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 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาดัชนีช้ีวัด
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา และ 2) เพ่ือพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 200 คน และผู้ที่เก่ียวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 200 
คน รวมเป็น 400 คนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ จํานวน 10 คน และต่างประเทศ 
จํานวน 5 คน  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการอภิปรายกลุ่มเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Secondary Confirm Factor Analysis) และเทคนิคการ
วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง (Invariance Model Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
LISREL วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า 
 1. ดัชนีช้ี วัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  สมรรถนะด้านการวิจัย  สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  และแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นมา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) 
พบว่า มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิจัย สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93, 0.92 และ 



0.93 ตามลําดับ แต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ นอกจากน้ีแบบจําลอง
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ไม่ได้แปรเปลี่ยน
ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยข้อเสนอแนะสําหรับคณะผู้ประเมินเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง และข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ที่ให้ความสําคัญกับ กระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน และบริบท
ความเป็นสังคมไทย 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 ปัจจุบันมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีความจําเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงและอิงตามรูปแบบสากล ทั้งจากเหตุผลของการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ที่
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมในการแข่งขันและการรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความเป็นสากล (International University)  มีความสามารถในการช้ีนํา
ด้านนวัตกรรมให้กับสังคมมากย่ิงขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาความเป็น
สากลและคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม 
นับได้ว่ามีหน้าที่หลักเพ่ือผลักดันเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (เดลินิวส์, 2561) 
 แนวทางหน่ึงในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานสากล คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอก ที่มีการเน้นความเป็นสากลเพ่ิม
มากข้ึน ทั้งน้ีปัจจุบัน แม้ว่าสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  จะมีกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการประเมิน 
3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนก่อนการตรวจเย่ียม  ขั้นตอนระหว่างการตรวจเย่ียม  และขั้นตอนหลังการ
ตรวจเย่ียม แต่กระบวนการดังกล่าว ยังเป็นภาพรวมของการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบัน ที่ยังมี
กรอบของการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับประเทศเท่าน้ัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561)  
จึงส่งผลทําให้แนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปน้ัน เน้นการตอบโจทย์เพียง
ภายในประเทศเท่าน้ัน  ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบัน ค.ศ. 2019  มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินใน
ระดับโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ พบว่ามีเพียง 14 มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ที่ติดระดับโลก (มติชน, 
2561)   
 เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ Times Higher 
Education พบว่าประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) Teaching (The learning environment)  
ร้อยละ 30 คุณภาพทางด้านการสอน และยังรวมถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย (2) 
Research (Volume, income, reputation) ร้อยละ 30  คุณภาพด้านงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และ
ช่ือเสียงของงานวิจัยที่ได้จัดทํา  (3) Citations (Research influence) ร้อยละ 30 การนํางานวิจัย
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ของสถาบันไปใช้ในการอ้างอิง  (4) International outlook (staff, students, research) ร้อยละ 
7.5 ความเป็นนานาชาติจากสายตาคนภายนอก ซึ่งจะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และงานวิจัย
นานาชาติ  และ (5) Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 2.5 รายได้ทางอุตสาหกรรม 
นวัตกรรมใหม่ทางด้านวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นมา  (campus-star, 2018)  แนวทางใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสากล มีหลายวิธีการด้วยกัน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ  นับได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะ การให้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญภายนอก ที่ปราศจากความลําเพียง มีความตรงไปตรงมา  จะทําให้ได้ข้อสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการพัฒนาได้ (พนิดา วัชระรังสี, 2558)  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีมีผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล จะเป็น
แนวทางหน่ึงที่มีความสําคัญในการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ข้อสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นสากล และนับได้ว่าผู้ประเมิน มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีความ
เช่ียวชาญอย่างแท้จริง  มีสมรรถนะทางการประเมินและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการวิจัยคร้ังน้ีจึง
มุ่งที่จะทําการศึกษาถึงดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือนําข้อมูลเก่ียวกับตัวช้ีวัดดังกล่าวไปใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาผู้ประเมินที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  ตลอดจนทําการศึกษาถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประเมิน
ภายนอก ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 
คําถามการวจิัย 
 1.  ตามความคิดเ ห็นของผู้ที่ มีส่วนเ ก่ียวข้องในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่
มาตรฐานสากล ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา เป็น
อย่างไรและแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้นมา จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่นอกจากน้ี 
แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่ได้
พัฒนาขึ้นมา จะแปรเปลี่ยนไปตามผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจะมีความเหมาะสมหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  
 2. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ การวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาถึงสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตาม มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถามกับ(1) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ที่
กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า 
มากกว่า 1,000  ล้านบาทขึ้นไป)  ประกอบด้วย 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และยังได้ดําเนินการเก็บข้อมูลกับ  (2) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  การวิจัยน้ีดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ (1) 
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ที่กําหนดไว้ว่า 
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า มากกว่า 
1 , 000   ล้ านบาท ข้ึน ไป )   ประกอบ ด้ วย  10  แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  จุฬ าลงกรณ์ มหา วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 200 คน ด้วยกระบวนการสุ่มแบบแบ่งโควตา 
(QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่ง  (2) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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จํานวน  200 คน ด้วยกระบวนการสุ่มแบบแบ่งโควตา (QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัว
แบ่ง  รวมกลุ่มตัวอย่างที่ดําเนินการเก็บข้อมูล เป็นจํานวน 400 คน  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยน้ีดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้วิธี 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถที่
เ ก่ียวข้องกับ การประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่ เป็นผู้ เ ช่ียวชาญ
ภายในประเทศ จํานวน 10 คน   และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ
โลก ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย จํานวน 5 คน มีเป้าหมายในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือ สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับดัชนีช้ีวัด หรือ องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาโดยอิงบริบทสังคมไทย 
 2.เทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching) กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 
คนมีเป้าหมายในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 ตัวแปร 
 การวิจัยน้ีดําเนินการศึกษาใน 2 ตัวแปร ได้แก่ 
 1. สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 ข้อจํากัดในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้ ง น้ี  เ ป็นการศึกษาเ ก่ียวกับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม 
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย ได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยซึ่งมีโอกาส และได้รับการประเมินมาตรฐานในระดับสากลน้ัน ส่วนใหญ่แล้วเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณที่กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่น้ัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่ามากกว่า1,000 ล้านบาทข้ึนไป)
ซึ่ งประกอบ ด้วย10แ ห่ ง ไ ด้ แ ก่จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหา วิทยาลั ยม หิดล  มหา วิทยาลั ย ร ามคํ าแหง  มหา วิทยาลั ยศรี นคริ นทร วิ โ รฒ  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในกระบวนการดําเนินการเก็บข้อมูล เพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนของตัวแปร
ที่ใช้ในการวิจัยได้มากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะดําเนินการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยใช้
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แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพ่ือที่จะดําเนินการเก็บข้อมูล
เก่ียวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
จากกลุ่มอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เท่าน้ัน ไม่ได้
ดําเนินการเก็บข้อมูลกับมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ดัชนีชี้วัด  หมายถึง   องค์ประกอบในเชิงโครงสร้างของสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล  แล้วดําเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirm Factor Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง 
(Invariance Model Analysis) 
 สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  ความรู้ 
ความสามารถ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยสําหรับการพัฒนา  
บริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งประกอบด้วย การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย (Research Quality)  คุณภาพการสอน (Teaching Quality)  คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน 
(Graduate Employability) ความเป็นนานาชาติ  (Internationalization) ความมีเสถียรภาพด้าน
การเงิน (Financial Sustainability) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  หมายถึง  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา   หมายถึง   การประเมินถึงความสามารถของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล ตามการจัดอันดับโลก โดยบูรณาการจากเกณฑ์ของ (1) นิตยสาร
เอเชียวีก(Asiaweek)(2) Times Higher Education World University Rankings (3) 
Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings (4) SCImago Institutions Rankings 
(SIR) (5) Rankings Web of Universities (Webometrics)(6) University Ranking by 
Academic Performance (URAP) (7) UI GreenMetric World University Ranking (8)4 
International Colleges & Universities (4icu.org)  และ (9) Round University Rankings 
(RUR)  พบว่า ประกอบด้วย คุณภาพงานวิจัย (Research Quality)  คุณภาพการสอน (Teaching 
Quality)  คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน (Graduate Employability) ความเป็นนานาชาติ  
(Internationalization) ความมีเสถียรภาพด้านการเงิน (Financial Sustainability) 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยสําคัญเพ่ือทําการศึกษาเกี่ยวกับ (1) สมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตาม มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา และ (2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือให้มุมมองของ
คณะวิจัยที่มีต่อประเด็นการวิจัยดังกล่าว มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ จึงได้ดําเนินการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 
 1. สมรรถนะการทํางาน 

2. การประเมินภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 3. ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดของการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง มีดังน้ี 
 

1.สมรรถนะการทํางาน 
 สมรรถนะ  (competency) เ ป็นปัจจัยสํ าคัญหลักขององค์กรที่ จะ ช่วยในการเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นให้กับองค์กร โดยอาศัยการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร โดยมีหลักความเช่ือพ้ืนฐานว่า หากทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นผู้ที่มีสมรรถนะใน
การทํางานที่ดีแล้ว ก็ย่อมที่จะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จในการ
แข่งขันได้ จึงทําให้องค์กรต่างๆ พยายามที่จะทําการค้นหาและพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการทํางานให้กับทรัพยากรมนุษย์  
 ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ 
 การศึกษาเอกสารของ  สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547)อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์ (2547) อเนก 
เทียนบูชา (2552) Spencerand Spencer (1993) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2553) สามารถสรุปถึงความเป็นมาและความหมายโดยท่ัวไปของสมรรถนะ (competency)ว่าใน
การศึกษานั้น เริ่มมากจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของDavid C. McClellandนักจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ดซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent 
performer) ในองค์การกับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQและการทดสอบ
บุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการทํานายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้
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สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ต่อมาในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อ
บริษัท McBerซึ่งมี McClellandเป็นผู้บริหารอยู่ เพ่ือให้หาเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถทํานายผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยํา แทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสําเร็จ  จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ 
 McClellandได้เขียนบทความ Testing for competence rather thanfor intelligence 
ในวารสาร American  Psychologist  เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า 
Behavioral Event  Interview (BEI) เป็นเคร่ืองมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมค
เคิลแลนด์ เรียกว่า สมรรถนะ (Competency)  ในปี ค.ศ.1982 Richard  Boyatzis ได้เขียนหนังสือ
ช่ือ The Competen Manager:  A Model of Effective  Performance  และได้นิยามคําว่า
competencies เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นําไปสู่การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อมา ปี ค.ศ.1994 Gary Hamel andC.K.Prahaladได้เขียนหนังสือ
ช่ือ  Competing for The Future ซึ่งได้นําเสนอแนวคิดที่สําคัญ คือ Core Competenciesเป็น
ความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจน้ันจะต้องมีเน้ือหาสาระหลัก เช่น พ้ืน
ฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด จึงทํางานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การเป็นต้น 
 ในปัจจุบันองค์การของเอกชนช้ันนําได้นําแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึ้น  และยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต้น ๆ มีการสํารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลก นํา CoreCompetency เป็น 1 ใน 25 เครื่องมือ
ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Corporate Code of Ethics  และStrategic Planning (พสุ 
เดชะรินทร์, 2546) แสดงว่า Core  competency จะมีบทบาทสําคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหาร
ประสบความสําเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพ่ิมมาก
ขึ้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจนํามาใช้ เช่น บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย  ปตท. และสํานักงานข้าราชการพลเรือน เป็นต้น 
 การให้ความหมายของสมรรถนะ(competency) พบว่า กลุ่มนักวิชการทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ ล้วนแต่ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นความสําคัญไปที่ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่จะสามารถขับดัน และขับเคลื่อนองค์กรให้เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยพบว่า อุไร รัตนเมธาธร (2553)จิรประภา อัครบวร (2549)อานนท์                    
ศักด์ิวรวิชญ์ (2547)McClelland (1973) Spencerand Spencer (1993) ล้วนแต่ได้ให้ความหมาย
ในลักษณะคล้ายกัน สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของความรู้ (knowledge)ทักษะ(skills) และ
คุณลักษณะ (attributes) ที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของตําแหน่งงานหน่ึงๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของตําแหน่งงานน้ันๆ และสามารถวัดผล
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เทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและ
การพัฒนาเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลน้ัน 
สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  เป็นสิ่งที่จําเป็นและ
สอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องสามารถจําแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ อะไร หรือลักษณะสําคัญๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีก
นัยหน่ึงคือ สาเหตุที่ทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไรเป็นต้น 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 การกําหนดองค์ประกอบของสมรรถนะโดยทั่วไปแล้วมักจะต้องคํานึงถึงเป้าหมายขององค์กร
เป็นหลัก องค์กรแต่ละแห่งมีความต้องการบุคลากรในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่โครงสร้างหลัก
ของสมรรถนะ McClelland (1973) อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ (2547)อธิบายว่า ทุกองค์กรล้วนแต่
ต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะพ้ืนฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสําคัญ เช่น 
ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น  
 2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้น้ันมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 
 4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน เช่น คนที่
น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้  หรือมีลักษณะเป็นผู้นํา เป็นต้น 
 5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสําเร็จ 
 ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบดังน้ี 
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ภาพที่ 2.1Iceberg Model ของสมรรถนะ 
ที่มา: McClelland (1973) 

