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บทคัดย่อ

งานวิ จั ยนี มี วัต ถุป ระสงค์เพื่อ วิ เคราะห์องค์ป ระกอบการบริหารจั ดการศึกษาเพื่ อพัฒ นาคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารทุกระดับและ
อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 630 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามองค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดม ศึกษา
เอกชน ซึ่ง ได้ต รวจสอบความเที่ ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้ค่า ดัช นีความสอดคล้ อง 0.60-1.00
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ 0.98 และวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้อง
ของโมเดลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม Mplus ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจั กษ์ พิ จารณาได้จ ากค่า Chi-square = 5734.435, Degrees of Freedom = 3723,
Chi-square/Degrees of Freedom = 1.540, Comparative Fit Index (CFI) = 0.970, Standardized Root
Mean Square Residual(SRMR) = 0.035, Root Mean Square Error of Approximate (RMSEA) = 0.032
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Abstract

The objectives of this research were to analyze the factors of educational
management for developing quality of private higher education institutes using a confirmatory
factor analysis. The samples were 630 executives and lecturers in private higher education
institutes by purposive sampling. The research instrument was questionnaire. The content
validity of the questionnaire was evaluated by 5 experts to find its validity and the index itemobjective congruence (IOC) was 0.60 - 1.00. Its reliability, Cronbach’s alpha was 0.98. The
structural validity factor analysis and model consistency with the second order confirmatory
factor analysis by using Mplus. The research findings were found that : The result of
confirmatory factor analysis showed that the model of educational management for
developing quality of private higher education institutes is of structural validity and consistency
fitted the empirical data considering from its value as Chi-square = 5734.435, Degrees of
Freedom = 3723, Chi-square/Degrees of Freedom = 1.540, P-Value = 0.0152, Comparative Fit
index (CFI) = 0.970, Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.035, Root Mean
Square Error of Approximate (RMSEA) = 0.032.
Keyword : Factors, Educational Management
บทนา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดย
Wang & Kim (2000 : 493-518) ได้กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษานันเป็นแหล่งอุดมด้วยภูมิปัญญาของ
ชาติ ควรมีการตระเตรียมรับแนวทางที่ จะทาให้การศึกษานันมีคุณภาพ ซึ่งในทุก ๆ 1 ปี สถาบันอุดม ศึกษา
เอกชนได้ทาการตรวจประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance: IQA) ตามพระราช บัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 ซึ่งเป็นการตรวจสอบ ควบคุม
และติดตามประเมินผลคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยจะเน้นการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ของปัจจัยนาเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) และได้รับ
การตรวจประกันภายนอก (External Quality Assurance: EQA) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยสานักงานภายนอกหรือผู้ประเมินภายนอกเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึน โดยการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
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สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) อย่างน้อยหนึ่งครังในทุก 5 ปี
ถึงแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในและการตรวจประกัน
คุณภาพภายนอกมาโดยตลอด แต่ก็พบปัญหาบางประการเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เช่น ปัญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครังที่ 5/2557 ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่มีมติให้มีการติดตามตรวจสอบการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการ
เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย และปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและปัญหา
การดาเนินการของสถาบันเอกชนในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และการเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน จากการประชุ ม สั ม มนากรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามมาตรา 28(4) แห่ ง พ.ร.บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอาจแก้ไข
ได้โดยการนาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรที่มี
ประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไป และสามารถเป็นแบบอย่างแก่องค์ก รอื่น รวมทังมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสาเร็จและความยั่งยืนให้เกิดขึนแก่องค์กร (นฤมล จิตรเอือ และประสพชัย พสุนนท์,
2561 : 2121) สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) คือ
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย” (สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : คานา) ซึ่ง Dale
(2003 : 34-56) และ Faulkner (2002) ได้กล่าวว่า เกณฑ์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขันตอนแนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสม สามารถนามาใช้ในการดาเนินงานที่
