

ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นกิจกรรมที่มีควำมส�ำคัญ  

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มัฮดี แวดรำแม โชติกำ ภำษีผล 

และศิริชัย กำญจนวำสี (2556) ที่ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรประกนัคุณภำพ โดยพบว่ำ ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยในท่ี 

บูรณำกำรกับงำนปกตินั้น ได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกระบบ

ฐำนข้อมูล มีค่ำอิทธิพลสูงสุดอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

ดังต่อไปนี้

1. จำกข้อสรุปจำกกำรตรวจสอบองค์ประกอบเชิง

ยืนยันที่พบว่ำ รูปแบบภำวะผู้น�ำผู ้บริหำรส�ำนักประกัน

คุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน มีควำมสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นรูปแบบภำวะผู้น�ำ 

ผู้บริหำรส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน  

จงึมคีวำมเหมำะสมสอดคล้องน�ำไปประกอบกำรด�ำเนนิงำน 

ในกำรสรรหำ คัดเลือก และพัฒนำผู้บริหำรงำนประกัน

คุณภำพของสถำบัน โดยพิจำรณำจำกทั้งคุณลักษณะส่วน

บุคคล พฤติกรรมกำรบริหำรและภำวะผู ้น�ำ ตลอดจน

คุณลักษณะด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรประกันคุณภำพ

2. จำกข้อสรุปจำกกำรวิจัยที่พบว่ำ จุดที่ควรพัฒนำ

ในด้ำนกำรปฏิบัติของรูปแบบภำวะผู ้น�ำผู ้บริหำรส�ำนัก

ประกนัคณุภำพ สถำบนัอดุมศกึษำเอกชนตำมควำมคดิเหน็

ของผูบ้รหิำรสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน ในด้ำนควำมสำมำรถ

ออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำจึงควรพัฒนำ หรือ

สรรหำทีมงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบสำรสนเทศ

ให้ได้ร่วมเป็นทีมท�ำงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกบัผูบ้รหิำร

ส�ำนักประกันคุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน

3. จำกข้อสรปุจำกกำรวิจยัท่ีพบว่ำ จดุท่ีควรพฒันำใน

ด้ำนกำรปฏิบตัขิองรูปแบบภำวะผูน้�ำผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนั

คุณภำพ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ตำมควำมคิดเห็นของ 

ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ในด้ำนควำมสำมำรถใน

กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกับกลุ่มคนหรือ

องค์กรภำยนอก ดังนั้นผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

จงึควรสนบัสนนุให้ผูบ้รหิำรส�ำนกัประกนัคณุภำพ ได้เข้ำร่วม

กจิกรรมกบัเครือข่ำยกำรด�ำเนนิงำนเพือ่กำรประกนัคณุภำพ 

เช่น คณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพของสมำคมสถำบัน

อดุมศกึษำเอกชนแห่งประเทศไทย หรอืคณะกรรมกำรเครือ

ข่ำยเพื่อกำรประกันคุณภำพของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่

มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงำนประกันคุณภำพของ

สถำบันอุดมศึกษำ และกำรใช้ผลกำรประเมินคุณภำพใน

กำรพัฒนำคุณภำพของสถำบัน เพื่อขยำยขอบเขตของกำร

พัฒนำต่อไป
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2. ควรศึกษำโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ประเมิน

ระบบคุณภำพ เพื่อให้ได้มุมมองจำกผู้ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ

ประเมนิกำรประกนัคณุภำพซึง่อำจแตกต่ำงจำกมมุมองของ

ผู้บริหำรภำยในสถำบันอุดมศึกษำ
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