 
จากภาพจะพบว่าSkill และ Knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ทั้ง skill และ 

knowledge สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก  จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรงและมี
การฝึกฝนจนเกิดความชํานาญจากแนวคิดดังกล่าวควรจะรวมส่วนประกอบที่เป็นความคิดเก่ียวกับ
ตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes)ดังน้ันบางคร้ังเมื่อพูด
ถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งสมรรถนะเป็น
ส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ 
ก่อให้เกิดสมรรถนะ(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2547) ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.2  สมรรถนะเป็นสว่นประกอบที่เกิดขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ  เจตคติ 
ที่มา:สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547) 

 
 ดังน้ันความรู้โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดกิจกรรมจน
ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะสมรรถนะในที่น้ีจึงหมายถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลงานสูงสุดน้ัน  ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้านําความรู้มาทําหน้าที่เป็น
ผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนน้ี ถือว่าเป็นสมรรถนะในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการ
ก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและนําเสนอให้เกิดความแตกต่างจาก
คู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจ
ให้เกิดพลังทํางานสําเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากําหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ  
สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ   สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน 
(Threshold Competencies) เป็น ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่จําเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้
สามารถที่จะทํางานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น และ
สมรรถนะที่ทําให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) เป็นปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีผล
การทํางานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงทําให้เกิดผลสําเร็จที่แตกต่างกัน(นภาภร 
ส่งแสง,2561; อเนก เทียนบูชา, 2552) 
 การศึกษาแนวคิดของ เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543) อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์  (2547) สรุป
ได้ว่า สมรรถนะสามารถจําแนกได้เป็น 5 ประเภทคือ (1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 
Competencies) เป็น สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้  เช่น  การต่อสู้ป้องกันตัวของ จา พนม นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มยํากุ้ง”
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ความสามารถของนักดนตรี  นักกายกรรม  และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่าน้ียากท่ีจะเลียนแบบ
หรือต้องมีความพยายามสูงมาก (2)  สมรรถนะเฉพาะงาน  (Job  Competencies) เป็นสมรรถนะ
ของบุคคลกับการทํางานในตําแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสํารวจ  ก็ต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เป็นต้น  (3)  
สมรรถนะองค์การ (Organization  Competencies)  เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การน้ัน
เท่าน้ัน เช่น บริษัท เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จํากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์  หรือบริษัท ที 
โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี  เป็นต้น (4) สมรรถนะหลัก (Core  
Competencies) เป็นความสามารถสําคัญที่บุคคลต้องมี หรือต้องทําเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ เช่น  พนักงานเลขานุการสํานักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อ
ประสานงานได้ดี หรือ  ผู้จัดการบริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการ
บริหารจัดการ  และการทํางานเป็นทีม   เ ป็นต้นและ  (5)  สมรรถนะในงาน  (Functional  
Competencies) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีมีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตําแหน่งหน้าที่อาจเหมือน  
แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการตํารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บาง
คนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวนหรือบางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม  เป็นต้น 
 การกําหนดสมรรถนะ หรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (competency  model) สามารถ
กําหนดได้ดังน้ี  (อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์ 2547; สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ,2547)ในการกําหนดสมรรถนะ
จะเริ่มจากการนําวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็น
แนวทางในการกําหนดสมรรถนะ ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.3 การกําหนดสมรรถนะ 
ที่มา: สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2547) 

 
 จากภาพจะเห็นความสอดคล้องไปในทิศทางที่ต่อเน่ืองกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งาน
เป็นไปด้วยดี  (alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยม สู่เป้าหมายขององค์การ มา
กําหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ  จากน้ันมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การจากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ของบุคคลในองค์การตามตําแหน่ง ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน้าที่จะไปในทาง
เดียวกันงานต่างๆ ก็จะไปในทางเดียวกันถ้ามองในทิศทางกลับกันสมรรถนะหลักจะมาจากสมรรถนะ
ของแต่ละคน ดังน้ันถ้าจะให้ลึกลงในรายละเอียดสู่การปฏิบัติสามารถนําหลัก Balance  Scorecard 
(BSC)และหลักของการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ดังความสัมพันธ์ในระบบบริหาร
ในภาพน้ี(อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์, 2547) 
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ภาพที่ 2.4Performance  Management  System 
ที่มา: อานนท์  ศักด์ิวรวิชญ์(2547) 

 
 ในการกําหนดสมรรถนะอาจกําหนดได้ในอีกแนวทางอ่ืน ๆ เช่นการใช้ผลงานวิจัยมากําหนด
เป็นสมรรถนะ เช่น การสํารวจว่าการเป็นบุคคลมาดํารงตําแหน่ง หรือทําหน้าที่น้ันๆ มีสมรรถนะหลัก
อะไรบ้าง ผลจากการวิจัยก็จะทําให้ได้สมรรถนะ ที่เรียกว่า Generic Model หรือรูปแบบทั่วไปอีก
ประการหน่ึงอาจกําหนดสมรรถนะจากงานที่เรียกว่า Job/Task Analysis หมายถึง การกําหนด
สมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตําแหน่งต่างๆ มาออกแบบสมรรถนะ ซึ่งเหมาะสําหรับการคัดเลือกคนเข้า
มาสู่งาน  หรือการปรับปรุงผลผลิตใหม่ ก็กําหนดสมรรถนะของบุคคลท่ีจะทํางานให้ได้ผลผลิตตาม
ต้องการวิธีการกําหนดสมรรถนะในวิธีการหลักน้ีจะรวดเร็ว และสะดวก แต่จะไม่เห็นความเช่ือมโยง
ต่างกับรูปแบบแรกที่มองเห็นความเช่ือมโยง แต่จะเสียเวลามาก และอาจหลงทางได้ 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2559)  ได้เสนอ ถึงองค์ประกอบของสมรรถนะว่าประกอบด้วย (1)  
สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นใจตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
นวัตกรรม(2) สมรรถนะของผู้จัดการ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการบริหารงาน การ
ทํางานเป็นทีม  ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถด้านต่างประเทศ ความสามารถในการจัดการ
ตนเองสําหรับการวัดสมรรถนะน้ันทําได้ค่อนข้างลําบาก จึงอาศัยวิธีการ หรือใช้เครื่องมือบางชนิดเพ่ือ
วัดสมรรถนะของบุคคล ดังน้ี 
 1.  ประวัติการทํางานของบุคคลว่าทําอะไรบ้างมีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร เคย
มีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทํางานทําให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล 
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 2.  ผลประเมินการปฏิบัติงาน (performance  appraisal) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง  คือ(1)ผลการปฏิบัติที่เป็นเน้ืองาน (task  performance)  เป็นการทํางาน
ที่ได้เน้ืองานแท้ๆ  (2) ผลงานการปฏิบัติที่ไม่ใช่เน้ืองาน แต่เป็นบริบทของเน้ืองาน (contextual 
performance)  ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน  เช่น  การมีนํ้าใจเสียสละช่วยเหลือคน
อ่ืน (3) ผลการสัมภาษณ์ (interview) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง คือ กําหนดคําสัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามท่ีกําหนดประเด็นไว้กับการสัมภาษณ์
แบบแบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์คล้ายกับเป็นการพูดคุยกันธรรมดาๆ แต่ผู้
สัมภาษณ์จะต้องเตรียมคําถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ ให้ข้อมูล
ที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด (4)ศูนย์ประเมิน (assessment  center) จะเป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัด
ทางจิตวิทยาหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน รวมท้ังการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ด้วยใน
ศูนย์น้ีและ (5)360 Degree  Feedback หมายถึง การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า เพ่ือตรวจสอบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
 การตรวจสอบสมรรถนะ 
 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2562)การตรวจสอบสมรรถนะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ันเป็น
สมรรถนะที่ต้องการหรือไม่ มีข้อสังเกตจากการเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้สามารถ
ลอกเลียนแบบได้มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กรเป็นพฤติกรรมที่สามารถนําไปใช้ได้หลาย
สถานการณ์เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นบ่อยๆปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) ได้อธิบายว่าระดับ
ของสมรรถนะ เป็นระดับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. แบบกําหนดเป็นสเกล (Scale)สมรรถนะแต่ละตัวจะกําหนดระดับความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยจะกําหนดเป็นตัวช้ีบ่งพฤติกรรม (BehavioralIndicator) ที่สะท้อน
ถึงความสามารถในแต่ละระดับ (Proficiency Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การจัดระดับความสามารถไว้ 
5 ระดับคือระดับเร่ิมต้น (Beginner)ระดับมีความรู้บ้าง (Novice)ระดับมีความรู้สูง (Advance)ระดับ
มีความรู้ปานกลาง (Intermediate)ระดับความเช่ียวชาญ (Expect)แสดงเป็นตาราง ดังน้ี 
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ตารางที2่.1 เกณฑ์ความสามารถมีตัวช้ีวัดพฤติกรรม 
เกณฑ์ความสามารถ ตัวชี้วัดพฤติกรรม 

1. ระดับเริ่มต้น 
2. ระดับมีความรู้บ้าง 
3. ระดับมีความรู้ปานกลาง 
4. ระดับมีความรู้สูง 
5. ระดับผู้เช่ียวชาญ 

- มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี 
- สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงาน 
- สามารถนําความรู้ ทักษะ มาใช้ให้เป็นรูปธรรม 
- สามารถแปลงทฤษฎีมาเป็นเคร่ืองมือในการ 
  ปฏิบัติและผู้อ่ืนสามารถนําเคร่ืองมือไปปฏิบัติได้จริง 
- สามารถกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ในเรื่องความรู้  ทักษะที่เก่ียวข้องให้แก่หน่วยงานได้ 

 
 ในการแปลความหมายของเกณฑ์ข้างต้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้จะมีดังน้ี 
 1.ระดับเริ่มต้น  =  ยังไม่สามารถทําได้ตามมาตรฐาน (not meet standard) 
 2.ระดับมีความรู้บ้าง = ทําได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้บางส่วน (partially meet 
standard) 
 3. ระดับที่สามารถทําได้ตามมาตรฐานที่กําหนด (meet standard)   
 4. ระดับที่สามารถทําได้สูงกว่ามาตรฐานที่กําหนด (exceeds standard) 
 5. ระดับที่สามารถทําได้สูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดมาก (substantially exceeds 
standard)  
 
ตารางที่ 2.2ตัวอย่างเกณฑ์สมรรถนะในการแก้ปัญหา 

เกณฑ์ความสามารถ ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 1 
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 2  
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 3  
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 4 
สมรรถนะในการแก้ปัญหาระดับที่ 5 

 สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้บ้าง 
 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ 
 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจนประสบ

ผลสําเร็จ 
 สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถวางแผน

ป้องกันปัญหาที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
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 2.แบบไม่กําหนดเป็นสเกลเป็นสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมเชิงความรู้สึก หรือเจตคติที่ไม่ต้อง
ใช้สเกล เช่น ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น 
 วรรณภา ลือกิตินันท์(2559)Özçelik andFerman (2006)อธิบายถึง การนํา competency  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) สามารถทําได้หลายประการ คือ (1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) จะเป็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งความ
ต้องการเก่ียวกับตําแหน่ง  ซึ่งจะต้องเก่ียวข้องกับการกําหนด competency ในแต่ละตําแหน่ง 
เพ่ือให้ทราบว่าในองค์การมีคนที่เหมาะสมจะต้องมี competency ใดบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
วางกลยุทธ์ขององค์การ (2)การตีค่างานและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน (job evaluation of 
wage and salary  administration) competency สามารถนํามาใช้ในการกําหนดค่างาน 
(compensable factor) เช่นวิธีการ point method โดยการกําหนดปัจจัยแล้วให้คะแนนว่าแต่ละ
ปัจจัยมีความจําเป็นต้องใช้ในตําแหน่งงานน้ัน ๆ มากน้อยเพียงใด เป็นต้น (3)การสรรหาและการ
คัดเลือก (recruitment and selection) เมื่อมีการ competency ไว้แล้ว   การสรรหาพนักงานก็
ต้องให้สอดคล้องกับ competency ตรงกับตําแหน่งงาน (4)การบรรจุตําแหน่งควรคํานึงถึง 
competencyของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีความสามารถตรงตามตําแหน่งที่ต้องการ (5) การ
ฝึกอบรมและพัฒนา (training and development) การฝึกอบรมและพัฒนาก็ดําเนินการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับ competency ของบุคลากรให้เต็มขีดสุดของแต่ละคน (6) การวางแผนสายอาชีพ
และการสืบทอดตําแหน่ง (career planning and succession planning) องค์การจะต้องวางแผน
เส้นทางอาชีพ (career  path) ในแต่ละเส้นทางที่แต่ละคนก้าวเดินไปในแต่ละขั้นตอนน้ันต้องมี 
competency อะไรบ้าง องค์การจะช่วยเหลือให้ก้าวหน้าได้อย่างไร และตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร 
ในองค์การจะต้องมีการสร้างบุคคลขึ้นมาแทนในตําแหน่งบริหารเป็นการสืบทอดจะต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะอย่างไร และต้องมีการวัด competency เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างไร ซึ่งจะนําไปสู่
กระบวนการฝึกอบรมต่อไป (7)การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนตําแหน่ง (rotation termination  
and promotion) การทราบ competency ของแต่ละคนทําให้สามารถบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
โยกย้าย การเลิกจ้าง และการเลื่อนตําแหน่งได้ง่ายและเหมาะสมและ(8) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
(Performance management) เป็นการนําหลักการจัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ
PDCA มาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การวางแผนที่ต้องคํานึงถึง competency ของแต่
ละคน วางคนให้เหมาะกับงานและความสามารถรวมทั้งการติดตามการทํางาน และการประเมินผลก็
พิจารณาจากcompetencyเป็นสําคัญ และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป  
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ภาพที่ 2.5  การประยุกต์ใช้ competency  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: วรรณภา ลือกิตินันท์ (2559) 

 
 รัมภา กุณพันธนาภาและวิเชียร ธํารงโสตถิสกุล (2560) Wonyai(2009) อธิบายถึงการ
ประยุกต์ competency ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สามารถดําเนินการ โดยแต่งต้ังหรือกําหนดให้มี
ผู้ รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาชุดหน่ึงเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ ใ ช้ 
competency เป็นฐาน ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมติดตามการพัฒนา core competency และ core 
productsคัดเลือกผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ผู้ประกอบการ และ
นักวิชาการ โดยเฉพาะผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญด้านกําหนด competency 
มาช่วยกําหนดความสามารถเก่ียวกับหน้าที่ของงาน โดยการระดมสมองวิเคราะห์หน้าที่หลัก 
(functional analysis) เพ่ือคัดเลือกหน้าที่หลัก วัตถุประสงค์หลักของงานตามเน้ือหาของงานน้ันๆใช้
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสําคัญ อาจใช้วิธีการที่เรียกว่า (critical incident technique) 
ได้แก่  การมอบหมายให้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และตอบปัญหาเป็นข้อๆ นําคําตอบมา
สรุปรวมเป็นหน้าที่หลัก และการกําหนด core competency ซึ่งเป็นความสามารถหลักที่เป็นความรู้ 
ทักษะ และลักษณะต่างๆ รวมท้ังนวัตกรรม จนทําให้เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์การในการ
กําหนด core competency ผู้บริหารระดับสูงที่จะวางยุทธศาสตร์ และกําหนดคุณลักษณะ ทักษะ 
และความรู้หลัก เพ่ือนําไปสู่การกําหนดคุณลักษณะของอาชีพ เพ่ือการออกแบบหลักสูตรให้รองรับ
competencyออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้รองรับ competency และนําไปสู่การวิพากษ์หลักสูตร โดย
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ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนว
การสอนโดยพิจารณาจาก competency เป็นหลักและนําหลักสูตรไปใช้และประเมินผล 
 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับสมรรถนะการทํางาน 
 อินทิรา  อินทโชติ (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรนะการทํางานเป็นทีมของครูโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 1) การส่วนร่วมในการทํางาน 2) การปรับตัวใน
การทํางาน 3) ภาวะผู้นําในการทํางาน และ 4) แรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตาม เพศ ขนาดโรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 243 คน เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.96 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การทํางาน การปรับตัวในการทํางาน ภาวะผู้นําในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางาน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า สมรรถนะการ
ทํางานเป็นทีมของครูจําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางานและการ
ปรับตัวในการทํางานแตกต่างกัน ส่วนด้านภาวะผู้นําในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน 

กิตติโชติ  พิมพ์เพ็ง (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู ในด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการบริการงานวิชาการ โดยจําแนกตามระดับช้ันที่
สอน ประสบการณ์สอน ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารขนาดของโรงเรียน และเพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะของข้าราชการครูเก่ียวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูผู้สอนจํานวน 351 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครู
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้เป็น
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แบบสอบถามแบบมาตราส่วนค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมให้มีการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ตามละดับ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครูที่สอนระดับช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การ
สอนต่างกันและประสบการณ์ต่างกัน ซึ่งมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริการงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
กลาง มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันจาก
ข้าราชการครูที่มีผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ณัฏฐริดา บุ้งทอง (2561) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะการทํางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) 
ศึกษาระดับสมรรถนะการทํางานเป็นทีมและระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการทํางานเป็นทีมกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สมรรถนะการทํางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลอง
สาน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียน สํานักงานเขตคลองสาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 127 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.61-1.00 ค่าความเช่ือมั่นการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.72 และสมรรถนะการ
ทํางานเป็นทีมมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคัดเลือกเข้า ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขต
คลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผน
อัตรากําลัง ด้านการให้พ้นจากงานและด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังระดับสมรรถนะการทํางานเป็นทีม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี
เป้าหมายเดียวกัน ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
สื่อสารอย่างเปิดเผยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสมรรถนะการทํางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรด้านการมีเป้าหมายเดียวกันของสมรรถนะการ
ทํางานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 18.00 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
การประเมินภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา 
 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรอง
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือมุ่งให้
มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น ผู้ประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วยความ
เป็นกลาง เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2561) ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.6 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก 

ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2561) 
 
 แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก 

ณมน จีรังสุวรรณ (2561)  อธิบายว่าการประเมินภายนอกของ สมศ. เป็นการประเมินโดยใช้
รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ 
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1) เพ่ือตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสถานศึกษา เง่ือนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปัญหา 

3) เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 
5) เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
ทั้งน้ี ต้องมีการเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น

สังกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่กําหนดและร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) และต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 

พนิดา วัชระรังษี (2558) อธิบายว่า การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคัญและมี
ความหมายต่อสถานศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพราะเป็นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
เป็นการเพ่ิมความม่ันใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาว่าสถานศึกษาได้จัด
การศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุขเพ่ือเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคมนอกจากน้ีสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมท้ังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดและ
สุดท้าย หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสําคัญในภาพรวมเก่ียวกับคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายทางการ
ศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีโครงสร้างองค์กรสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)มี
ลักษณะดังน้ี 
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ภาพที่ 2.7 โครงสร้างองค์กรสํานักงานรับรองมาตรฐา และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2561) 

 
 

การศึกษาแนวคิดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2561)ศิริเดช  สุชีวะ (2561)การ
ประเมินคุณภาพภายนอก มี 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการ
ประเมิน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 ขั้นตอนการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่มา: ศิริเดช  สุชีวะ (2561) 

 
 การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการที่คณะผู้ประเมินภายนอก 
ดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการ 
ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลจากเอกสารรายงานต่างๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวม ข้อมูล
การปฏิบัติจริงจากการสังเกต  สอบถาม สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพ่ือประเมิน
สถานศึกษาน้ันๆโดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา มีการปรับปรุงและ พัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและ ผลผลิตของ
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สถาบันอุดมศึกษาโดยรวมต่อไป กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 3 
ขั้นตอน คือ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562) 
 1. ขั้นตอนก่อนการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการวางแผนการประเมินเพ่ือตอบโจทย์
การประเมินคุณภาพภายนอกที่สําคัญ คือ สถาบันจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หรือไม่ ถ้าได้ 
มีอะไรที่ เป็นแบบปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม หรือ แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศบ้างหรือไม่ ถ้ายัง ไม่ได้มาตรฐาน มี
สาเหตุมาจากอะไร จะต้องดําเนินการอย่างไรจึงจะได้มาตรฐาน และทําอย่างไรจะ พัฒนาสถาบันสู่ความ
เป็นเลิศในทุกภารกิจตามอัตตลักษณ์ของสถาบันและมีคุณภาพระดับสากล เพ่ือดําเนินการตามหลักการ 
เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าประเมิน ผลการศึกษาเอกสารดังกล่าว นําไปสรุปเป็นสัณฐาน (Profile) ของ
สถาบัน ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจของคณะผู้ประเมินต่อ สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งประเมิน   
 2. ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีอย่างลุ่มลึก 
เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงซึ่งมาตรฐานและคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งระบุเหตุปัจจัย
แห่งมาตรฐานคุณภาพดังกล่าว โดยการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ครอบคลุมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้น พร้อมการวิเคราะห์และบันทึกสนาม รวมทั้งจัดทํารายงานสะสมเป็นรายวัน เพ่ือให้ได้ผล
ประเมินเบ้ืองต้นที่นําสู่การรายงานด้วยวาจา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยอมรับร่วมกัน   
 3. ขั้นตอนหลังการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา เป็นการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ใน 
รูปแบบบทความขนาดยาว เพ่ือตอบโจทย์การประเมินและสนองความต้องการใช้ผลประเมิน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการ ดําเนินงาน 
ดังน้ี 
 ในขั้นตอนที่ 1 ก่อนการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา มีขัน้ตอนการดําเนินดังน้ี 
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ภาพที่ 2.9 กระบวนการก่อนการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) 

 
 
 
 
