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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ คื อ (1) เพื่อศึ กษาระดับการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ (2) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการนําผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน จํานวน 360 คน เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิ ติเชิ งบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ ชน่ั 8.80 ผลการวิจยั พบว่า (1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลางในทุ กพันธกิ จ ได้แก่ การผลิ ตบัณฑิ ต การวิจยั การบริ การ
วิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และ (2) โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการนําผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ งพิจารณา
ได้จากค่ าไคแสควร์ (χ2) เท่ ากับ 35.87 df เท่ ากับ 25 ค่ า p เท่ ากับ 0.07 GFI เท่ ากับ 0.98 AGFI เท่ ากับ 0.95 และ
RMSEA เท่ ากับ 0.03 โดยผลการวิเคราะห์พบว่า องค์ประกอบด้านสถาบันและองค์ประกอบด้านการประเมิ น
คุณภาพการศึกษามีอิทธิ พลทางตรงต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ 0.33 และ 0.92 ตามลําดับ และองค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ยังได้รับอิทธิ พลทางตรง
จากองค์ประกอบด้านสถาบัน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.29 และทําหน้าที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่า นของ
องค์ป ระกอบด้า นสถาบัน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ การนํา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.27
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the level of the utilization of quality assessment results
in developing the Private Higher Education Institutions (HEIs), and (2) to develop the causal relationship model
of the utilization of the quality assessment results in developing the Private HEIs. The research samples consisted
of 360 lecturers in the private HEIs. Questionnaires were applied and it took six months for data collection.
Descriptive statistics including Structural Equation Modelling (SEM) by LISREL version 8.80 were applied for
data analysis. The research findings were as follows: (1) the Private HEIs utilize the of quality assessment results
at the moderate level for the missions comprising graduate production, research, academic services, and art and
culture conservation, and (2) the causal relationship model of the utilization of the internal and external quality
assessment results in developing the Private HEIs is fitted to empirical data with the Chi-Square (χ2) of 35.87, df
= 25, p = 0.07, GFI = 0.98, AGFI= 0.95, and RMSEA = 0.03. The results of data analysis showed that the
institutional factor and the educational quality assessment factor have a direct effect on the utilization of quality
assessment results with the effect coefficient of 0.33 and 0.92 respectively. In addition, the institutional factor has
a direct effect on the educational quality assessment factor with the effect coefficient of 0.29 and the educational
quality assessment also plays a role as the mediator of the institutional factor affecting indirectly on the utilization
of quality assessment results with the effect coefficient of 0.27.
Keywords: Utilization of quality assessment results, Causal relationship model, Private higher education institution
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึ กษาในระดับอุดมศึ กษามุ่งพัฒนาคนเพื่ อเข้าสู่ อาชี พและวิชาชี พต่ างๆ บัณฑิ ตที่ มีคุณภาพจะเป็ น
รากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศไทย ดังนั้น การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ เพราะผลผลิ ตโดยตรงของการจัดการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา คื อ “บัณฑิ ต” ซึ่ งจะมี คุณภาพได้ก็
ต่ อ เมื่ อ กระบวนการจัด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ (สุ บิ น ยุ ร ะรั ช และคณะ, 2554) ซึ่ งเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553) และข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (สกศ.) (2552) ที่ ระบุว่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็ นเป้ าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2561
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารจัดการ
คุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา (สกศ., 2552) เนื่องจากทําให้สถาบันอุดมศึกษาได้คน้ พบจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควร
พัฒนา แต่ถา้ เมื่อใดที่สถาบันอุดมศึกษาไม่นาํ ข้อค้นพบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ การบริ หารจัดการคุณภาพและการ
ดําเนิ นงานตามแผนของสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุเป้ าหมายเนื่ องจากสถาบันอุดมศึ กษาไม่มีการพัฒนาและ
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ปรั บ ปรุ ง ดัง นั้น การนํา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) และการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอก (External Quality Assessment: EQA) ไปใช้ป ระโยชน์ จึ ง เป็ นความต้อ งการจํา เป็ น (Needs)
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ ง (สุ บิน ยุระรัช, 2554) ที่จะนําไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุ งคุณภาพของการจัด
การศึกษาให้ดียิง่ ขึ้นต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2553)
การพัฒนาและการปรับปรุ งคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ควรทําทั้ง 3 ระดับตามที่ระบุไว้ในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. 2557 ได้แก่ ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (สกอ., 2557)
โดยอยู่บนหลักการของการปรั บปรุ งคุ ณภาพอย่างต่ อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement) (Hogg & Hogg, 1995)
และการบริ หารคุณภาพตามแนวคิ ด PDCA ที่เริ่ มจากการวางแผน (Plan) การนําไปปฏิ บตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการปรั บปรุ งการดําเนิ นงาน (Act) โดยการประกันคุ ณภาพในสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน ไม่ แตกต่ างไปจาก
สถาบันอุดมศึ กษาของรัฐหรื อในกํากับรัฐ เพราะจัดการศึ กษาภายใต้การควบคุมดูแลของ สกอ. และมีพนั ธกิ จที่ สําคัญ
เหมือนกัน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปและวัฒนธรรม ดังนั้น การศึกษาการ
นําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ควรจะครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจดังกล่าว
การศึกษาในเรื่ องการใช้ประโยชน์จากการประเมินมีการกล่าวถึงกันมานานในกลุ่มผูป้ ระเมินและนักวิจยั
แต่ส่วนใหญ่เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ โดยผูท้ ี่ริเริ่ มแนวคิดในเรื่ องการใช้ประโยชน์จากการ
ประเมิน คื อ Weiss (1972) จากบทความเรื่ อง “Utilization of Evaluation: Toward Comparative Study” จนกระทัง่
Patton (1997) ได้พฒั นาโมเดลการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ ชื่อว่า Utilization-Focused Evaluation (UFE)
เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการใช้ประโยชน์จากการประเมิน ในประเด็นที่มกั จะได้รับการวิจารณ์วา่ ประเมินแล้วไม่ได้นาํ ผล