ได้ ผ ลดี ก ว่ า และน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพระบบอื่ น ๆ ร่ ว มกั บ การน าการบริ ห ารจั ด การ
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ในเรื่องการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : 14-44) และรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการทั่วไป 2) การบริหารวิชาการ 3) การบริหารงานวิจัย 4) การบริหาร
การเงิน) และ 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : 14-44) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550 : 295-297) และ ธนิก คุณเมธีกุล (2552 : 157) ที่ศึกษาพบว่า
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถนามาบริหารจัดการศึกษาสถาบันอุดม ศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจัยครังนี ได้แก่ จานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งที่เปิดดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2560 จานวน 75 แห่ง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan ที่จานวนประชากร 75 ได้
กลุ่มตัวอย่าง 63 แห่ง (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากนันผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลสถาบันฯ ละ 10 คน ประกอบด้วย
รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการส านั ก คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า สาขาวิ ช า
ตาแหน่งละ 1 คน และอาจารย์ประจา จานวน 3 คน รวม 10 คน ต่อ 1 สถาบัน ดังนัน จานวนกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยคือ 630 คน และเมื่อเทียบกับการใช้กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Comrey & Lee (1992) ที่
พิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับในการศึกษาองค์ประกอบ คือ จานวน 50 คนถือว่าแย่มาก (Very Poor) จานวน
100 คนถือว่า ไม่ดี (Poor) จานวน 200 คนถือว่าพอใช้ได้ (Fair) จานวน 300 คนถือว่า ดี (Good) และจานวน
500 คนถือว่า ดีมาก (Excellent) จะเห็นได้ว่าจานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 630 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครังนี เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวน 12 องค์ประกอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามองค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน โดยแต่ละข้อเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence: IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน มีค่า IOC ตังแต่ 0.60-1.00 จากนันจึงนาแบบสอบถามแล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จานวน 10 คน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 10 คน และ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จานวน 10 คน ผลการทดลองใช้ (Try Out)
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบับมีค่า 0.98 ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จากนันจึงนาแบบสอบถามไปจริงพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์และได้รับกลั บจานวน 51 สถาบัน จานวน
510 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาไปยังสมาคมอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนาไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
1. การตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้าง (Construct Validity) โดยพิ จ ารณาจากค่าน าหนั ก
องค์ประกอบ (factor loading) ของแต่ละองค์ประกอบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือไม่ ถ้ามีนัยสาคัญ
ทางสถิติแสดงว่าโมเดลการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความตรงเชิ ง
โครงสร้าง (Construct Validity)
2. การตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งมีเกณฑ์วิเคราะห์ ดังนี
2.1 ค่าไค-แสควร์สัมพัทธ์ Chi-square statistic/Degrees of Freedom โดยหลักทั่วไป ถ้าค่า
ไค-แสควร์สัมพัทธ์ น้อยกว่า 2 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Mueller, 1996 : 62-128)
2.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ถ้าดัชนี CFI มีค่า
มากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu & Bentler, 1999 : 1-55)
2.3 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรูปแบบมาตรฐาน (Standardized Root Mean
Square Residual: SRMR) ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.08 แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
(Hu & Bentler, 1999 : 1-55)
2.4 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square
Error of Approximate: RMSEA) ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.06 แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
(Hu & Bentler, 1999 : 1-55)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างพบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของแต่
ละองค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าโมเดลการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความตรงเชิงโครงสร้าง
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่า Chi-square = 5734.435, Degrees of
Freedom = 3723, Chi-square/Degrees of Freedom = 1.540, Comparative Fit Index (CFI) = 0.970,
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Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.035, Root Mean Square Error of
Approximate (RMSEA) = 0.032 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
องค์ประกอบ