 ใ นขั้ น ตอนที่  1 ก่ อนการตรวจ เ ย่ี ยมสถาบั น อุ ดมศึ กษามี แนวกา รป ฏิ บั ติ ดั ง น้ี 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562) 
 1. สมศ. ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอกและกําหนดสถาบันอุดม 
ศึกษาที่จะประเมิน  
 2. คณะผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองและมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินภายนอก 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง/ รายงาน
ประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาและเอกสารรายงานอ่ืนๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมาให้ล่วงหน้า     
 3. คณะผู้ประเมินภายนอกทําการศึกษาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ของ 
สมศ. จากข้อมูลในข้อ 2 แบบกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set)  และเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ  
ซึ่ง สมศ. ได้แจ้งให้สถาบันส่งข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเข้าตรวจประเมินอย่างน้อย 30 วัน  
 4. คณะผู้ประเมินประชุมปรึกษาหารือ กําหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่จะต้อง 
ตรวจสอบระหว่างการตรวจเย่ียมว่า จะต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง จากแหล่งใด ด้วยวิธีการ อย่างไร 
ทั้งน้ีเพ่ือให้มีหลักฐานครบถ้วนเพียงพอในการสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้องชัดเจน  
 5. คณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกันวางแผนการตรวจเย่ียมและแผนการประเมินตามหลักการ 
“team up and pair off” กําหนดตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานให้ผู้ประเมิน
ภายนอกแต่ละคนและแต่ละคู่ให้ชัดเจน แล้วนัดวันที่จะไปตรวจเย่ียมระหว่างทีมประเมินด้วยกัน โดย
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเตรียมสถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะผู้ประเมิน ภายนอกจะสามารถ
ทํางาน และมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระและไม่รบกวน ผู้อ่ืนในระหว่างการตรวจ
เย่ียมรวมท้ังจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งในส่วนที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าและส่วนที่อาจขอเพ่ิมเติม ตลอดจน
นัดหมายผู้เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้คณะผู้
ประเมินภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามสัมภาษณ์ตามกําหนดการในตารางการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินภายนอกในข้ันตอนแรกจะนําไปสู่การจัดทําประเด็นตรวจเย่ียม การ
เขียนรายงานเกี่ยวกับสถาบันที่มุ่งประเมินและวางแผนประเมิน ทั้งประเมินเช่ือมโยงเหตุและผล เพ่ือ
ตอบโจทย์ประเมิน และสนอง ความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินคุณภาพภายนอก 
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 ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินดังน้ี  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562) 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 2.10 กระบวนการระหว่างการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) 

 
 1. คณะผู้ประเมินเดินทางไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามกําหนดวัน เวลาที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งการ
ตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษาหน่ึงจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน (ตามขนาดของสถาบันอุดมศึกษา)  
 2. เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันอุดมศึกษาในวันแรก ให้มีการประชุมช้ีแจงแก่คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรของสถาบัน เพ่ือให้รับทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการประเมิน/ตรวจเย่ียม ซึ่ง
มุ่งเน้นการร่วมมือกันในการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้ประเมินกับ
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน รวมท้ังเพ่ือแจ้งให้ทราบเก่ียวกับแแผนและตารางการปฏิบัติงานของ
คณะผู้ประเมินภายนอก และการปฏิบัติของสถาบันระหว่างการตรวจเย่ียม การพูดคุยในการประชุม
อาจเป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการ (Informal) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามเพ่ือให้ เกิด
ความเข้าใจตรงกันและร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการนําผลประเมินคุณภาพภายนอกใน รอบ



28 
 

 

แรกไปสู่การปฏิบัติและการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน เพ่ือโยงสู่การประเมิน
มาตรฐานอ่ืนและภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา  
 3. ในระหว่างการตรวจเย่ียม คณะผู้ประเมินภายนอกจะทําการประเมินคุณภาพสถาบัน 
อุดมศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ตามที่สถาบันส่งให้ สมศ. รวมท้ังหลักฐานอ่ืนๆ ที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงอ่ืนๆ ของ
สถาบัน การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกอาจใช้วิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการสุ่มตัวอย่าง การสังเกตการเรียนการสอน การสัมภาษณ์ เช่น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะการตรวจสอบสามเส้า เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นการประเมินตาม 
หลักการ จงอย่างประเมินสถาบันตามที่เห็นจึงประเมินตามที่สถาบันเป็น 
 4. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ประเมินจะนําข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา 
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยยี่มและข้อเสนอแนะ โดยมีการดําเนินการเป็น
รายวัน และมีการเขียนรายงานแบบสะสมเป็นรายวันด้วย  
 5. นําเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้วยวาจา และให้โอกาสสถาบัน 
ช้ีแจงในกรณ์ที่สถาบันเห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น 
 ขั้ นตอนที่  3 หลั งการตรวจ เยี่ ยมสถา บัน อุดมศึกษา  มีขั้ นตอนการ ดํา เ นิน ดั ง น้ี
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562) 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.11   กระบวนการหลังการตรวจเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) 

 
 1. เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา คณะผู้ประเมินภายนอกจะร่วมกัน 
จัดทํารา่งรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา จากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได้ 
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 2. คณะผู้ประเมินภายนอกเสนอรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาต่อสถาบัน 
อุดมศึกษาภายใน 30 วัน หลังการตรวจเย่ียม เพ่ือให้สถาบันพิจารณาตรวจสอบและทักท้วงหรือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับร่างรายงานฯ 
 3. ผู้ประเมินปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการประเมิน  
 4. เสนอรายงานต่อ สมศ. เพ่ือให้การรับรองรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ 
 5. สมศ.จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง สํานักงบประมาณเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณการศึกษา รวมท้ัง
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน   
 6. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาบันใด ได้รับผลการประเมินในระดับรับรอง 
มาตรฐานแบบมีเง่ือนไข หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สถาบันน้ันจะต้องจัดทําแผนการ
พัฒนาสถาบันเพ่ือนําไปสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาภายในระยะที่ได้กําหนดร่วมกัน ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและคณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งสมศ. จะจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุง แก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันการศึกษานั้น และเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการ
กํากับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วย  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (2561)  ได้มีการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ดังน้ี 
 1. แนวคิดหลัก การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย
มาตรฐานท่ีกําหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) การ
ประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เกิดการส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา สู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 
 2. วัตถุประสงค์ สร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) 
และส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท 
และสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่ม
ประเภทเพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายใน
สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและความคาดหวัง
ของประเทศ ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลแก่รัฐบาล ในการพิจารณากําหนด นโยบายการพัฒนา 
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ที่นําไปสู่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป้าหมาย มีมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
บริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 
 
 
 4. การแบ่งกลุ่มประเภท สถานศึกษา 4 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 5. มาตรฐานการประเมิน  
  5.1 แนวทางพัฒนา  หลักเกณฑ์การประเมินตามพันธกิจของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติใช้ข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกันและ
การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องสามารถตอบสนองกับการประกันคุณภาพภายในที่มีความ
หลากหลายและพิจารณาประเด็นความเป็นนานาชาติและการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Diversity of 
Knowledge) ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  5.2องค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) คุณภาพ
งานวิจัย ผลของการบริการวิชาการ ผลของการประกันคุณภาพภายใน 
  5.3 องค์ประกอบ(11 องค์ประกอบ)ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตาม
พันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศองค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของ
สถานศึกษา ( Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติองค์ประกอบที่ 1.2 
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ปริญญาตรี โท 
เอก)องค์ประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต ปริญญาตรีองค์ประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิต ปริญญาโท 
องค์ประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิต ปริญญาเอกด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัยองค์ประกอบที่ 3.1 
คุณภาพงานวิจัย และงานสร้างสรรค์องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการองค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่
สาธารณะ(Public Service) องค์ประกอบที่  4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
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Service)ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธ์ิระบบประกัน
คุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา(32 ประเด็นการ
พิจารณา)องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถานศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงานที่
สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา 4 ด้าน และการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศทั้ง ในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) ผลการสังเคราะห์เชิง
คุณภาพที่ สถานศึกษาจัดทําในเร่ืองการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกําหนด โดยนําแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่
เช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) สู่การปฏิบัติที่
เช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 1.2 
ผลสัมฤทธ์ิของ การดําเนินงานด้านการบริหาร สถานศึกษา1) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหาร สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) ผล
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิการบริหาร สถานศึกษาตามแนวทางธรรมาภิบาล (ข้อมูล
เชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต ปริญญาตรี1) การมีงานทําหรือการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) ผลการประเมินความพึง
พอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
3) ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน Hard Skill, Soft 
Skill, IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลการปฏิบัติที่แสดงถึง
ทักษะดังกล่าว (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
องค์ประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิต ปริญญาโท1)ผลการนําความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือให้งานหรือองค์กรเกิด
ความก้าวหน้าในเชิงนโยบายวิชาการ หรือด้านการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็นที่ยอมรับ
เชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) สัดส่วนผลงานของบัณฑิตที่จบ การศึกษาระดับปริญญาโทที่ 
พัฒนาความเช่ียวชาญ หรือการต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตาม 
ความเช่ียวชาญของสถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ 
(3) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)3) 
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาเอก1) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) สัดส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญา
เอกเป็นงานวิจัยที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1) แนวทางการวิจัย และพัฒนา
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ตามความเช่ียวชาญของสถาบันหรือ 2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
หรือ  3) งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 3.1 
คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์1) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) สัดส่วนผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) (ข้อมูลเชิง
คุณภาพ)3) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม 1)สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 2) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนผลงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)3)สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลคุณภาพ)
องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)1)ผลการประเมินงาน
บริการวิชาการของผู้รับบริการที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงได้ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2)  ผลการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการชุมชน 
และสังคมได้ โดยสามารถนําผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)3) ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการ
ให้บริการวิชาการของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้
ชุมชนสร้าง สังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบ
ที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) 1) ผลการประเมินงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานที่ร้องขอ สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) ผลงาน
บริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า (Value) โดยพิจารณาจากผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากผลการ
บริการวิชาการน้ันๆ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ได้แก่  (1) In Cash คือ การสร้างคุณค่าพิจารณาผ่าน
ค่าใช้จ่าย/มูลค่า/รายได้(2) In Kind คือ การสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นมูลค่า/รายได้ อาทิ การสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรหรือองค์ความรู้ใหม่ (3) ผลการประเมินการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific 
Service) โดยคณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 5.1 
ผลสัมฤทธ์ิระบบประกันคุณภาพภายใน1)ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา
ได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2)ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดําเนินการประกันภายในโดย
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สถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)3) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นส่วน
หน่ึงในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)องค์ประกอบที่ 
5.2 ผลสัมฤทธ์ิของ หลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา 1) ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)2) หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
(กรณีมีสภาวิชาชีพ) หรือรับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)3) หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) 
(ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ)ด้านที่ 6 เกณฑ์การพิจารณา คุณภาพรายด้านหรือองค์ประกอบ6.1 
เกณฑ์พ้ืนฐาน(Common Standards) ดีเย่ียม (Excellent) ดีมาก (Very Good) ดี (Good)พอใช้ 
(Fair)ปรับปรุง (Improvement Required) ประเด็นอุดมศึกษา6.2 เกณฑ์ท้าทาย(Challenging 
Standards)C3 มีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลก (World Class)C2 มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาค เช่น กลุ่มอาเซียน (International/Regional Class)C1 มีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่ตอบสนอง เศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) (National/ Local Class)ด้านที่ 7 วิธีการประเมินการประเมินคุณภาพภายนอก
จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน โดยใช้การตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review)ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง
ระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยมีองค์ประกอบของวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
ดังน้ี1)  การศึกษาข้อมูลด้านบริบทพ้ืนฐานของสถานศึกษา (Organization Context)2)  การศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR)3)  การลงพ้ืนที่
ตรวจเย่ียม (Site Visit)ด้านที่ 8 ขั้นตอนดําเนินงาน1) สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-
Assessment) วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน แล้ว
จัดส่งรายงาน การประเมินตนเองที่ได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดให้ สมศ. ตามระยะเวลาและ
เง่ือนไขที่กําหนด2) สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยการ ดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นต้นตาม
โปรแกรมการตรวจสอบที่กําหนด3) คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจากรายงานการประเมินตนเองร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Pre-Assessment) 
เพ่ือวางแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังระบุ
ประเด็นจุดแข็ง ประเด็นปรับปรุง และกําหนดวันลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม4) คณะผู้ประเมินภายนอกลง
พ้ืนที่ตรวจเย่ียม (Site Visit) เพ่ือประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวม
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ข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์ และหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
รวมท้ังทําการรายงานผลประเมินด้วยวาจา5) คณะผู้ประเมินภายนอกจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้ว
จัดส่งให้สมศ. เพ่ือพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน จากน้ันสมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป ภายใน
ระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการบริหารสมศ. ให้การรับรองผลการประเมิน 
 