การประเมิ นไปใช้ สําหรั บในบริ บทของการประเมิ นคุ ณภาพภายในและภายนอก และแนวคิ ดเรื่ องการนํา ผล
ประเมินไปใช้ประโยชน์มีการกล่าวถึงกันในวงกว้างในกลุ่มผูป้ ระเมิน ผูบ้ ริ หาร และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
แต่ไม่ได้มีการศึกษาถึงวิธีการที่เป็ นรู ปธรรมในการนําผลประเมินไปใช้ และใครเป็ นผูใ้ ช้
การศึ กษาเรื่ องการนําผลประเมิ นคุณภาพมาใช้ประโยชน์ได้รับความสนใจจากกลุ่มผูป้ ระเมิ นคุณภาพ
ภายในและภายนอก ผูบ้ ริ หาร และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่บทความในวารสารต่างประเทศได้มีการ
นําเสนอมุมมองในเชิ งทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการประเมินไว้อย่างหลากหลาย เช่น Christina & Alkin
(1999), Borgatta (1996), Alkin & Coyle (1988), Weiss & Bucuvalas (1980), Cook & Pollard (1977), Alkin (1975),
Weiss (1972) เป็ นต้น โดยเฉพาะ Christina & Alkin (1999) ได้แบ่ งมิ ติ (Dimension) หรื อโครงสร้ าง (Construct)
ของการใช้ป ระโยชน์ อ อกเป็ น 3 มิ ติ คื อ (1) มิ ติ ด ้า นการจัด ทํา ข้อ ตกลงในการประเมิ น (Commissioning of
evaluation) (2) มิ ติ ด ้า นกระบวนการประเมิ น (Evaluation process) และ (3) มิ ติ ด ้า นข้อค้นพบจากการประเมิ น
(Evaluation findings) ในส่ วนของมิ ติ ด ้า นข้อ ค้นพบจากการประเมิ น สอดคล้องกับเป้ าหมายของการประเมิ น
คุณภาพภายในและภายนอกในประเทศไทยที่มุ่งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ งนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการประเมินจํานวน
69 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอยูใ่ นระดับดีมาก จํานวน 13 แห่ง (ร้อยละ 18.84) ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
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ระดับดี จํานวน 49 แห่ ง (ร้อยละ 71.01) ได้รับการรับรองมาตรฐานแบบมีเงื่ อนไข จํานวน 1 แห่ ง (ร้อยละ 1.45)
ไม่รับรองมาตรฐาน จํานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 5.80) และเป็ นการประเมินเพื่อพัฒนา จํานวน 2 แห่ ง (ร้อยละ 2.90)
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) (สมศ.), 2558) จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพยังคงเป็ นปั ญหาสําหรับสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนบางแห่ ง ดังนั้น
การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์จึงเป็ นแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ งควรทํา โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึ กษาที่ มีผลการประเมินลดลง (สมศ., 2556) แต่ท้ งั นี้ การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ควรทําทั้งสถานศึ กษาที่ ได้รับการรั บรองและไม่ได้รับการรับรองเพราะจะนําไปสู่ การพัฒนาและปรับปรุ งการ
ทํางานให้ดีข้ ึนกว่าเดิม (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2557) และเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ผลของการวิจยั เรื่ องนี้ จะทําให้ได้คาํ ตอบ
ว่า การจะทําให้สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒ นาสถาบันอุ ด มศึ กษาให้มากขึ้ น สถาบันอุ ด มศึ กษาทุ กแห่ งจะต้องเตรี ย มการและดํา เนิ นการอย่า งไรบ้า ง
ตลอดจนองค์กรประเมิน ผูป้ ระเมิน และกระบวนการประเมินคุณภาพควรจะเป็ นไปในแนวทางใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิดการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ ประโยชน์
การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์มาจากแนวคิดเรื่ อง PDCA หรื อวงจรเดมมิ่ง (The Deming
Cycle) (Deming, 1950, 1986) ที่ นาํ มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เริ่ มด้วยการวางแผน (Plan: P)
การดําเนินงานตามแผน (Do: D) การประเมินคุณภาพ (Check: C) และการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ปรับปรุ ง
และพัฒ นา (Act: A) ซึ่ งการประกันคุ ณ ภาพระดับอุ ดมศึ กษาในประเทศไทยได้ยอมรั บแนวคิ ดนี้ มาใช้ใ นการ
บริ หารงานคุณภาพของสถาบันอุดมศึ กษาทุกแห่ ง แม้แต่องค์กรประเมิน เช่ น สกอ. (2557) สมศ. (2556) เป็ นต้น
ก็เน้นว่าสถาบันอุดมศึ กษาทุกแห่ งควรจะนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เพราะผลการประเมินที่ มีประโยชน์
สะท้อนคุณภาพของการประเมิน (ศิ ริชยั กาญจนวาสี , 2552) ในแวดวงการประเมินเองก็มีนกั ทฤษฎี หลายท่ านที่
เสนอแนวคิดเรื่ องการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างหลากหลาย แต่ทุกท่านก็ยืนยันตรงกันว่าเรื่ องนี้ มี
ความจํ า เป็ น เช่ น Patton (1997) Christina & Alkin (1999) Borgatta (1996) Alkin & Coyle (1988) Weiss &
Bucuvalas (1980) Cook & Pollard (1977) Alkin (1975) Weiss (1972) วิจิตร ศรี สอ้าน (2551, 2557) เป็ นต้น ที่เน้น
ว่าการประเมินที่มีคุณภาพจะทําให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆ เป็ นต้น
9
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สําหรับมิติของการใช้ประโยชน์ ศิริชยั กาญจนวาสี (2552) ได้เสนอว่า การนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์
มี 4 รู ปแบบ คือ การใช้ในเชิ งความคิด (Conceptual use) การใช้ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน (Legitimate use) การใช้ใน
เชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic use) และการใช้ในเชิ งปฏิ บตั ิ (Instrumental use) ในบริ บทของการประกันคุ ณภาพใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมุ่งเน้นที่พนั ธกิ จ 4 ข้อ ได้แก่
(1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจยั (3) การบริ การวิชาการ และ (4) การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (สกอ., 2557; สมศ.,
2556) และในแต่ละพันธกิจจะศึกษาระดับของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ใน 4 รู ปแบบดังกล่าว
2. องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ ประโยชน์
2.1 องค์ประกอบด้านสถาบัน มี ผลโดยตรงต่ อการนําผลการประเมิ นคุ ณภาพไปใช้ประโยชน์ ซึ่ ง
เป็ นไปตามแนวคิดของ Patton (1997) ที่ได้เสนอโมเดลการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ เรี ยกว่า “UtilizationFocused Evaluation” โดย Patton ได้อธิ บายไว้ว่าผูใ้ ช้ผลประเมิน (ในบริ บทนี้ คือ สถาบันอุดมศึกษา) มีความสําคัญ
ต่อการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการในประเทศไทย (ศิริชยั กาญจนวาสี ,
2552) ที่ กล่าวไว้ว่า “สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างนักประเมินกับผูต้ อ้ งการใช้ผลการประเมิน” มีผลต่อการนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ซ่ ึ งสะท้อนคุณภาพของการประเมิน
2.2 องค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีผลโดยตรงต่อการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ เป็ นไปตามแนวคิดเรื่ อง PDCA (Deming, 1950, 1986) ที่กาํ หนดว่าการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาและปรั บปรุ ง (A) ขึ้ นอยู่กบั คุ ณภาพของการประเมิ นหรื อการ
ตรวจสอบติดตาม (C)
2.3 องค์ประกอบด้านการประเมินได้รับอิทธิ พลโดยตรงจากองค์ประกอบด้านสถาบัน พิจารณาได้
จากแนวคิดของนักวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ศิริชยั กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม
ของผูต้ อ้ งการใช้สารสนเทศ และประสบการณ์หรื อค่านิยมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมน่าจะมีผลต่อการนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Patton (1997) ที่ ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับเจตนา
(Intentionality) ของผูใ้ ช้ผลการประเมิน นัน่ ก็คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสําหรับงานวิจยั เรื่ องนี้
PDCA Cycle (Deming, 1950, 1986)