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
1. การบริหารจัดการทั่วไป (GM)
0.995 0.005 82.443**
1.1 สถาบั น มุ่ งเน้ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก าร 0.811 0.019 39.839**
(GM1)
1.2 สถาบันมีระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่หน่วย งานต่าง ๆ 0.853 0.017 47.788**
ภายในสถาบันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน (GM2)
1.3 สถาบั น ส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด 0.861 0.016 50.170**
การศึกษา (GM3)
1.4 สถาบั น จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ เ อื อต่ อ การ 0.819 0.018 41.720**
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน (GM4)
1.5 สถาบันส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้และ 0.815 0.019 40.389**
การพัฒนาผู้เรียน (GM5)
1.6 สถาบันได้กาหนดโครงสร้างที่สามารถรองรับการพัฒนา 0.843 0.017 46.262**
ในอนาคต (GM6)
1.7 สถาบั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพอย่ า งเป็ น 0.859 0.016 49.389**
รูปธรรม (GM7)
1.8 สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษาและได้นา 0.861 0.016 50.773**
ร ะ บ บ กา ร บ ริ ห า ร จั ด กา ร เ ชิ งคุ ณ ภ า พ อา ทิ EdPEx
Benchmarking BSC TQM Re-Engineering ฯลฯ มาใช้
เพิ่มเติม (GM8)
1.9 สถาบันส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่าน 0.841 0.017 45.638**
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (GM9)
2. การบริหารวิชาการ (AM)
0.983 0.005 95.185**
2.1 สถาบันมีโปรแกรมวิชาชีพที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา 0.754 0.022 31.379**
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ (AM1)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
2.2 สถาบันมีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน 0.739 0.024 29.279**
เพื่ อน าไปปรั บปรุ งการเรีย นการสอนอย่ า งมี ประสิท ธิภ าพ
(AM2)
2.3 สถาบั น ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ลั ก ษณะ 0.791 0.020 36.238**
ผสมผสานระหว่ า งการเรี ย นในชั นเรี ย นปกติ กั บ การฝึ ก
ปฏิบัติงานจริง (AM3)
2.4 สถาบัน มีแ ผนการบริห ารงานวิชาการและการจัด การ 0.754 0.023 30.958**
เรียนการสอนที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(AM4)
2.5 สถาบันนาระบบการเรียนรู้แ บบ Online ไปบริการ 0.897 0.014 61.189**
วิชาการแก่ชุมชนที่สาคัญของสถาบัน (AM5)
2.6 สถาบันใช้แนวคิด “Best Practice” ในการประเมินเจต 0.962 0.010 99.863**
คติ ค่านิยม ความรู้ และการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
สังคมของนักศึกษา (AM6)
2.7 สถาบันมีการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และ 0.890 0.015 57.764**
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (AM7)
2.8 สถาบันมีห้องสมุดและฐานข้อมูลแบบ Online (AM8)
0.872 0.015 54.836**
2.9 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคม 0.930 0.011 80.779**
วิ ช าชี พ ภาคอุ ต สาหกรรม และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ
(AM9)
2.10 สถาบันใช้ระบบ E-Leaning หรือ Virtual Class room 0.905 0.013 67.317**
เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษา (AM10)
3. การบริหารงานวิจัย (RM)
0.947 0.006 64.014**
3.1 สถาบันส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทาวิจัยระหว่าง 0.898 0.013 63.691**
คณะต่าง ๆ (RM1)
3.2 สถาบันมีหน่วยงานกากับดูแล ด้านการบริหารจัดการ 0.908 0.013 67.453**
ด้านการวิจัย (RM2)
3.3 สถาบั น มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ท าง 0.890 0.014 60.409**
ปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (RM3)
3.4 สถาบันส่งเสริมให้มีการทาวิจัยร่วมกับภาค อุตสาหกรรม 0.927 0.011 78.522**
หน่วยงานของรัฐบาล และสถาบันอุดม ศึกษาอื่น ๆ (RM4)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
3.5 สถาบันมีการจั ดสรรเงิ นทุนที่เพีย งพอเพื่อเป็นกองทุ น 0.897 0.014 61.189**
สาหรับโครงการวิจัย (RM5)
4. การบริหารการเงิน (FM)
0.962 0.010 99.863**
4.1 สถาบั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการประสานงานและ 0.890 0.015 57.764**