 
 สมศ. ได้เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายนอกต้ังแต่รอบแรก (พ.ศ. 2544- 2548) ถึง 
รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยแบ่งเป็น เป้าหมาย เกณฑ์ ผู้ประเมิน IT และการตรวจเย่ียม
สถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรอบ ดังน้ี 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ถึง รอบสี่ 
ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2561) 

 
 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการประเมินภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
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 สุภาพ โพธ์ิสุวรรณ (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสอง ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) รอบสองที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองรายงานผลการประเมินแล้ว พ.ศ.2549 – 2553 สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 จํานวน 340 แห่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษาส่วนใหญ่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 และเปิดสอนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสอง จาก สมศ. มากที่สุด ในปี พ.ศ. 2549 ส่วน
ใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 300 คน) และมีจํานวนครูน้อยกว่า 50 คน2) สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นมีระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษา) ในภาพรวมและรายด้าน (ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร) อยู่ในระดับดี โดยด้านครูมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี ยกเว้นมาตรฐานที่ 5 ค่าเฉลี่ย 2.48 สําหรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
มาตรฐานที่ 2 ค่าเฉล่ีย 3.47 3) ในภาพรวมและรายมาตรฐาน พบว่า ค่าเฉล่ียแบบอิงสถานศึกษาสูงกว่า
แบบอิงเกณฑ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้น มาตรฐานที่ 4 และ 9-13 ที่ค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์สูง
กว่าแบบอิงสถานศึกษา เท่ากับ -0.25, -0.02, -0.04, -0.15, -0.11, และ -0.21 ตามลําดับ 4) ผลการ
รับรองคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นรายมาตรฐาน ในรายมาตรฐาน
สถานศึกษาได้รับการรับรองมากที่สุดในมาตรฐานที่ 2 และ 8 จํานวน 339 แห่ง และไม่ได้รับการรับรอง
มากที่สุดในมาตรฐานที่ 5 จานวน 80 แห่ง 5) ผู้เรียนมีจุดเด่น คือ ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์
จากสิ่งเสพติดหรือสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมท้ังปัญหา
ทางเพศจุดที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ม.3 
และม.6 จุดเด่นด้านครู คือ ครูจบปริญญาตรีขึ้นไป จุดที่ควรพัฒนา คือ จํานวนครูไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ผู้บริหารมีจุดเด่น คือ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน จุดที่
ควรพัฒนา คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และ6) นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาคัดเลือก
จากสถานศึกษา ที่ได้รับรองมาตรฐานตามคุณภาพที่ สมศ. กําหนดอยู่ในระดับดีมาก 19 แห่ง ระดับดี 11 
แห่ง และทั้งหมดผ่านการรับรองทั้ง 14 มาตรฐาน 

สายทิตย์  ยะฟู (2556) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
คือ 1) สํารวจและสังเคราะห์รูปแบบการประเมิน 2) สร้างและตรวจสอบร่างรูปแบบการประเมิน 3) 
ทดลองใช้ร่างรูปแบบการประเมิน และ 4) ประเมินรูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้านตามทฤษฎีระบบ (System Theory) คือ ด้านปัจจัย
นําเข้า (Inputs) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านการผลิต (Output) และด้านข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) โดยมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพหน่วยประเมินฯ ประกอบไปด้วย 6 
มาตรฐาน 25 ตัวบ่งช้ี และใช้ผู้ประเมิน 4 แหล่ง คือ ตัวแทน สมศ. ผู้จัดการหน่วยประเมิน อาจารย์
มหาวิทยาลัย และตัวแทนจาก สพฐ. ซึ่งรูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ของคะแนนการประเมินหน่วยประเมิน (RAI) 
อยู่ในระดับสูงทุกมาตรฐาน และผลการประเมินรูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้าน
ความถูกต้อง พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลทั้งที่เป็นนักวิชาการ/วิชาชีพ หรือผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
ที่มีคุณสมบัติตามท่ี สมศ. กําหนด และได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาผู้ประเมินภายนอก คือ คุณหมอโรงเรียนน่ันเองสําหรับคุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก
ต้องทําการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างสร้างสรรค์เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญหรือคุณวุฒิ พร้อมทั้งบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม
ของผู้ประเมินภายนอก สมศ. จึงกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้น และคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับผู้ที่จะได้รับ
การรับรองและแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินภายนอกดังน้ีคุณสมบัติเบ้ืองต้น มีดังน้ี1) อายุไม่ตํ่ากว่า 30 ปี
บริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ย่ืนใบสมัคร 2) มีสัญชาติไทย 3) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
4) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
การทํางานที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรม 5) ในกรณี
ที่เป็นข้าราชการต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับกรมขึ้นไป ให้สามารถเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกและทําการประเมินภายนอกได้6) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความมุ่งหมาย หลักการ แนว
การจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ7) มีความรู้ และมีทักษะด้านการ
ประเมินผล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ และการเขียน
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รายงาน8) มีทักษะในการสื่อสารด้วยวาจา 9) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ รอบคอบและสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม10) มีบุคลิกภาพ สุภาพเรียบร้อย  11) มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
เป็นกัลยาณมิตร มีเจตคติที่ดีต่อการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความสามารถในการประสานงาน
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),2561;  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม,2562;มหาวิทยาลัยมหิดล,2562) 
 นอกจากน้ีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  1) เป็นผู้มีกาย
พิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) เป็นบุคคล
ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ3) อยู่ในระหว่างลงโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก4) เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  5) ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการต้อง
ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562; สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2561) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 1) สําเร็จหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกของสํานักงาน ผ่านการทดสอบและการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานกําหนด และได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประเมินภายนอก 2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี
สํานักงานกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดจรรยาบรรณต่อไปน้ีเป็นหลัก1) มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง 
โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้รายงานสิ่งที่ค้นพบตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มี
หลักฐานสนับสนุนและมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใดเบ่ียงเบนผลการประเมินให้ผิดไปจาก
ความเป็นจริง การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย2) ต้องไม่
ประพฤติ ให้เสื่อมเสียแก่ช่ือเสียงของตนหรือแก่ช่ือเสียงของสํานักงาน 3) รักษาความลับของข้อมูล
สารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาท่ีได้รับระหว่างการตรวจเย่ียมและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างเคร่งครัด4) ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา เช่น ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การต้อนรับ การรับรองและการ
อํานวยความสะดวกจากสถานศึกษาที่เกินความจําเป็น เป็นต้น 5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
หรือผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งสํานักงานยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
และไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสํานักงาน6) 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
สํานักงานกําหนด7)ผู้ประเมินภายนอกต้องไม่นําบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เข้าไปในสถานศึกษาที่ทําการประเมิน8) ผู้ประเมินต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรให้กับสถานศึกษา
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เน่ืองจากอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562; สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2561) 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยยึดถือบทบาทในลักษณะ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และเป็น 
กัลยาณมิตร กับสถานศึกษาและชุมชนที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้จากกันและกัน หน้าที่สําคัญของคณะผู้
ประเมินภายนอก มีดังน้ี 1) ตรวจเย่ียมสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง2) รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพ่ือยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่
สถานศึกษาได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และตามหลักฐานที่สะท้อนสภาพความเป็น
จริงที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการประเมินตนเอง 3) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ใน
การได้มาซึ่งข้อมูลรวมทั้งหลักฐานที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองมีความเหมาะสม ครอบคลุม 
และน่าเช่ือถือเพียงใด4) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเป้าหมาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพ่ือการประเมินภายนอก รวมท้ังตรวจสอบเป้าหมาย/
แผนพัฒนาที่สถานศึกษาจะดําเนินการต่อไป เพ่ือดูความสอดคล้องกับผลการประเมิน5) ประมวล 
วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานประเมินภายนอก พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 6) รายงานผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อ สมศ. (อิทธิพันธ์ สุวทันพรกูล, มนตา ตุลย์เมธาการ และพนิดา 
ศกุนตนาค, 2562; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 
2561)  
 หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา 
มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ในแต่ละระดับคุณภาพ เป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วย ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. 
ดังน้ี (ณมน จีรังสุวรรณ, 2561) 
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ตารางที่ 2.3หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 ระดับอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคณุภาพ 
สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรม
หรือแบบอย่างที่ดี 

ดีเย่ียม 

สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผล
การตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผล
การตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

ดี 

สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพมีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

พอใช ้

สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ปรับปรุง 



40 
 

 

  
 ทั้ง น้ี หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับอุดมศึกษา ได้แสดงให้เห็นว่าแต่ละระดับคุณภาพสถานศึกษาจะต้องอย่างไรบ้าง ให้ได้ระดับ
คุณภาพท่ีดีเย่ียม โดยได้อธิบายดังน้ี1) มีผลการดําเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเย่ียม หรือแนว
ปฏิบัติระดับโลก 2) มีผลการดําเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดง ถึงความเป็นผู้นํา
ในวงการศึกษา และมีผลการดําเนินงานที่ดีเย่ียมอย่างชัดเจน ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 3) 
ผลการดําเนินงานโดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่าง ให้แก่สถานศึกษาอื่นในด้านต่างๆ
คุณภาพที่ดีมาก คือ  1) มีผลการดําเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ 2) มี
ผลการดําเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนดโดย พิจารณาตามศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา3) สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีของผลการดําเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ืองคุณภาพที่ดี คือ 1) มีผลการดําเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด2) มีผลการดําเนินงานท่ีดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 3) มี
แนวโน้มที่ดีของผลการดําเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาคุณภาพที่พอใช้ คือ  1) มี
การวางแผนแต่ยังไม่ดําเนินงาน หรือมีหลักฐานการดําเนินงาน แต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติหรือแผน2) มี
ผลการดําเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาบางประเด็น 3) มีผลการดําเนินการที่หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา เล็กน้อยสามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาคุณภาพที่
ปรับปรุง  คือ 1) ไม่มีการวางแผนการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานที่บรรลุพันธกิจเป้าหมายของ
สถานศึกษามีผลการดําเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา โดยเร่งด่วน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2561; ณมน จีรังสุวรรณ, 2561)ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มี 4 ด้าน ดังน้ี 1)ด้านผู้เรียน ความเหมาะสม เป็นไปได้ความเช่ือถือได้ด้าน
คุณภาพผู้เรียนประสิทธิผลด้านเรียน2) ด้านการบริหารจัดการความเป็นระบบความเช่ือถือได้ด้านการ
บริหารจัดการประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการ3) ด้านการเรียนการสอนความเป็นระบบความ
เช่ือถือได้ด้านการเรียนการสอนประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการประกันคุณภาพ
ภายในความเป็นระบบความเช่ือถือได้ด้านการประกันคุณภาพภายใน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2561; ณมน จีรังสุวรรณ, 2561) 
 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยยึดหลัก 3 ส่วน คือ แผนการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังภาพ 
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ภาพที่ 2.13  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่มา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2561) 

 
 งานวิจัยเก่ียวกับผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 นภาภร ส่งแสง (2561) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 
2559-2563) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และเพ่ือวิเคราะห์
ช่องว่างสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงใน 3 รอบที่ผ่านมา กับที่คาดหวังในรอบสี่ การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์งานและบริบทที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน เพ่ือ
วิเคราะห์เน้ือหา นําไปกําหนดองค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้ของสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ แล้วนําไป
สอบถามความคิดเห็นผู้มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 
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449 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
โปรแกรม LISREL และ 2) ศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี และวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะที่เป็นอยู่จริง
ใน 3 รอบที่ผ่านมา กับที่คาดหวังในรอบสี่ โดยการสอบถามความคิดเห็นผู้มีประสบการณ์ประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 449 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ โดยองค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 2. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 3 รอบที่ผ่านมา กับที่คาดหวังในรอบสี่ และวิเคราะห์ค่าช่องว่างสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะหลักที่คาดหวังและต้องการให้ความสําคัญในการพัฒนามากที่สุด คือ สมรรถนะหลัก
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน โดยวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้คือ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (ค่าช่องว่างสมรรถนะ -1.68) ส่วน
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังและต้องการให้ความสําคัญในการพัฒนามากที่สุด คือ 
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ด้านความสามารถในการเขียนรายงานและให้ข้อเสนอแนะ โดยวัดด้วยตัว
แปรสังเกตได้ คือ มีความสามารถในการให้ข้อเสนอเสนอแนะ และช้ีนําให้สถานศึกษาเกิดความท้าทายใน
การยกระดับคุณภาพ (ค่าช่องว่างสมรรถนะ -2.31) 