P

D

องค์ ประกอบด้ านสถาบัน
(ผู้ใช้ ผลการประเมิน)

C

A

องค์ ประกอบด้ านการประเมิน
(ผู้ประเมิน)

การนําผลการประเมิน
ไปใช้ ประโยชน์

Utilization-Focused Evaluation (Patton, 1997)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์
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สมมติฐานการวิจัย
1. มิติของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วัดตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4 ด้าน คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจยั (3) การบริ การวิชาการ และ (4)
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (Yong & Kim, 2010; สกอ., 2557; สมศ., 2553)
2. องค์ประกอบด้านสถาบัน เป็ นตัวแปรที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมต่อการนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่ วนองค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา น่าจะมีอิทธิ พลทางตรงต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ดังนั้น สมมติฐานการวิจยั จึงมี 3 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 องค์ประกอบด้านสถาบัน ได้แก่ (1) การเตรี ยมความพร้อมของสถาบันด้านการ
ประกันคุณภาพ (ศิริประภา ษรจันทร์ ศรี , 2549; จันทนี วีระชัย, 2549; สุ กญั ญา แช่มช้อย, 2545; แคทรี ยา ศรี แปลก,
2544) (2) การส่ งเสริ มการทําประกันคุ ณภาพของสถาบัน (Meade, Morgan, & Heath, 1999; จันทนี วีระชัย, 2549;
เยาวลักษณ์ แสงสร้อย, 2542) และ (3) ความต้องการในการใช้ผลการประเมินคุณภาพ (Patton, 1997; สุ บิน ยุระรัช,
2553; ศิ ริชยั กาญจนวาสี , 2552) น่ าจะมีอิทธิ พลทางตรงต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Patton, 1997; ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552)
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 2 องค์ประกอบด้านการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา ได้แก่ (1) ความคิ ดเห็ นของ
อาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน (ศิริประภา ษรจันทร์ ศรี , 2549; ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552; ศิริวฒั น์ วรนาม,
2540) (2) ความคิ ดเห็ นของอาจารย์เกี่ ยวกับวิ ธีการประเมิ นคุ ณภาพ (จันทนี วีระชัย, 2549) และ (3) ทัศนคติ ของ
อาจารย์ที่มีต่อการประเมินคุณภาพ (วราภรณ์ บุญเจียม, 2546; แคทรี ยา ศรี แปลก, 2544; ศิริวฒั น์ วรนาม, 2540) น่าจะ
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและภายนอกไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Deming, 1950, 1986)
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 3 องค์ประกอบด้านสถาบัน น่ าจะมี อิทธิ พลทางตรงต่ อองค์ประกอบด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยผ่านองค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา (Patton, 1997; House, 1980; สม
ศ., 2557; สุ วิมล ว่องวาณิ ช และคณะ, 2552; ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552)
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้
สั ญลักษณ์
UNI
X1
X2
X3
ASS
Y1
Y2
Y3
UTI
Y4
Y5
Y6
Y7

ประเภทของตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Observed variable)
ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observed variable)

ชื่อตัวแปร
องค์ ประกอบด้านสถาบัน
การเตรี ยมความพร้อมของสถาบันด้านการประกันคุณภาพ
การส่ งเสริ มการทําประกันคุณภาพของสถาบัน
ความต้องการในการใช้ผลการประเมินคุณภาพ
องค์ ประกอบด้านการประเมิน
ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน
ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ
ทัศนคติของอาจารย์ที่มตี ่อการประเมินคุณภาพ
การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตบัณฑิต
การใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั
การใช้ประโยชน์เพื่อการบริ การวิชาการ
การใช้ประโยชน์เพื่อการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. แบบแผนของการวิจยั
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) โดยการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า ง
(Structural Equation Model: SEM) หรื อ โมเดลความสัม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง เส้ น หรื อ ลิ ส เรล (Linear Structural
Relationship: LISREL) และนํามาสร้างเป็ นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model) (Jöreskog
& Sörbom, 1993; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
Y1
X1
X2
X3