ปรึกษาหารือใกล้ชิดกับคณะ/หน่วยงาน ในด้านงบประมาณ
(FM1)
4.2 สถาบั น มี จั ด ท าแผนการเงิ น ระยะสั น และระยะยาว 0.899 0.013 63.801**
ประกอบด้ ว ยแหล่ ง ที่ ม าของรายได้ การลงทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ประจา ทุนการศึกษา เป็นต้น (FM2)
4.3 สถาบันมีคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งสนับสนุน 0.890 0.014 58.710**
เงินทุนให้แก่สถาบัน (FM3)
4.4 สถาบันมีรางวัลให้คณะ/หน่วยงานที่สามารถดาเนินการ 0.830 0.018 43.060**
บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้โดยยังคงรักษาคุณภาพ (FM4)
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HM)
0.957 0.006 48.731**
5.1 สถาบันมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 0.908 0.013 68.357**
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย และจรรยา บรรณวิชาชีพ (HM1)
5.2 สถาบันมีโปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดทังปี เพื่อเน้น 0.865 0.016 50.952**
ให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอนใหม่ๆ
(HM2)
5.3 สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสการเป็นผู้นาในสาย 0.863 0.016 50.311**
งานโดยการใช้วาระเวียน (HM3)
5.4 สถาบันมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานที่วัดได้ 0.845 0.018 44.800**
และเป็นธรรม (HM4)
5.5 สถาบันมีการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยก 0.851 0.017 46.188**
ย่องชมเชย และการจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน (HM5)
6. การนาองค์กร (LO)
0.975 0.004 44.590**
6.1 ผู้บริหารสถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ 0.875 0.015 55.041**
ค่านิยมของสถาบันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (LO1)
6.2 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ส่ งเสริ ม เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม 0.884 0.014 58.963**
(LO2)
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เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
6.3 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความผู ก พั น กั บ 0.912 0.012 71.645**
นักศึกษา (LO3)
6.4 ผู้บริหารสถาบันมีส่วนร่วมในการวางและพัฒนาผู้บริหาร 0.864 0.015 53.265**
สถาบันในอนาคต (LO4)
6.5 ผู้บริหารสถาบันมีการสื่อสารอย่างตรงไป ตรงมา และ 0.888 0.014 60.881**
เป็นไปในลักษณะสองทิศทาง (LO5)
6.6 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น มี ก ารสื่ อ สารถึ ง ความจ าเป็ น ถึ ง การ 0.832 0.018 43.885**
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสถาบันให้ดีขึน (LO6)
6.7 ผู้บริหารสถาบันมุ่งเน้นผลการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ 0.828 0.018 43.036**
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน (LO7)
6.8 สถาบั น มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การของ 0.873 0.015 54.602**
สถาบัน (LO8)
6.9 สถาบั น มี ก ารก ากั บ ดู แ ล ภาระความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น 0.748 0.023 29.933**
การเงินและความโปร่งใสในการดาเนินการ (LO9)
6.10 สถาบั น มี ก ารก ากั บ ดู แ ลการตรวจสอบภายในและ 0.683 0.027 23.345**
ภายนอกอย่างมีประสิทธิผล (LO10)
6.11 สถาบันมีการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหาร 0.653 0.028 21.262**
สถาบัน และนาผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นาแต่ละคน
(LO11)
6.12 สถาบันมีกระบวนการ ตัวชีวัด เพื่อให้การดาเนินการ 0.611 0.031 18.349**
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกว่ากาหนด
(LO12)
6.13 สถาบันมีกระบวนการ ตัวชีวัด ในการส่งเสริมและกากับ 0.683 0.027 23.295**
ดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทั่วทังองค์การ
(LO13)
6.14 สถาบันมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดความผาสุกและ 0.814 0.019 40.314**
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญของสถาบัน (LO14)
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0.743
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เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