ศิริเดช  สุชีวะ (2561) ศึกษาเร่ือง การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้
ประเมินภายนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกับผู้ประเมินภายนอกกําหนด
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก และพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอก โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน. 
อําเภอด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ศึกษากําหนดสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกและพัฒนา
รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกในภาพรวม ผลการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
สภาพปัญหาเก่ียวกับผู้ประเมินภายนอก 2) สมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะเฉพาะประเภท สําหรับสมรรถนะหลัก มี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความรอบรู้
พ้ืนฐานที่จําเป็น (2) ทักษะความสามารถที่จําเป็น (3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 3) รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกโดยอิง
ระดับสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การพัฒนาความรอบรู้ที่จําเป็นผ่านสื่อดิจิทัล 
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ระดับที่ 2 การฝึกปฏิบัติโดยมีพ่ีเลี้ยง ระดับที่ 3 การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการ CARE cycle ของแต่ละระดับสมรรถนะ 

มณีรัตน์  จันทนา, จตุพล  ยงศร และสมสรรญก์ วงศ์อยู่น้อย (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
กรอบสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับอุมศึกษา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 2) พัฒนากรอบสมรรถนะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา และ 3) ศึกษาผลจากการทดลองใช้กรอบ
สมรรถนะการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ จํานวน 5 คน และการสนทนา
กลุ่ม จํานวน 9 คน ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา จํานวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวของลิ
เคิร์ท (Likert’s scale) โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .932 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ มี 2 
องค์ประกอบย่อย 2) สมรรถนะด้านทักษะความสามารถ มี 2 องค์ประกอบย่อย และ 3) สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะสําคัญ มี 1 องค์ประกอบย่อย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า χ2 เท่ากับ 3.72 ค่า χ2 /df เท่ากับ 0.93 ค่า CFI เท่ากับ 
1.00 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.95 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ซึ่งแสดงว่าโมเดล
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความสอดคล้องกลมกลืนดี กรอบสมรรถนะเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะย่อย 24 ตัวบ่งช้ี ผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้
ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา พบว่า สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับดีมากถึงดีเย่ียม โดยกรอบสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 

 
มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย 
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 จากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยสู่สากล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ เพ่ือดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับ
สากล เช่นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
การเชิญอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ จากนานาชาติ มาให้คําปรึกษาและควบคุม
วิทยานิพนธ์การแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น     (อุดม คชินทร, 2561) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความต่ืนตัวในการให้ความสําคัญกับคุณภาพภายใน 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนตลอดจนสู่นานาประเทศ ต้ังแต่กระบวนการ
คัดเลือกปัจจัยนําเข้า ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาคุณภาพจนถึงการ
ติดตามผลลัพธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในด้านต่างๆ(สุวิมล  ว่องวาณิช, 2549) การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นตัวช้ีวัดถึงคุณภาพที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงที่จะบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของการบริหารงานวิชาการของสถาบัน และควรได้รับพิจารณาปรับปรุง
เกณฑ์และตัวบ่งช้ีให้มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยและนํามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่
สังคมเน้นความมีคุณภาพทุกๆ ด้านของการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพิจารณาเทียบวัดเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากองค์กรการจัดอันดับในต่างประเทศ เพ่ือให้คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพในระดับชาติ ตลอดจน
ในระดับนานาชาติต่อไป(การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย, 2562) 
 

ความเป็นมาของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
การศึกษาเอกสารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560)สุวิมล ว่องวาณิช (2549)UI 

GreenMetric World University Ranking (2562) พบว่า Tris Ratingเป็นสถาบันประเมินผลและ
สถาบันจัดอันดับเครดิตไทยคุณภาพสากล มีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ ด้วย
บริการที่หลากหลายย่ิงขึ้น มุ่งมั่นผลักดันให้องค์กรก้าวหน้าเป็นสถาบันประเมินผลและสถาบันจัด
อันดับเครดิตที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาค โดยเน้นรักษาคุณภาพบริการมาตรฐานโลก และยึดหลัก
คุณธรรมในการบริหารองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) ทริสได้รับการ
ว่าจ้างจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการและจังหวัดต่อเน่ืองกัน โดยให้ทริสเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดทั้งในระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจและ
กรมทั้งหมด กลุ่มจังหวัดและจังหวัดรวม 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยจํานวน 
62 แห่ง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2548) นอกจากน้ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความไว้วางใจเป็นที่
ปรึกษาในการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนอีกจํานวน 19 แห่งด้วย 
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การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ความสําคัญและจัดการ
ดําเนินการ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยแต่ละหน่วยงานมี
วัตถุประสงค์ในการจัดอันดับที่แตกต่าง สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์
ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยจัดเพ่ือเป็นข้อมูในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการ
เลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ โดยได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 50 มหาวิทยาลัย การจัดอันดับน้ีใช้ช่ือว่า 
“โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” ได้แบ่งหัวข้อการจัดอันดับ
ออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ อันดับในภาพรวมแบ่งแยกตามมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นกลุ่ม และอันดับ
แบ่งแยกย่อยในแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยี สาขาชีวการแพทย์ สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขา
เกษตร และสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ได้ทําการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการประเมินตนเองและประกันคุณภาพ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประเมินสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะเร่ิมนับคะแนน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในเดือนมีนาคม การประเมินภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 – 
2548) ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการประเมินคุณภาพภายนอก 7 มาตรฐานจําแนกตาม
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และด้านระบบประกันคุณภาพสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้มีการ
จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้าง และ
ส่งเสริม นักวิจัย กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (ณรงค์ศักด์ิ จา
ยางกูร, 2557; บวรศิลป์  เชาน์ช่ืน, 2550) 

นอกจากน้ี ในส่วนของภาคเอกชนได้มีหน่วยงานท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไอเอดดูเคช่ันโซน จํากัด ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคเอกชนที่ประกอบการด้านการศึกษา ได้ก่อต้ังสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย หรือ URANK 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ข้อมูลของคณะ สาขา หรือข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชนได้รับ
การเผยแพร่อย่างเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การเลือกคณะแล้ว ส่วนอ่ืนๆ ทั้งมหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงอย่างสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งวัตถุประสงค์สําคัญของ 
URANK คือ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วนําเอาเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถึงความเหมาะสมและความสามารถของตนเอง (บวรศิลป์  เชาน์ช่ืน, 
2550) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่า การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
รัฐบาล ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถาบันจัด
อันดับมหาวิทยาลัยไทย หรือ URANK ได้ทําการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่
คล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินตนเองและประกัน
คุณภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนา
เฉพาะด้าน โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอย่างไรก็ตามการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถาบันจัด
อันดับมหาวิทยาลัยไทย หรือ URANK จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องมีการกําหนด
เกณฑ์หรือตัวช้ีวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการกําหนดเกณฑ์
หรือตัวช้ีวัดในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2560)ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.4 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยของหน่วยงาน
 ต่างๆ 

 
สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สม

ศ.) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(สกว.) 

สถาบนัจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยไทย หรือ 

URANK 

ได้แบ่งหัวข้อการจัด
อันดับเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ด้าน
การวิจัย และด้านการเรียนการ
สอน 

1. ด้านการเรียนการสอน 
(Teaching Ranking 

การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 7 มาตรฐานจําแนก
ตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได่
แก่ 

มาตรฐานท่ี 1ด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

การประเมิน
คุณภาพผลงานวจิัยเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโลยี มีตัวชี้วัด 3 
ตัว คือ 
1. ความสามารถเฉลี่ย

มีตัวชี้วัด 9 ตัว คือ 
1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านอาคารสถานท่ี 
3. ด้านครุภัณฑ์ 
4. ด้านหลักสูตร 
5. ด้านสวัสดิการและ
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Indicator, TRI) ได้แก่ 
Student ratio(20 %) 
Faculty resources 

(20 %) 
 Financial resources 

(20 %) 
 Internationality (10 

%) 
2. ด้านการวิจัย 

(Research Ranking 
Indicatior, RRI) 

 แหล่งทุน (20 %) 
 บุคลากร (20 %) 
 ผลงาน (45 %) 
 บัณฑิตศึกษา (15 %) 

มาตรฐานท่ี 2 งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

มาตรฐานท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

มาตรฐานท่ี 4 การ
บํารุงทํานุศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

มาตรฐานท่ี 6 ด้าน
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

มาตรฐานท่ี 7 ด้าน
ระบบประกันคุณภาพ 

 

ของอาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เทียบเท่ากับระดับ
นานาชาติ 
2.ความสามารถของ 
อาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพใน
ด้านการได้รับการอ้างอิง 
3.ความสามารถของ
หน่วยงานในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เทียบเท่ากับวารสาร
ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม 
6. ด้านทุนการศึกษา 
7. ด้านความคุ้มค่า 
8. ด้านความเชื่อม่ัน

ของผู้เรียน 
9. ด้านโอกาสการมีงาน 

 
 

 
 
 
 
จากการพิจารณาเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย

หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน พบว่ามีตัวช้ีวัดร่วมกัน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ และด้านคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
,2560) 

สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
การให้ความสําคัญของอันดับสถาบันการศึกษานั้นแตกต่างกันไปตามประเทศ โดยใน

สหรัฐอเมริกา จะจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะแข่งขันกันทําดี และสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ นอกจากน้ีการจัด
อันดับสถาบันการศึกษาส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของนักเรียน ในสหราชอาณาจักร ทั้งน้ีมี
หนังสือพิมพ์หลายฉบับมีการจัดอันดับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีมีการพิมพ์เป็น
คู่มือจํานวนหลายร้อยหน้าทุกๆ ปี ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ ในการให้
คะแนนสถาบันอุดมศึกษาในด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการวิจัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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ในประเทศอังกฤษ จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีสูตรการจัดสรรทรัพยากรสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม
เช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดก็ได้คูณคุณภาพเพ่ิม ฉะน้ัน แม้มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ดี
ที่สุด ก็ยังต้องแข่งขันเพ่ือให้คุณภาพสูงขึ้นไป ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพปานกลางหรือตํ่า มีโอกาส
ที่จะแข่งขันสร้างคุณภาพ เช่นกัน มหาวิทยาลัยที่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะได้รับ
งบประมาณพิเศษ เป็นต้น ประเทศก็จะได้สถาบันอุดมศึกษาในระยะยาว เพราะถ้าเน้นเฉพาะการผลิต
เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว คือ มหาวิทยาลัยมุ่งแต่ผลิตบัณฑิตจํานวนมาก แต่คุณภาพตํ่า สังคมจะ
เสียหายในขณะที่ในบางประเทศไม่มีการจัดอันดับสถาบันการศึกษา(University Ranking by 
Academic Performance (URAP), 2562; Times Higher Education, 2562)การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศ ได้แก่นิตยสาร
เอเชียวีก (Asiaweek),Times Higher Education World University Rankings, Quacquarelli 
Symonds: QS World University Rankings, SCImago Institutions Rankings (SIR), Rankings 
Web of Universities (Webometrics), University Ranking by Academic Performance 
(URAP), UI GreenMetric World University Ranking, 4 International Colleges & 
Universities (4icu.org), Round University Ranking (RUR) 

การให้ความสําคัญในการจัดอันดับสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลต่อเน่ืองกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะแข่งขันกัน และ
สังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ รวมท้ังส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของนักเรียนด้วยสําหรับการจัดอันดับ 
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติของประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับการจัดอันดับโดยสถาบันและ
หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้แก่(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2560) 