H3
UNI

ASS
H2

H1
UTI

Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

Y7
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จํานวน 13,810 คน ที่มาจากสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน จํานวน 72 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย จํานวน 40 แห่ ง สถาบัน จํานวน 9 แห่ ง และวิทยาลัย จํานวน 23 แห่ ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557; สื บค้นจากเว็บไซต์ http://www.cheqa.mua.go.th)
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จํานวน 310 คน ที่มาจากสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนในประเทศไทย จํานวน 72 แห่ง
3. การคํานวณขนาดตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
การคํา นวณขนาดตัว อย่า ง (Sample size) ดํา เนิ น การตามข้อตกลงเบื้ องต้น ของการวิ เ คราะห์ ส มการ
โครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรลที่กาํ หนดเกณฑ์ข้ นั ตํ่าไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์จะต้องมี
จํานวนอย่างน้อย 20 เท่าของจํานวนตัวแปรสังเกตได้ (Hair, Anderson & Tatham & Black, 1998; Stevens, 1996;
Jöreskog & Sörbom, 1993; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิจยั เรื่ องนี้ มีตวั แปรสังเกตได้จาํ นวน 10 ตัวแปร ดังนั้น
จํานวนตัวอย่างขั้นตํ่าเท่ากับ 20x10=200 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัญหาการไม่ได้ขอ้ มูลตามที่กาํ หนด ผูว้ ิจยั ได้เพิ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูลอีก 1 เท่า คือ 400 คน แต่จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริ งสําหรับการวิจยั เรื่ องนี้ เท่ากับ 310
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.50 สํา หรั บเทคนิ ค การสุ่ มตัวอย่า ง (Sampling technique) ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่า งอย่า งง่ า ย
(Simple random sampling)โดยเลือกมาสถาบันอุดมศึกษาละ 6 คน
4. เครื่องมือวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง ใช้
วิธีการวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ของความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruence: IOC) จากความเห็ นของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จํานวน 3 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า IOC มี ค่าอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability)
โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) โดยนําแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้ นไป
ทดลองใช้ (Try out) กับอาจารย์สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน จํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายในมีค่าเท่ากับ 0.97
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2558) โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยการส่ งไปยังผูบ้ ริ หารและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละ 6 คน
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิ จยั เชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ส ถิ ติ เชิ งบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล เวอร์ชนั 8.80
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สรุ ปผลการวิจยั
1. การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในระดับปาน
กลาง (x�=2.92, SD=0.48) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่า การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคณะวิชาในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและแยกตาม
พันธกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกตามมิติของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ พบว่า การใช้ประโยชน์
เพื่อการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมมีคะแนนสู งสุ ด (x�=3.34, SD=0.49) รองลงมา คือ การใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริ การวิชาการ (x�=2.85, SD=0.69) การใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั (x�=2.82, SD=0.61) และการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ผลิตบัณฑิต (x�=2.68, SD=0.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงบรรยายและระดับการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จําแนกตามมิติและประเด็นของการใช้ประโยชน์
มิตแิ ละประเด็นของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบัน1
มิตทิ ี่ 1 การใช้ ประโยชน์ เพือ่ การผลิตบัณฑิต (Y4)
1.1 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาของนักศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ (CU)
1.2 เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และพิจารณาความ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุ งคุณภาพบัณฑิต (LU)
1.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุ งคุณภาพบัณฑิตโดยการ
อ้างอิงผลการประเมินคุณภาพไว้ในเอกสารของสถาบัน (SU)
1.4 ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารงานคุณภาพ และเครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (IU)
มิตทิ ี่ 2 การใช้ ประโยชน์ เพือ่ การวิจยั (Y5)
2.1 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั ได้แก่ การเขียนโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุน
การดําเนินงานวิจยั และการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั (CU)
2.2 เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และพิจารณาความ
เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุ งการวิจยั ของสถาบัน (LU)
2.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุ งการวิจยั โดยการอ้างอิง
ผลการประเมินคุณภาพไว้ในเอกสารของสถาบัน (SU)
2.4 ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารงานคุณภาพ และเครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน การดําเนินงานวิจยั
และการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั ของอาจารย์ (IU)

2.68
2.37

0.82
1.09

ระดับของ
การใช้ ประโยชน์ 2
ปานกลาง
น้อย
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1.03

น้อย
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3.46
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ปานกลาง
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ปานกลาง
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0.99
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มิตแิ ละประเด็นของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบัน1
มิตทิ ี่ 3 การใช้ ประโยชน์ เพือ่ การบริการวิชาการ (Y6)
3.1 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการแก่
บุคคลภายนอก (CU)
3.2 เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และพิจารณาความ
เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการของ
สถาบัน (LU)
3.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุ งกิจกรรมหรื อโครงการ
บริ การวิชาการ โดยการอ้างอิงผลการประเมินคุณภาพไว้ในเอกสารของสถาบัน
(SU)
3.4 ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารงานคุณภาพ และเครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการของสถาบัน (IU)
มิตทิ ี่ 4 การใช้ ประโยชน์ เพือ่ การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (Y7)
4.1 เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (CU)
4.2 เพื่อเปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และพิจารณาความ
เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรมหรื อโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม (LU)
4.3 เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุ งกิจกรรมหรื อ
โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมโดยการอ้างอิงผลการประเมินคุณภาพ
ไว้ในเอกสารของสถาบัน (SU)
4.4 ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารงานคุณภาพ และเครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (IU)
ภาพรวม
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2.85
2.85