7. การวางแผนกลยุทธ์ (SP)
0.881 0.012 75.671**
7.1 สถาบันมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทังในระยะสันและระยะ 0.830 0.019 41.126**
ยาว (SP1)
7.2 สถาบันมีแผนกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 0.825 0.019 41.384**
(SP2)
7.3 สถาบันมีการประเมินความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความ 0.826 0.019 40.972**
เสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จของสถาบัน และความ สามารถ
ของสถาบันที่จะนาแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (SP3)
7.4 สถาบั น มี ก ารวางแผนเชิ งกลยุ ท ธ์ ที่ ต อบสนองต่ อ การ 0.883 0.015 55.470**
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรและบริการ (SP4)
7.6 สถาบั น มี ก ารถ่ า ยทอดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ งกลยุ ท ธ์ ใ ห้ กั บ 0.826 0.019 41.714**
บุคลากร (SP6)
7.7 สถาบันมีการจัดสรรงบทางการเงินอย่างเพียงพอที่จะ 0.847 0.017 46.309**
สนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ (SP7)
7.8 สถาบันมีแผนกลยุท ธ์ด้านบุค ลากรทั งในระยะสันและ 0.861 0.017 48.675**
ระยะยาว (SP8)
7.9สถาบันมีระบบการตรวจสอบความสาเร็จและประสิทธิผล 0.813 0.020 38.881**
ของแผนปฏิบัติการ (SP9)
8. การมุ่งเน้นผู้เรียน (SF)
0.879 0.012 76.095**
8.1 สถาบันมีการใช้สื่อดิจิทลั ในการรับฟังความคิดเห็นของ
0.830 0.018 42.223**
ผู้เรียน (SF1)
8.2 สถาบันมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (SF2)
0.854 0.017 47.213**
8.3 สถาบันมีการประเมินความผูกพันของผู้เรียน (SF3)
0.918 0.012 70.655**
8.4 สถาบันมีการค้นหาความต้องการด้านหลักสูตรและ
0.901 0.014 62.537**
บริการจากผู้เรียน (SF4)
8.5 สถาบันมีการออกแบบพัฒนาและหลักสูตรที่มุ่งเน้น
0.909 0.013 65.422**
ผลลัพธ์ผู้เรียน (SF5)
8.6 สถาบันมีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูล
0.881 0.015 55.328**
สารสนเทศและการบริการด้านต่างๆ (SF6)
8.7 สถาบันส่งเสริมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อเอืออานวยต่อ
0.820 0.020 38.782**
การเรียนการสอน (SF7)
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องค์ประกอบ
8.8 สถาบันนาผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้เรียนมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึน (SF8)
9. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (MA)
9.1 สถาบั น มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงาน และผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน (MA1)
9.2 สถาบันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการ (MA2)
9.3 สถาบันมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของ
ผู้เรียนเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา (MA3)
9.4 สถาบันมีการประเมินผลการดาเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถาบัน (MA4)
9.5 สถาบั น มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละทบทวนและปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินการในเชิงแข่งขันของสถาบัน (MA5)
9.6 สถาบันมีการคัดเลือกคณะ/หน่วยงานที่มีผลการดาเนินการ
โดดเด่ น เพื่ อ เฟ้ น หาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ และน าไปปฏิ บั ติ ทั่ ว
องค์การ (MA6)
9.7 สถาบันมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของสถาบันเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ (MA7)
9.8 สถาบันมีการจัดการความรู้ในระดับคณะ/สานัก และสถาบัน
(MA8)
9.9 สถาบัน มีระบบรั กษาความปลอดภั ยของข้อ มูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล (MA9)
9.10 สถาบัน มีห้ องสมุด ห้ องอิน เตอร์ เน็ ต ห้ องโสตทั ศนศึก ษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้
งาน (MA10)
10. การมุ่งเน้นบุคลากร (WF)
10.1 สถาบันมีการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง (WF1)
10.2 สถาบันมีระบบการสรรหาว่าจ้าง บรรจุ และการธารงรักษา
บุคลากร (WF2)
10.3 สถาบั น มุ่ งเน้ น การปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
ภารกิจและสมรรถนะหลักของสถาบัน (WF3)