1)  นิตยสารเอเชียวีก (Asiaweek)เริ่มทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) แหล่งข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ การเก็บข้อมูลจาก 
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยความเห็นเก่ียวกับอันดับกิตติศัพท์ในทางวิชาการ
ที่มี ต่อมหาวิทยาลัยอ่ืน ที่ Asiaweek สํารวจโดยเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ นิตยสาร 
Asiaweek ใช้จะมีค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากันในแต่ละปี 

2)THE Times Higher Education World UniversityRankingsในอดีต 
THETimesHigherEducation อ ยู่ ภายใต้ QSWorldUniversity Rankings เป็นหน่วยงานในสหราช
อาณาจักร ได้ริเริ่มดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 
2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times 
ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้
นํ้าหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพ่ือสํารวจ Peer Review 
และเก็บข้อมูลอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องการจัดอันดับในระดับเอเชียของ 
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THETimesHigherEducation ในปี พ.ศ. 2559 ใช้ 13 ตัวช้ีวัดเหมือน THE World University 
Rankings แต่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะสถาบันการศึกษาของเอเชีย ที่ดําเนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และมุมมองนานาชาติ เป็นต้น 
เพ่ือให้การเปรียบเทียบที่ครอบคลุมมากที่สุดและมีความสมดุลที่มีอยู่ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ช้ันนําสําหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ “Times Higher Education BRICS & Emerging 
Economies Rankings 2016” “BRICS” ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย 
(India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (SouthAfrica) ของ THE สํานักจัด อันดับช่ือดังของโลก โดยใน
ปีน้ี THE ได้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศ ที่ถูกจัดแบ่งประเภทโดยสถาบัน FTSEซึ่งมี
ประเทศสมาชิกที่สําคัญ ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย 
สาธารณรัฐเชค ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย  

3)Quacquarelli Symonds (QS): QS World UniversityRankingsQuacquarelli 
Symonds ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและ ระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวมและ
จัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่ สาขา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยการประเมินผลจะมีดัชนีช้ีวัด คุณภาพ 4 ด้าน คือ 
คุณภาพงานวิจัย คุณภาพการสอน ความเป็นนานาชาติ และการมีงานทําของบัณฑิต และความพึง
พอใจ ซึ่งการจัดอันดับของ QS จะมีวิธีการดําเนินงานโดยการส่งจดหมายถึงบุคคลต่างๆ เพ่ือตอบ
คําถามที่ได้จัดทําขึ้น เช่น มีมหาวิทยาลัยใดที่อยู่ในดวงใจของท่านบ้าง ท่านมีความเช่ียวชาญด้านใด 
เป็นต้น และเก็บข้อมูลอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4)SCImago Institutions Rankings (SIR)SIR เป็นการจัดอันดับสถาบันจากผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลจํานวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิง ซึ่ง
จะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่รวมถึงสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย 
โรงพยาบาล เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลจํานวน ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus และตัวช้ีวัด
ถูกจัดออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของแต่ละสถาบัน คือ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม 

5)Rankings Web of Universities (Webometrics)การจัดอันดับ 
WebometricsRankingofWorldUniversities จัดทําโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab 
ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับ ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งมีการแสดงผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือจัดอันดับเว็บที่มี การเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลง ในวารสารหรืออ่ืนๆ วัดความสามารถในการเป็น มหาวิทยาลัย
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-university) และเป็น ความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง 
(Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจํานวน Link ที่เช่ือมโยงเข้าสู่เว็บน้ันๆ จากเว็บ
ภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจํานวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่ม
ของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจํานวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกู
เกิลสกอลาร์ (GoogleScholar)นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกทํา
ให้เกิดการ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่กําลังพัฒนาด้วย ที่ผ่านมาพบว่ามี
ช่องว่างมาก ระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมี
การแสดงข้อมูล และความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ 

สําหรับวิธีการและตัวแปรที่ Webometrics ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้จาก
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Website ของสถาบัน และบน
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ในหลายประเด็น เช่น Website ของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจ 
มากน้อยเพียงใด จํานวนผลงานตีพิมพ์ในรอบสิบปีที่ผ่านมา จํานวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของ
นักวิชาการ และจํานวนไฟล์ที่มีการถูกนําไปใช้ประโยชน์ การถูกอ้างอิงโดยผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ ใน
ฐานข้อมูลของ ISI รวมทั้งจํานวนความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเย่ียมชม WebDomain ว่ามีความสมํ่าเสมอ
และมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 
6)University Ranking by Academic Performance (URAP)การจัดอันดับของ URAP ได้

ก่อต้ังขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เทคนิคในตะวันออกกลาง (Informatics Institute 
of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยใน ระดับโลกบนพ้ืนฐานทางวิชาการ
ที่กําหนดโดยคุณภาพและปริมาณของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับในระดับโลก ของ สถาบันอุดมศึกษา ของปี พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000) โดยได้มีการจัดอันดับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) URAP ได้ประกาศผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557-2558 โดยมีผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยทั้งหมด 
2,000 อันดับ 

7)UI GreenMetric World UniversityRankingมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียหรือ 
UniversityofIndonesia ได้จัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกหรือที่
เรียกว่ามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เริ่มจัดอันดับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยได้เชิญผู้จัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกที่มีความเช่ียวชาญ จากองค์กรจัดอันดับอ่ืน ๆ เช่น Webometric 
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HEEACT และ Educational Policy Canadaเป็นต้นมาอภิปราย และให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับตัวช้ีวัด
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก โดยจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี ความพยายามลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนกับสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก 

8) International Colleges & Universities (4icu.org)เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4InternationalColleges& Universities (4icu.org) ของหน่วยงานอิสระ 
ซึ่งมีสํานักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดําเนินการจัดอันดับ ความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยรายงาน
ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัด อันดับความนิยมของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชม เว็บไซต์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและ 
วิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการที่เว็บไซต์มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update 
ข้อมูลข่าวสารสม่ําเสมอจะถูกนํามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย 

9) Round University Rankings (RUR)เป็นการจัดอันดับโดย RURRankingsAgency 
ต้ั ง อ ยู่ที่ ก รุ ง มอส โคว  ประ เทศรั ส เ ซี ย  เ ป็นการจั ด อัน ดับมหา วิทยาลั ย ช้ัน นํ าของ โลก 
(arankingofleadingworlduniversities) ซึ่งได้ เริ่มจัดอันดับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดย
บริษัท ClarivateAnalytics ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดย
การพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) 
การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความย่ังยืนทาง
การเงิน ( Financial Sustainability) 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย 
 บวรศิลป์  เชาน์ช่ืน (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: การวัดความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยประเทศไทย ได้มีการจัดทําการประเมินด้านการวิจัย ใน ค.ศ. 1986, 1989, 1992, 
1996 และ 2001 ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนด้านการวิจัยตามสาขาวิชา ตามความจําเป็นของ
โครงสร้างตามสาขาวิชา และในปี ค.ศ. 1989 ได้มีการให้ค่าคะแนนเป็นตัวเลข เพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ 
ได้มีการลงข้อมูลเพ่ือใช้ในการทบทวน โดยคะแนนรวมจะได้จากค่าคะแนนจากตัวช้ีวัดการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉล่ียของคะแนนจากจํานวนของสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย คูณกับจํานวน
อาจารย์ที่ลงข้อมูลผลงานและความสําเร็จด้านการวิจัยที่เสนอต่อ RAE ซึ่งค่าคะแนนนี้ยังได้มีการ
นํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการคํานวณงบประมาณที่จะสนับสนุนด้านการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยน้ันด้วย 
การวัดปัจจัยความสําเร็จของมหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ การจัดลําดับด้านการวิจัย ได้เป็นที่สนใจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย แต่สําหรับมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนต่างๆ 
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แล้วมักจะให้ความสนใจและความสําคัญน้อยกว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่ดีและ
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ดังน้ัน The Times ซึ่งได้เสนอการจัดลําดับ โดย
การใช้ข้อมูลจาก HESA และค่าคะแนนของ RAE จึงได้มีการนําค่าคะแนนของ Teaching Quality 
Assessment (TQA) ที่ได้ Quality Assurance Agency (QAA) มาดําเนินการ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1996 
ซึ่งการประเมินโดย TQA จะเป็นการประเมินทุกภาควิชา ทุกสาขาวิชาภายในช่วงระยะเวลา 8 ปี โดย
ปัจจัยที่นําเข้าในการพิจารณา คือ คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา (The quality of student 
entry) อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student entry) อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
(Staff/Student ratios) ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ระบบการบริการ/สนับสนุนนักศึกษา 
ประเภทของบัณฑิตและอัตราการได้งานทํา โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็นตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
(Studentrelated measure) ร้อยละ 10 TQA ร้อยละ 25และ RAE ร้อยละ 15 
 ณรงค์ศักด์ิ  จายางกูร (2557) ศึกษาเรื่อง กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วยWebometricsเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์
แลป สภาแห่งชาติประเทศสเปน ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเก่ียวกับกระบวนการสร้างเน้ือหาบน
เว็บภายใต้หลักการที่เช่ือว่าเว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการ ในปี ค.ศ.2007-2011 ได้
กําหนดตัวช้ีวัด ไว้ 4 ตัวช้ีวัด คือ Visibility, Size, Rich Filesและ Scholar จากศึกษาตัวช้ีวัดดังกล่าว 
ได้สร้างเป็นกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้อยู่ภายใต้ช่ือ Domain 
name และ Sub domain เดียวกัน และสร้าง Meta data ให้กับเอกสารดิจิทัล เพ่ือเป็นตัวแทนของ
เอกสารต้นฉบับ ตลอดจนจัดทําSEO ที่สมบูรณ์ ให้เกิดการเข้าถึงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยผ่านเสิร์ชเอน
จิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ส่งผลให้อันดับWebometricsมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น แต่ในปี ค.ศ.2012-2014 ได้ปรับเปล่ียน 
ตัวช้ีวัด คือ Impact Presence Openness Excellence โดยเกณฑ์ที่มีคะแนนมากท่ีสุด วัดจาก
คุณภาพของเน้ือหา เป็นคะแนนร้อยละ 50 ซึ่งวิธีการทางเทคนิคไม่สามารถช่วยให้อันดับ
Webometricsสูงขึ้นได้เพียงอย่างเดียว ดังน้ันหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทํา
ฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมผลงาน วิชาการ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและนโยบายการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษานี้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา  
 ตอนท่ี 2 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม มาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา  
 
 ตอนที่ 1.1พัฒนาดัชนีชี้ วัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  มีกระบวนการวิจัยดังน้ี 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เช่ียวชาญ
ที่มีความรู้ ความสามารถที่เก่ียวข้องกับ การประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาท่ี
เป็นผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ จํานวน 10 คน   และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การจัดอันดับโลก ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย จํานวน 5 คน มีเป้าหมายใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับดัชนีช้ีวัด หรือองค์ประกอบของสมรรถนะของ
ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  ทั้งน้ีได้มีการกําหนดคุณสมบัติของ
กลุ่มเป้าหมายดังน้ี 
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 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 2. มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี และได้รับการยอมรับในด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตอนน้ี ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) มีขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ี 
 1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการศึกษาในหัวข้อ สมรรถนะการทํางาน การประเมิน
คุณภาพภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับบริบทที่จะทําการศึกษา 
 2. กําหนดประเด็นที่จะทําการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  
 3. ทดลอง (Try Out) ใช้ประเด็นข้อคําถาม เพ่ือสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของข้อคําถาม และทักษะการซักถามของผู้วิจัย 
 4. ปรับปรุงประเด็นข้อคําถามให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือที่จะสามารถให้ผู้เช่ียวชาญ ได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
อย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนปรับปรุงทักษะการซักถามของผู้วิจัย ทั้งน้ี ประเด็นข้อคําถามมีลักษณะ
ดังน้ี 
 

ประเด็นคําถามสําหรบัการสมัภาษณ์เชิงลกึ ในหัวข้อ 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 