0.69
1.00

ระดับของ
การใช้ ประโยชน์ 2
ปานกลาง
ปานกลาง

3.22

0.86

ปานกลาง

2.56

1.05

ปานกลาง

2.77

0.99

ปานกลาง

3.34
3.41

0.49
0.83

ปานกลาง
ปานกลาง

3.49

0.71

ปานกลาง

3.38

0.82

ปานกลาง

3.12

0.94

ปานกลางห

2.92

0.48

ปานกลาง

𝐱𝐱�

SD

CU=การใช้ประโยชน์ในเชิงความคิด (Conceptual Use), LU=การใช้ประโยชน์ในเชิงตรวจสอบยืนยัน (Legitimate Use),
SU=การใช้ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Use), IU=การใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ (Instrumental Use)
2
เกณฑ์การแปลความหมาย คือ 1.00-1.50 ระดับน้อยมาก, 1.51-2.50 ระดับน้อย, 2.51-3.50 ระดับปานกลาง, 3.51-4.50
ระดับมาก, 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด
1

นอกจากนี้ หากพิจารณาเป็ นรายพันธกิ จในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในมิติที่ 1 สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนํา
ผลการประเมินคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิมากที่สุด ส่ วนในมิติที่ 2, 3 และ 4 ได้ผลแบบเดียวกัน กล่าวคือ
ใช้ประโยชน์ในเชิงตรวจสอบยืนยันมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มิติที่ 1 การใช้ ประโยชน์ ในการผลิตบัณฑิต พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําผลการประเมินคุณภาพมา
ใช้ประโยชน์ในเชิ งปฏิบตั ิมากที่สุด (x�=3.46, SD=0.94) กล่าวคือ นําผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริ หารงานคุ ณ ภาพ และเครื่ องมื อที่ นาํ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาเกี่ ย วกับการพัฒ นานักศึ กษาและ
คุ ณภาพบัณฑิ ต แต่ การใช้ประโยชน์ยงั อยู่ในระดับ ปานกลาง ขณะที่ การใช้ประโยชน์ดา้ นอื่ นๆ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ในเชิงความคิด การใช้ประโยชน์ในเชิงตรวจสอบยืนยัน และการใช้ประโยชน์ในเชิ งสัญลักษณ์ ยังอยู่ใน
ระดับน้อย และด้านที่มีการใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ในเชิงความคิด (x�=2.37, SD=1.09)
มิติที่ 2 การใช้ ประโยชน์ เพื่อการวิจัย พบว่า สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนนําผลการประเมิ นคุ ณภาพมาใช้
ประโยชน์ใ นเชิ งตรวจสอบยืนยันมากที่ สุ ด (x�=2.98, SD=1.02) กล่ า วคื อ นํา ผลการประเมิ นคุ ณภาพมาใช้เพื่ อ
เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุ งการวิจยั
ของสถาบัน แต่ท้ งั นี้ การใช้ประโยชน์ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีการใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด คือ
การใช้ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ (x�=2.56, SD=0.99)
มิตทิ ี่ 3 การใช้ ประโยชน์ เพือ่ การบริการวิชาการ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําผลการประเมินคุณภาพ
มาใช้ประโยชน์ในเชิ งตรวจสอบยืนยันมากที่สุด (x�=3.22, SD=0.86) กล่าวคือ นําผลการประเมินคุณภาพมาใช้เพื่อ
เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรม
หรื อโครงการบริ การวิชาการของสถาบัน แต่ท้ งั นี้การใช้ประโยชน์ในทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านที่มีการ
ใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ (x�=2.56, SD=1.05)
มิติที่ 4 การใช้ ประโยชน์ เพื่อการทํานุบํารุ งศิลปและวัฒนธรรม พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนําผลการ
ประเมินคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในเชิ งตรวจสอบยืนยันมากที่สุด (x�=3.49, SD=0.71) กล่าวคือ นําผลการประเมิน
คุณภาพมาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบและยืนยันผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งกิจกรรมหรื อโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม แต่ท้ งั นี้การใช้ประโยชน์ในทุกด้านอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และด้านที่มีการใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ (x�=3.12, SD=0.94)
2. โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะ
วิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีที่นาํ มาใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าไคแสควร์ (χ2) เท่ากับ 35.87 df เท่ากับ 25 ค่า p เท่ากับ 0.07 GFI เท่ากับ 0.98 AGFI เท่ากับ 0.95
และ RMSEA เท่ากับ 0.03
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีที่นาํ มาใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ าดัชนี

เกณฑ์

χ

p>0.05

2

ก่ อนปรับ*

ค่ าสถิติ
0.00

ผลการพิจารณา
ไม่ผา่ น

< 2.00
3.56
ไม่ผา่ น
χ2 / df
≥ 0.95
0.93
ไม่ผา่ น
GFI
≥ 0.95
0.88
ไม่ผา่ น
AGFI
< 0.05
0.05
ไม่ผา่ น
RMSEA
2
2
*ก่อนปรับ χ = 113.90, df=32, **หลังปรับ χ = 35.87, df=25