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
0.846
0.018 44.396**
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สัมประสิทธิ์
การ
พยากรณ์
R2

0.634

0.965
0.756

0.006
0.024

74.764**
30.047**

0.931
0.499

0.842

0.018

44.812**

0.627

0.792

0.020

36.348**

0.551

0.839

0.017

45.463**

0.622

0.804

0.020

37.928**

0.569

0.764

0.022

31.757**

0.510

0.849

0.017

46.699**

0.638

0.780

0.022

33.712**

0.532

0.884

0.014

58.269**

0.696

0.880

0.015

54.790**

0.689

0.980
0.860
0.887

0.004
0.016
0.014

30.651**
50.449**
60.353**

0.960
0.657
0.700

0.807

0.020

38.463**
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เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
Factor
S.E.
t
Loading
10.4 สถาบั นมีการดาเนิ นการให้สถานที่ทางานมีสุ ขภาวะ 0.813 0.019 41.070**
ความปลอดภัยและมีความสะดวกในการทางาน (WF4)
10.5 สถาบันสนับสนุนให้บุคลากรได้รับสวัสดิการและสิทธิ 0.821 0.018 42.275**
ประโยชน์ที่เหมาะสม (WF5)
10.6 สถาบันส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 0.870 0.015 54.641**
(WF6)
10.7 สถาบันมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน 0.850 0.017 48.265**
ของบุคลากร (WF7)
10.8 สถาบัน มี การฝึก อบรมเพิ่ มขี ด ความ สามารถในการ 0.877 0.014 57.167**
ทางาน (WF8)
10.9 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อกระตุ้นให้ 0.735 0.023 29.371**
เกิดการสร้างนวัตกรรม (WF9)
10.10 สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และ 0.811 0.019 40.312**
พัฒนาของบุคลากร (WF10)
11. ระบบปฏิบัติการ (OS)
0.965 0.008 25.457**
11.1 สถาบั น ได้ น าความรู้ คุ ณ ค่ า ในมุ ม มองผู้ เ รี ย นมา 0.772 0.022 33.579**
ออกแบบหลักสูตรและบริการใหม่ ๆ (OS1)
11.2 โครงสร้างการบริหารของสถาบันสามารถปรับตัวได้ง่าย 0.778 0.022 33.574**
และมีความยืดหยุ่นสูง (OS2)
11.3 สถาบั น มี ก ารออกแบบระบบงานและการก าหนด 0.796 0.020 37.316**
สมรรถนะหลักของสถาบัน (OS3)
11.4 สถาบันมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ 0.774 0.021 33.660**
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดาเนิน การ (OS4)
11.5 สถาบันมีการควบคุมต้นทุนระบบปฏิบัติ การ และการ 0.796 0.021 36.039**
ปรับปรุงระบบงาน (OS5)
11.6 สถาบันมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (OS6)
0.757 0.022 31.575**
0.996 0.003 57.217**
12. ผลลัพธ์ (RS)
12.1 สถาบันมีประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 0.824 0.018 43.458**
(RS1)
12.2 สถาบันมีสรุปภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา 0.779 0.021 34.872**
อย่างต่อเนื่อง (RS2)
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เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
การพยากรณ์
Factor
S.E.
t
R
Loading
12.3 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์และผลการปรับปรุงด้านการ 0.850 0.016 49.033**
0.639
เรียนรู้ของผู้เรียน (RS3)
12.4 สถาบันมีการนาผลลัพ ธ์ความพึงพอใจของผู้เรียนมา 0.819 0.018 41.581**
0.591
ปรับปรุงพัฒนาสถาบันให้ดีขึน (RS4)
12.5 สถาบั น มี ก ารน าผลลั พ ธ์ ค วามผู ก พั น ของผู้ เ รี ย นมา 0.807 0.019 39.049**
0.572
ปรับปรุงพัฒนาสถาบันให้ดีขึน (RS5)
12.6 สถาบั น มี ก ารสรุ ป ผลลั พ ธ์ ด้ า นอั ต ราก าลั ง ขี ด ความ 0.784 0.021 35.614**
0.538
สามารถ และทักษะที่จาเป็น และจานวนบุคลากรที่มีในแต่ละ
ระดับ (RS6)
12.7 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน 0.896 0.013 64.264**
0.715
สุขภาพของบุคลากร ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิทธิ
ประโยชน์ (RS7)
12.8 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 0.886 0.014 61.143**
0.699
ผู้บริหารสถาบัน (RS8)
12.9 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ 0.869 0.015 55.005**
0.671
การรับรองมาตรฐานของสถาบัน (RS9)
12.10 สถาบั น มี ก ารสรุ ป ผลลั พ ธ์ ด้ า นการปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี 0.885 0.014 60.500**
0.697
จริยธรรม และการพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม (RS10)
12.11 สถาบั น มี ก ารสรุ ป ผลลั พ ธ์ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ 0.826 0.018 43.570**
0.601
สังคมและสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ (RS11)
12.12 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของ 0.921 0.011 77.170**
0.759
สถาบันและแผนปฏิบัติการ (RS12)
12.13 สถาบันมีการสรุปผลลัพธ์ด้านการกากับดูและ และ 0.886 0.014 60.663**
0.699
ภาระรับผิดชอบ ด้านการเงินทังภายในและภายนอกสถาบัน
(RS13)
12.14 สถาบั น มีก ารสรุ ป ผลลั พ ธ์ ด้า นการเงิ นงบประมาณ 0.874 0.015 56.144**
0.679
การตลาดรวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือตาแหน่งในตลาด และ
การเติบโตของตลาด (RS14)
Chi-square = 5734.435, Degrees of Freedom = 3723, Chi-square/Degrees of Freedom = 1.540,
CFI = 0.970, SRMR = 0.035, RMSEA = 0.032
2