หลังปรับ**

ค่ าสถิติ
0.07

ผลการพิจารณา
ผ่าน

1.43
0.98
0.95
0.03

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในครั้ งแรก (ก่ อน
ปรับ) ค่าดัชนี ต่างๆ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่เมื่อมีการปรับโมเดลแล้วพบว่า ค่าดัชนี ต่างๆ ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาทุกข้อ สําหรับโมเดลสมการโครงสร้างหรื อโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ของการนําผลการประเมิ น
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ แสดง
ในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement model) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรสังเกตได้ต่างๆ มีน้ าํ หนักความสํา คัญในการบ่ งชี้ ต ัวแปรแฝงแต่ ละตัว ดังนี้
1. การนําผลการประเมิ นคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (UTI) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ซึ่ งเรี ยงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตบัณฑิต และการใช้ประโยชน์เพื่อการบริ การ
วิชาการ (Y4 และ Y6) มีความสําคัญเท่ากัน (2) การใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั (Y5) และ (3) การใช้ประโยชน์เพื่อ
การทํานุ บาํ รุ งศิ ลปและวัฒนธรรม (Y7) โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor loading) เท่ากับ 0.87,
0.83 และ 0.31 ตามลําดับ
2. องค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพการศึ กษา (ASS) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ซึ่ งเรี ยงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ (Y2) (2) ความ
คิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน (Y1) และ (3) ทัศนคติของอาจารย์ที่ต่อการประเมินคุณภาพ
(Y3) โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor loading) เท่ากับ 0.90, 0.86 และ 0.46 ตามลําดับ
3. องค์ประกอบด้านสถาบัน (UNI) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ซึ่ งเรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไป
น้อย ได้แก่ (1) ความต้องการในการใช้ผลการประเมินคุณภาพ (X3) (2) การเตรี ยมความพร้อมของสถาบันด้านการ
ประกันคุณภาพ (X1) และ (3) การส่ งเสริ มการทําประกันคุณภาพของสถาบัน (X2) โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Factor loading) เท่ากับ 0.99, 0.94 และ 0.87 ตามลําดับ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าความเที่ ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ ย งอยู่
ระหว่าง 0.10-0.86โดยตัวแปรที่ มีความเที่ ย งสู งสุ ด คื อ เครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนการทําประกันคุณภาพ (X3) มี
ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กับ 0.86 ส่ วนตัวแปรที่ มีความเที่ ยงตํ่าสุ ด คื อ ทัศนคติ ของอาจารย์ที่ต่อการประเมินคุณภาพ
(Y3) มี ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กับ 0.10 สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ พบว่ า ตัวแปรที่มีอิทธิ พล
ทางตรง (Direct effect) ต่ อการนํา ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพไปใช้ประโยชน์ (UTI) มี จาํ นวน 2 ตัวแปร คื อ (1)
องค์ประกอบด้านสถาบัน (UNI) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.33 และ (2) องค์ประกอบด้านการประเมิน
คุ ณภาพการศึ กษา (ASS) โดยมีค่า สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล เท่า กับ 0.92 นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านการประเมิน
คุณภาพการศึ กษา ยังได้รับอิทธิ พลทางตรงจากองค์ประกอบด้านสถาบัน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ
0.29 และทํา หน้า ที่เ ป็ นตัวแปรส่ งผ่า น (Mediator) ขององค์ประกอบด้านสถาบันที่ มีอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect
effect) ต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ค่าสถิติและการวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปัจจัยเหตุ
ปัจจัยผล
ASS

UNI
ASS
TE
IE
DE
TE
IE
0.29**
0.29**
(0.06)
(0.06)
0.60**
0.27*
0.33**
0.92*
UTI
(0.06)
(0.11)
(0.04)
(0.37)
2
ค่ าสถิติ Chi-Square (χ )= 35.87, df = 25, p = 0.07, GFI =0.98, RMSEA = 0.03
ตัวแปรสังเกตได้
X1
X2
X3
ความเที่ยง
0.77
0.73
0.86
ตัวแปรสังเกตได้
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
ความเที่ยง
0.32
0.32
0.10
0.85
0.84
0.80
สมการโครงสร้ างของตัวแปร ASS
UTI
R Square
0.23
0.58
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
UNI
ASS
UTI
1.00
UNI
0.71
1.00
ASS
0.48
0.59
1.00
UTI
* p < .05 ** p < .01

DE
0.92*
(0.37)

Y7
0.17

อภิปรายผลการวิจยั
1. การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่ในระดับปาน
กลางทั้งในภาพรวมและแยกตามพันธกิ จ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนส่ วนใหญ่ผ่านการ
ประเมิ นคุ ณภาพและได้รับรองมาตฐาน ทําให้ไม่สนใจที่ จะนําผลการประเมิ นคุ ณภาพไปพัฒนาและปรั บปรุ ง
เท่าที่ควร เช่น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผา่ นมา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการประเมิน
จํานวน 69 แห่ ง ได้รับการรั บรองมาตรฐานจํานวน 63 แห่ ง ไม่รับรองจํานวน 4 แห่ ง และเป็ นการประเมิ นเพื่อ
พัฒนา จํานวน 2 แห่ ง (สมศ., 2558) เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนควรทบทวนผลการประเมิ น
คุณภาพที่ผา่ นมา และพิจารณานําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยไม่สาํ คัญว่าจะมีผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกเพิ่มขึ้นหรื อลดลง และไม่วา่ จะผ่านการรับรองหรื อไม่ผา่ นการรับรองก็ตาม (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2557)
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สํา หรั บ มิติที่ 1 การใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิตบั ณ ฑิต สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชนควรนําผลการประเมิ น
คุ ณภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิ งความคิ ด การใช้ประโยชน์ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน และการใช้ประโยชน์ในเชิ ง
สัญลักษณ์ ให้มากที่สุด เพราะผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านนี้ยงั มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ในเชิ งความคิดเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาของนักศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มิติที่ 2 การใช้ ประโยชน์ เพื่อการวิจัย สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนควรนําผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยการนําผลการประเมินคุณภาพมากําหนดแนวทางในการ
พัฒนานักศึ กษาและปรับปรุ งการวิจยั โดยการอ้างอิงผลการประเมินคุณภาพไว้ในเอกสารต่างๆ ของสถาบัน เช่น
แผนกลยุทธิ์ ของสถาบัน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิ บตั ิ งานประจําปี กิ จกรรมหรื อโครงการต่างๆ ด้านการวิจยั
เป็ นต้น เพื่ อ ส่ งเสริ มให้อ าจารย์ต ระหนักและพัฒ นางานวิ จัย ให้มากยิ่ งขึ้ นกว่า เดิ ม เช่ นเดี ย วกับมิติที่ 3 การใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การบริ ก ารวิ ช าการ และมิ ติ ที่ 4 การใช้ ประโยชน์ เพื่ อ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปและวั ฒ นธรรม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิ งสัญลักษณ์ให้มากยิง่ ขึ้น โดยการนํา
ผลการประเมินคุณภาพมาอ้างอิงในกิ จกรรมหรื อโครงการต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง
คุณภาพให้ดีย่งิ ขึ้นต่อไป
การวิจยั เรื่ องนี้ ศึกษาการนําผลการประเมิ นคุ ณภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิ งการพัฒนาตามพันธกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปและวัฒนธรรม (สกอ.,
2557; สมศ., 2556) และการศึกษาการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพันธกิ จใช้แนวทางของ
ศิ ริชยั กาญจนวาสี (2552) ที่ แบ่งลักษณะของการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 4 รู ปแบบ คื อ การใช้ในเชิ ง
ความคิด การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ และการใช้ในเชิงปฏิบตั ิ โดยเน้นการนําข้อค้นพบที่
ได้จากการประเมินมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาและวิจยั ในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินที่ทาํ ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการศึกษาในมิติของข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินหรื อ
การนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์มากกว่าด้านอื่น เช่ น การจัดทําข้อตกลงในการประเมิน กระบวนการประเมิน
เป็ นต้น และเป็ นงานวิจยั ที่ พบมากในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานมากกว่าระดับอุดมศึ กษา เช่ น สุ วิมล ว่องวาณิ ช
และคณะ (2552) มานัส ศักดี (2550) ศิริประภา ษรจันทร์ ศรี (2549) มะลิวนั ศรี โคตร (2549) จันทนี วีระชัย (2549)
วราภรณ์ บุญเจี ยม (2546) แคทลียา ศรี แปลก (2544) เป็ นต้น ส่ วนในระดับอุดมศึ กษา พบว่า มีงานวิจยั จํานวนไม่
มากนัก เช่น Yong & Kim (2010) Meade, Morgan, & Heath (1999) House (1980) Weiss & Bucuvalas (1980) และ
สุ บิน ยุระรัช (2553) เป็ นต้น
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ซึ่ งผลงานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่า มีความสัมพันธ์กนั (Kristensen, 2010; Danø & Stensaker, 2007) เพราะทําให้สถาบันได้คน้ พบจุดเด่น
จุ ดด้อย และจุ ดที่ ควรพัฒนา ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาและปรั บปรุ งต่ อไป การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
คุณภาพจึงเน้นการนําข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากคณะผูป้ ระเมินมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ทํางาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาใน 4 พันธกิจ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการของการประกันคุณภาพ อย่างไร
ก็ตาม งานวิจยั เรื่ องนี้ ไม่ได้มุ่งศึ กษาเรื่ องการนําผลการประเมิ นไปใช้ประโยชน์อย่างคลาดเคลื่ อนซึ่ งอาจส่ งผล
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กระทบโดยตรงต่อกระบวนการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา (สุ บิน ยุระรัช, 2553) เช่น การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เพื่อของบประมาณ เพื่อเลื่อนการตัดสิ นใจที่สาํ คัญ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เป็ นต้น
2. การศึ ก ษาตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การนํา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้กาํ หนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ 3 ข้อ ขอแยกอภิปรายดังนี้
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 1 องค์ประกอบด้านสถาบัน (UNI) มีอิทธิ พลทางตรงต่อการนําผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ในการพัฒ นาสถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน (UTI) (ค่ า สัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ลเท่ า กับ 0.33)
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่ ผ่านมา แม้จะทําในบริ บทของการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (Meade, Morgan, & Heath, 1999;
สุ บิน ยุระรัช, 2553; จันทนี วีระชัย, 2549; ศิริประภา ษรจันทร์ ศรี , 2549; จันทนี วีระชัย, 2549; สุ กญั ญา แช่มช้อย,
2545; แคทรี ย า ศรี แ ปลก, 2544; เยาวลัก ษณ์ แสงสร้ อ ย, 2540) โดยตัว บ่ ง ชี้ ขององค์ป ระกอบด้า นสถาบัน ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุด คือ ความต้องการในการใช้ผลการประเมินคุณภาพ (X3) รองลงมา คือ การเตรี ยมความพร้อม
ของสถาบันด้านการประกันคุณภาพ (X1) และการส่ งเสริ มการทําประกันคุณภาพของสถาบัน (X2) (ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ ากับ 0.99, 0.94 และ 0.87 ตามลํา ดับ ) และจากผลการศึ กษาของ Meade, Morgan, &
Heath (1999) ได้รายงานไว้ว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึ กษา คือ ผูน้ าํ ทางวิชาการที่ มีความสําคัญมากที่ สุดในการใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินคุณภาพ
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 2 องค์ประกอบด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา (ASS) มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
การนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (UTI)
(ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.92) แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบด้านการประเมิน ได้แก่ (1) ความ
คิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน (2) ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ
และ (3) ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อการประเมินคุณภาพมีความสําคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านสถาบัน ซึ่ งยืนยัน
ผลการวิ จัย ที่ ผ่า นมา (จันทนี วี ร ะชัย , 2549; ศิ ริ ประภา ษรจันทร์ ศ รี , 2549; วราภรณ์ บุ ญเจี ย ม, 2546; แคทรี ย า
ศรี แปลก, 2544; ศิริวฒั น์ วรนาม, 2540) และสอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศ เช่น ผลการวิจยั ของ Alkin
(1981) ได้ช้ ี ให้เห็นว่า ผลการประเมินจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีความต้องการจากผูใ้ ช้ หรื อแนวคิ ดการ
ประเมิ นของ Patton (1997) ว่าเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิ นที่ จะวิเคราะห์ให้ได้ว่าผูใ้ ช้มีเจตนา
ต้องการใช้ผลหรื อไม่ และสามารถนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดย Patton ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า
ความสนใจและความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิน และเจตนาของผูใ้ ช้ผลประเมิน เป็ นตัวแปรอธิ บายที่สาํ คัญมากที่สุด
ในการใช้ประโยชน์จากผลประเมิน เป็ นต้น ดังนั้นสรุ ปได้ว่า สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผูป้ ระเมินและผูใ้ ช้ผลการ
ประเมิน (Linkage) ก็เป็ นอีกสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (ศิ ริชยั
กาญจนวาสี , 2552) เพราะหากผูป้ ระเมินคุณภาพไม่ได้ให้ขอ้ มูลหรื อข้อเสนอแนะที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ย่อมทําให้ผใู ้ ช้ผล
ประเมิน นัน่ ก็คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างๆ ไม่ได้สนใจที่จะนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการปรับปรุ ง
และพัฒนาอย่างแท้จริ ง การศึกษาเรื่ องการนําผลประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์จาํ เป็ นต้องเข้าใจเจตนาของผูใ้ ช้
ด้ ว ย ดั ง คํ า กล่ า วของ Christina & Alkin (1999) ที่ ว่ า “The usefulness of an evaluation is dependent upon the
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intention of the user. (ประโยชน์ของการประเมินขึ้นอยูก่ บั เจตนาของผูใ้ ช้)” แสดงว่า ความต้องการและเจตนาของ
ผูใ้ ช้ผลประเมินเป็ นสิ่ งที่สามารถช่วยอธิ บายพฤติกรรมการนําผลประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์
สมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 3 องค์ประกอบด้านสถาบัน (UNI) มีอิทธิ พลทางตรงต่ อองค์ประกอบด้า นการ
ประเมินคุณภาพการศึ กษา (ASS) (ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.29) และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการนําผลการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาสถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน (UTI) โดยผ่า น
องค์ประกอบด้านการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (ASS) (ค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลเท่ ากับ 0.27) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ที่ผ่านมา (House, 1980; สมศ., 2557; สุ วิมล ว่องวาณิ ช และคณะ, 2552) จากข้อสรุ ปดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าการสนับสนุนจากสถาบันส่ งผลต่อการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้โดยตรง ซึ่ งสะท้อนการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่ามีการเตรี ยมการและดําเนิ นการอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพ เพราะผลของการนําผล
การประเมิ นคุ ณ ภาพไปใช้ประโยชน์หรื อ ไม่ใช้ประโยชน์ ทําให้สถาบันอุด มศึ กษาเอกชนได้รับผลกระทบ 2
ประการ คื อ (1) กระบวนการบริ หารคุ ณ ภาพด้วยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เกิ ด ความล่ า ช้า เนื่ องจาก
สถาบันอุดมศึ กษาไม่นาํ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพ และ (2) สถาบันเกิ ดภาพลักษณ์ ในเชิ งลบ เนื่ องจากการนําผลประเมิ นไปใช้ประโยชน์ อย่า ง
คลาดเคลื่อนเข้าข่ายเป็ นลักษณะของการทําผิดจรรยาบรรณรู ปแบบหนึ่ ง ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระเมินคุณภาพ
ที่ จะต้องสื่ อสารและถ่ายทอดให้สถาบันเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับแนวทางและวิธีการที่ เหมาะสมในการนํา ผล
ประเมิ นคุ ณภาพและข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ เพราะผูป้ ระเมิ นไม่ได้มีบทบาทและทํา หน้า ที่ เป็ นแต่ เ พี ย ง
ผูป้ ระเมิน แต่มีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพให้กบั สถาบันอุดมศึกษาที่ประเมินด้วย (วิจิตร
ศรี ส อ้า น, 2551) เพราะการนํา ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพไปใช้ประโยชน์อย่า งคลาดเคลื่ อนเป็ นปั ญ หาที่ ร้า ยแรง
ระดับชาติ การแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่ วมมืออย่างจริ งจังระหว่างองค์กรที่ทาํ หน้าที่ประเมินคุณภาพและ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
(1) สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชนควรกํา หนดเป็ นนโยบายคุ ณ ภาพและมี การประกาศใช้อย่า งชัด เจนให้
หน่วยงานในระดับคณะและหลักสู ตรนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและข้อเสนอแนะของคณะ
ผูป้ ระเมินไปใช้กาํ หนดแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
การบริ การวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และมีการรายงานผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
(2) สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนควรสนับสนุ นเรื่ องการทําประกันคุณภาพอย่างจริ งจัง โดยการเตรี ยมความ
พร้อมของสถาบันในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนและส่ งเสริ มการทําประกันคุณภาพ เช่น แบบฟอร์ มกรอกข้อมูล ระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพ เป็ นต้น ตลอดจนดําเนิ นการต่างๆ ที่แสดงว่ามีความเป็ นมืออาชี พในการประเมิน
คุณภาพ เช่ น การสร้างแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีในการประเมินคุณภาพ การเลือกผูป้ ระเมิน และการส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ เป็ นต้น
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 | 103

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาเรื่ องการนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ อาจทําในมิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 4 พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน และอาจไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการศึกษาการนําผลการประเมินไปใช้ใน 4 รู ปแบบ คื อ การ
นําไปใช้ในเชิ งความคิด การนําไปใช้ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน การนําไปใช้ในเชิ งสัญลักษณ์ หรื อการนําไปใช้ในเชิ ง
ปฏิบตั ิ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552) แต่การศึกษาการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อาจทําในมิติอื่น เช่น การใช้
เพื่ อตัดสิ นคุ ณค่ า (Judge merit or worth) การใช้เพื่ อปรั บปรุ งโครงการ (Improve programs) การใช้เพื่ อกระจาย
ความรู ้ (Generate knowledge) (Patton, 1997) เป็ นต้น
(2) การวิจยั เชิงประเมินเพื่อติดตามผลการนําข้อเสนอแนะของคณะผูป้ ระเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาแผนการดําเนิ นงาน
ด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะวิชา และสถาบันต่อไป
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