** P < .01
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ และโมเดลองค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยสร้างขึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ทังนีอาจเนื่องมาจาก
ในการวิจัยครังนี ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทังยังสอดคล้องกับทัศนะของนักวิชาการจานวนหลายท่านจึงส่งผลให้
องค์ ป ระกอบการทั ง 12 องค์ป ระกอบ มี ความเหมาะสมและสามารถน าไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี
1. การนาองค์กร ผลการวิจัยพบว่า วิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารสถาบันชีนาและส่งเสริมในเรื่อง
วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม กฎหมาย ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังวิธีการสนับสนุนชุมชนที่
สาคัญ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์
(2554 : 2-3) ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดทิศทาง (Direction)
ค่านิยม (Values) และวัตถุประสงค์ (Purposes) กับอีกส่วนหนึ่งคือ การทาให้เกิดแรงดลใจ (Inspiriting) และ
การจูงใจ (Motivating) ให้คนทางานตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในอีกมิติหนึ่งผู้นาจะต้องมี
พฤติกรรมเรื่องความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ อย่างสม่าเสมอและผู้นาจะต้องจัดทามาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทางานของคุณธรรมสามารถกระตุ้นให้ทุกคนทางานด้วย
ความร่วมมือ และความสามัคคีธรรม และสอดคล้องกับ อนันต์ เตียวต๋อย (2552 : 29) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นาในการนาองค์กรส่งผลให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
2. กลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของสถาบัน การนาแผนไปปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ รวมถึงการวัด ผลความก้าวหน้า
ของการบรรลุแผน มี ผลต่อคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สอดคล้องกับแนวความคิดของ Thompson and Strickland (1995) ได้เสนอกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ 2) การกาหนดวัตถุประสงค์ 3) การกาหนด
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4) การปฏิบัติการและการบริหารกลยุทธ์ และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทบทวนพัฒนางานใหม่ ๆ และกระตุ้นการแก้ไขปรับปรุ ง จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์การจะประสบ
ความสาเร็จได้นันจะต้องประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
3. ผู้ เ รี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การสร้ า งความผู ก พั น กั บ ผู้ เ รี ย น
เพื่อความสาเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมถึงการรับฟังเสียงของผู้เรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และนา
สารสนเทศดังกล่าวมาปรับปรุงสถาบัน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Lunenberg & Ornstein (2004 : 62) และ Schermerhorn, J.R. (2005 : 7) ซึ่งกล่าวถึง การมุ่งเน้นความ
พึงพอใจของผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งของการบริหารคุณภาพทั่วทังองค์กร
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการทบทวนผลการดาเนินการดังกล่าวและนามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถใน
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การแข่ ง ขั น ของสถาบั น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กีรติ ยศยิ่งยง (2550 : 2) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบรูปแบบใหม่
ที่เน้นการพัฒนากระบวนงาน (Business Process) ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ (Learning Process) ผ่าน
กระบวนการจาแนก วิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้ เพื่อสรรหา คัดเลือก จัดการและเผยแพร่สารสนเทศที่
ถูกต้องเหมาะสม และเอืออานวยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การ เพื่อปรับปรุงและหรือ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน และหรือเพื่อให้ได้มุมมองในองค์การมากขึน และสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ วสันต์ นาวเหนียว (2550 : 443) ศึกษาพบว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วสามารถ
นามาส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทาให้
สถาบันการศึกษาประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตังไว้
5. บุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความต้ อ งการด้ า นขี ด
ความสามารถ และอัตรากาลัง การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานเพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่โดดเด่น การ
สร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากรเพื่อนาศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับพันธกิจกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตะวัน สื่อกระแสร์ (2556 : 131) ที่ได้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ ต้องให้ความสาคัญกับการจูงใจบุคลากรให้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Norreha Othman et. al., (2017 : 681-686) ได้ศึกษาพบว่า ระบบการ
บริหารคุณภาพความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. ระบบปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมในหลักสูตร
และบริการ และกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่
ผู้เรียนเพื่อทาให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สอดคล้องกับแนวคิดของ Miller (2011 : 2-3) กล่าวไว้ว่า กุญแจที่สาคัญที่สุดของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็น
เลิศ คือ การออกแบบองค์การและกระบวนการทางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน์
(2556 : 281) อธิบายไว้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่ผบู้ ริหารใช้เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพ
การทางานของผู้ปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
การมีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการทางานให้ดีขึนส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ
7. ผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการสรุปผลลัพธ์ที่สาคัญ และการ ประเมิน
และแสดงผลลัพธ์ในด้านที่สาคัญของสถาบัน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557 : 1-3) ที่ได้นาเสนอตัวอย่างตัวชีวัดของผลลัพธ์ (Performance Results) เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เรียน และความผูกพันของผู้เรียน
2) ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบด้าน
การเงิน 5) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน และ 6) การเงินและการ ตลาด
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8. การบริหารจัดการทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการทั่วไปของสถาบันที่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้เกิดขึนในสถาบันอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ในทุกระบบของการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปสู่คุณภาพการศึกษาอย่างราบรื่น มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Goetsch & Davis (2001 : 30) ได้กล่าว
ไว้ ว่า วั ฒนธรรมคุณ ภาพมาจากค่า นิ ยมขององค์การที่ เป็ นผลจากสภาพแวดล้อมที่ ส่ง เสริม ในการสร้า งและ
ปรับปรุงคุณภาพองค์กร และสอดคล้องกับการศึกษาของ Detert, Schroeder & Mauriel (2000 : 850-863)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การต่อการพัฒนาองค์การในแนวทางการจัดการคุณภาพโดยรวม
พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาองค์การ
9. การบริหารวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างในสถาบันเกี่ยวกับ
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประมวล ผลการศึกษา
การนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับแนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี (2559:423) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒ นา การเรียนการสอนไว้หลายประการ เช่ น นโยบายกระตุ้ นและสนับสนุ นครู
อาจารย์ นักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับให้มีการวิจัยด้านการเรียนการสอน
เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึนและน าผลการวิจั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการปรับ ปรุงและพัฒ นาการเรีย นการสอนอย่ า งแท้ จ ริง
อันจะก่อให้เกิดผลดีในการจัดการเรียนการสอนอย่ างเป็นระบบส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Sherr and Teeter (2008) ที่ได้ศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 220 แห่งในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ในการบริ ห ารคุณ ภาพทั่ ว ทั งองค์ ก ารมาประยุ ก ต์ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ภารกิ จ หน้ า ที่ ห ลั ก ๆของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ งานสอน งานวิชาการ และงานในการบริการชุมชน
10. การบริหารงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมผลงานวิจัย และผลงาน
วิช าการ การจั ดเตรีย มงบประมาณอย่า งเพี ย งพอ และการสร้างความร่ว มมือระหว่ างสถาบั นการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงเดือน
ภูตยานันท์ (2554 : 1) ศึกษาพบว่า การบริหารงานวิจัยสามารถนาไปใช้ในการบริหารสานัก /สถาบันวิจัยและ
พัฒ นาของมหาวิท ยาลัย ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิด ส านั กงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2555) และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ที่ได้
ก าหนดองค์ ป ระกอบการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการประกั น คุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษา
11. การบริหารการเงิน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการดาเนินงานจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่าย
ตามแผนงาน โดยให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Waal (2007 : 179-180) กล่าวไว้ว่า องค์การสมรรถนะสูงต้องเป็นองค์การที่บรรลุผลทางการเงินที่
ดี กว่ า กลุ่ ม ที่ เปรีย บเที ย บกัน สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ ธนิ ก คุณ เมธี กุล (2552 : 162 ) ศึกษาพบว่ า
องค์ประกอบด้านการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่าง
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คุ้มค่าและสอดคล้องกับระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการเงินอันมีผลโดยตรงต่อความสาเร็จ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนซึ่งต้องดูแลเรื่องงบประมาณเป็นพิเศษ
12. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้บุคลากรยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Seldin (1990 : 13) ได้ศึกษาระบบการให้
รางวัลในสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่ง ทังของรัฐและเอกชน พบว่า การให้รางวัลกับการวิจัยและการบริการผลงาน
นันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพงานสอนของอาจารย์ และการศึกษาครังนียังพบว่า ระบบนีเป็นกุญแจที่ช่วยให้อาจารย์
มีขวัญและกาลังใจในการทางานสูง และยังทาให้อาจารย์ตังใจทาการสอน และยังสอดคล้องกับกรณีศึกษาของ
Rice and Austin (1990 : 23-40) พบว่า ปัจจัยที่เอือต่อการทางานของอาจารย์คือการสร้างระบบเสริมกาลังใจ
ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทางวิชาการ การยอมรับในสาขาวิชาชีพ จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลดีต่อการสอน
ของอาจารย์ รวมทังการมีระบบการประเมินคุณภาพงานของอาจารย์ต้องชัดเจน ตรวจสอบได้ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาในครังนีพบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรดาเนินการบริหารจัดการศึกษาใน
องค์ประกอบที่มีความสาคัญใน 3 อันแรก ได้แก่
1. สถาบัน อุด มศึกษาเอกชนควรมุ่ งเน้นผลลั พธ์ ด้านต่า ง ๆ ได้แก่ 1) ผลลัพ ธ์ด้า นการเรีย นรู้ของ
นักศึกษาและด้านกระบวนการ 2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 4) ผลลัพธ์
ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแล และ 5) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมุ่งเน้น การบริหารจัดการทั่วไป คือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้เกิดขึนในสถาบันอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ ในทุกระบบของ
การจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถดาเนินงานไปสู่คุณภาพการศึกษาอย่างราบรื่น
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมุ่งเน้นการบริหารวิชาการ คือ การบริหารจัดการกิจกรรมทุกสิ่งทุก
อย่างในสถาบันเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประมวลผลการศึกษา การนิ เทศการศึ กษา เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้นั กศึกษาบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ กษาอย่ า ง
มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
2. ควรศึกษาวิธีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. ควรศึกษาวิธีการประเมินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. ควรศึกษาวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาแนกตามขนาดของสถาบัน
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