 1. ความจําเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 2. บทบาทท่ีพึงประสงค์ของประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
  - ความรู้ 
  - ทักษะ 
  - บุคลิกภาพ 
  - การสื่อสาร   ฯลฯ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการไปยังผู้เช่ียวชาญตามที่ได้กําหนดไว้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ 
ความสามารถที่เก่ียวข้องกับ การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ จํานวน 10 คน   และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
จัดอันดับโลก ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย จํานวน 5 คน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกแก่คณะผู้วิจัย 
 2. ดําเนินการนัดหมายกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือทําการสัมภาษณ์ โดยการแจ้งถึงเป้าหมายของการ
สัมภาษณ์  นัดแนะสถานที่ และเวลา ในการดําเนินการสัมภาษณ์  โดยเน้นการอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้เช่ียวชาญเป็นสําคัญ 
 3. ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญตามประเด็นคําถามที่ได้มีการเตรียมไว้ ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยกระบวนการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแต่ละคน
มีกระบวนการ ขั้นตอน ดังน้ี 
 -  แนะนําตัวผู้ดําเนินการสัมภาษณ์ พร้อมกับบอกถึงเป้าหมายของการดําเนินการสัมภาษณ์
ในครั้งน้ี 
 - สร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้เช่ียวชาญก่อนที่จะเริ่มดําเนินการสัมภาษณ์ โดยการเล่าถึงความ
เป็นมา เป็นไปของการวิจัยในครั้งน้ี    
 - เริ่มดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญตามประเด็นที่ได้เตรียมไว้ 
 - ทุกครั้งที่จบประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้ ดําเนินการสัมภาษณ์จะสรุปความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ดําเนินการสัมภาษณ์ได้มีการสรุปประเด็นได้ถูกต้องตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญอย่างแท้จริง 
 
 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากที่ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญ ตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
ผู้วิจัยได้ทําการบันทึกสรุปความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน เพ่ือนํามาดําเนินการสรุปร่วมกัน โดย
การจัดกลุ่มข้อมูลที่เหมือนกันเข้าไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน และดําเนินการตีความ ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured interview)ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของ Berg (2007) จากงานเขียนเรื่อง กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพทางสังคมศาสตร์ (Qualitative research method For  the social sciences) ได้เสนอว่า 
เป็นเทคนิคที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความเป็นจริงโดยไม่เจือปนความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้วิจัย
เข้าไปด้วย และมองภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลโดยไม่แยกส่วน (Holistic) เทคนิคดังกล่าวเป็นวิธีการ
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ตีความ (Interpretation approaches) ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม อย่างเป็น
ระบบ โดยให้ความสําคัญกับการตีความหมายตามสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลให้มาเป็นสําคัญ โดยผู้วิจัยต้องใช้
ความพยายามในระดับที่สูงมากเพ่ือลดอคติของตัวเองและลบภาพความรู้ที่ได้จากการประมวลเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือเป้าหมายหลักที่จะให้ได้ข้อมูล เน้ือหาที่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายได้
เสนอมาอย่างแท้จริง เทคนิคการตีความดังกล่าวจะเป็นการให้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้แสดง
ออกมาในเชิงสัญลักษณ์ของความหมาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกคัดลอกหรือถ่ายทอดในการ
เขียนบริบทเพ่ือการวิเคราะห์ การตีความบริบทอย่างไรจะขึ้นอยู่กับกรอบทฤษฏีที่นักวิจัยนํามาใช้ 
เป็นการหาความหมายเพ่ือทําความเข้าใจจากการปฏิบัติตามความหมายและการกระทําต่างๆ เพ่ือ
เป็นการลดข้อมูลที่จะไม่ไปอยู่เหนือรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์ การกระทํา และความหมายการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นเทคนิคการสรุปผลอย่างเป็นระบบ (Systematically) และ
ใช้สิ่งที่ถ่ายทอดไว้ มาให้ความหมายลักษณะพิเศษของสาร (Messages) จากสิ่งที่เห็นภาพได้ เช่น 
ภาพถ่าย วิดีโอเทป หรืออ่ืนๆเป็นต้น ซึ่งสามารถทําเป็นบริบทที่ยอมรับได้ในการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis)การวิเคราะห์สารโดยปราศจากอคติเป็นสิ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จ โดยต้องมี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ที่เรียกว่า เกณฑ์การคัดสรร (Criteria of selection) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องกําหนด
ขึ้นก่อนการวิเคราะห์  
 เกณฑ์การคัดสรร (Criteria of selection) ที่ใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
จะต้องมีความละเอียดเพียงพอที่จะอธิบายความแตกต่างของเน้ือหาสาร (Messages) แต่ละตัว ต้องมี
ความแน่นอน และนักวิจัยหรือผู้ อ่านคนอ่ืนๆ สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้การพิจารณาสาร 
(Messages) ที่เหมือนกันได้ จะต้องมีผลหรือการเปรียบเทียบผลเหมือนกัน โดยอาจพิจารณาจาก
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด และความน่าเช่ือถือของผลที่พบ การกําหนดกลุ่มเน้ือหา(Categories) 
ที่ถูกนํามารวมเข้าไว้ในการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก ควรมีผลกระทบต่อการยอมรับและการเก็บ
รักษาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คําที่ถูกต้องที่ถูกนําไปใช้ในถ้อยคําหรือแถลงการณ์
(Statement) ไม่ควรปราศจากเหตุผลมากเกินไปหรือใช้แบบผิวเผิน โดยไม่เก่ียวข้องกับการจําแนก
ประเภท (Categories) การนําเน้ือหามารวมหรือแยกเนื้อหาออกไป เป็นการกระทําเพ่ือปรับใช้กับ
เกณฑ์การคัดสรรหรือเพ่ือต้องการที่จะแยกแยะการวิเคราะห์เฉพาะวัตถุดิบ (Material) ที่สนับสนุน
การพิสูจน์สมมติฐานของนักวิจัย 
 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดแถบบันทึกเสียงคําพูดที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยนํา
ข้อมูลที่ได้มาตีความหมายด้วยกระบวนการดังต่อไปน้ี 
 1. การลดทอนข้อมูล (Data reduction) โดยการเรียบเรียงเฉพาะข้อมูลที่สําคัญซึ่งได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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 2. การจัดระเบียบข้อมูล (Data display) ได้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยกําหนดให้ประเด็นที่มีคําตอบคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 3. การค้นหาข้อสรุปและตีความของข้อมูลในรูปแบบพรรณนาตามแนวคิดทาง การวิจัยที่
กําหนดไว้ 
 4. สรุปผลพรรณนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือบรรยายให้เห็นสภาพตามความเป็น
จริงของของความคิดเห็นที่สัมภาษณ์ได้จากกลุ่มเป้าหมาย และเขียนรายงานสรุปในลักษณะของการ
พรรณนาความในลักษณะขององค์รวม 
 

 
ภาพที่3.1  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เน้ือหา 

 
 ตอนที่ 1.2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis) และวิเคราะห์
ความไม่แปรเปลี่ยนขององค์ประกอบ (Invariance Factor Analysis) ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ LISREL มีกระบวนการวิจัยดังน้ี 
 
 

การลดทอน
ข้อมูล 

การจัดระเบียบ
ข้อมูล 

การค้นหา
ข้อสรุปและ

ตีความ

สรุปผลพรรณนา
ข้อมูล 



58 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ การวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาถึงสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตาม มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถามกับ  (1) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ที่
กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า 
มากกว่า 1,000  ล้านบาทข้ึนไป)  ประกอบด้วย 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และยังได้ดําเนินการเก็บข้อมูลกับ  (2) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยน้ีดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ (1)  กลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  ที่กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณต่อปีมากกว่า มากกว่า 1,000  ล้านบาทขึ้นไป)  ประกอบด้วย 10 แห่ง ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน  200 คน ด้วยกระบวนการ
สุ่มแบบแบ่งโควตา (QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่ง  (2) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษานอกสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่เช่น กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น จํานวน  200 คน ด้วย
กระบวนการสุ่มแบบแบ่งโควตา (QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่ง รวมกลุ่มตัวอย่าง
ที่ดําเนินการเก็บข้อมูล เป็นจํานวน 400 คน  มีกระบวนการสุ่มดังน้ี 
 1. การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่า (Sample Size)  โดยอาศัยแนวคิดของ 
Librero(1985)  ได้เสนอว่า ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างน้ัน หากประชากรมีขนาดเล็ก และ
สามารถที่จะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด  นอกจากน้ี แนวคิดในการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นตํ่าในการเก็บข้อมูลที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis)  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL  ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรผกผันตามจํานวนตัวแปรสังเกต
ได้ (Observation Variable) ที่ใช้ศึกษา โดยทั่วไปกําหนดไว้ที่ 1ตัวแปรสังเกตได้ ต่อ 10 - 20 หน่วย 
ของกลุ่มตัวอย่าง (Kelloway, 1998; Joreskog&Sorbom, 1993; Loehlin, 1987; นงลักษณ์ วิรัช
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ชัย, 2538; สุวิมล ติรกานันท์, 2555; ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) ในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 21ตัวแปรสังเกตได้  ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตัวแปรสังเกต
ได้ ต่อ 15 หน่วย  รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่า จํานวน400 คน 
 2. กําหนดสัดส่วนโควตา (QuotaSampling) ตามจํานวนมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ใน
สัดส่วนเท่าๆ กัน คือ มหาวิทยาลัยละ 40 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  จํานวน20 คน และกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  
จํานวน 20 คน เพ่ือดําเนินการเก็บข้อมูลต่อด้วยกระบวนการสุ่มอย่างง่าย  รายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 3.1ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัย 
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง

กลุ่มภายใน
สถาบนัอุดมศกึษา 

กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กลุ่มภายนอก

สถาบนัอุดมศกึษา 
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  20 20 

2.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  20 20 

3.มหาวิทยาลยัขอนแก่น  20 20 

4.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  20 20 

5.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  20 20 

6.มหาวิทยาลยันเรศวร  20 20 

7.มหาวิทยาลยัมหิดล  20 20 

8.มหาวิทยาลยัรามคําแหง  20 20 

9.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  20 20 

10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 20 

รวม 200 200 
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 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale)  เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา (Self-Report)  มีขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ี 
 1.  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการศึกษาในหัวข้อ สมรรถนะการทํางาน การประเมิน
ภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับบริบทที่จะทําการศึกษา 
 2.  ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ในตอนที่ 1 เพ่ือ
ศึกษาถึงดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ด้วยข้อมูล
เชิงคุณภาพ จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล 
 3. ดําเนินการสังเคราะห์ (Synthesis) นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition) ขององค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่
ได้จากแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ประกอบกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก   
 4. ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยเทคนิคการ
คํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคําถามที่มี
ค่า IOC มากกว่า 0.60 ขึ้นไป    โดยให้ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทําการศึกษา จํานวน 5 คน 
เป็นผู้ให้คะแนน 3 ระดับ ได้แก่  
 -1 หมายความว่า ข้อคําถามดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดและนิยามท่ีเก่ียวข้อง 
 0  หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและนิยามท่ีเก่ียวข้อง 
 +  1 หมายความว่า ข้อคําถามดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและนิยามท่ีเก่ียวข้อง 
 5. นําข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผ่านเกณฑ์ ไปทําการทดลองใช้(Try Out) 
กับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (DiscriminatePower) ด้วย
วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) โดยเลือกข้อที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิพันธ์กับคะแนนรายข้อมากกว่า 0.20 ขึ้นไป  และการหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
(Reliability) ด้วยเทคนิคการหาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) จากการหาค่าอัล
ฟ่าตามแนวทางของคอนบาร์ค (Cronbach Alpha) โดยถือว่าแบบสอบถามที่มีค่า Cronbach Alpha 
เกินกว่า 0.70 ขึ้นไปมีความเช่ือมั่นยอมรับได้ โดยถือว่าแบบสอบถามท่ีมีค่า Cronbach  Alpha ที่มี
ค่าต้ังแต่ 0.41- 0.70 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นปานกลาง  และถ้ามีค่าต้ังแต่ 0.71-1.00 แสดงว่ามีความ
เช่ือมั่นสูง (Cronbach, 1970)   
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 6. มาตรวัดของแบบสอบถามมี 5 ระดับต้ังแต่   เป็นจริงมากที่สุด   เป็นจริงมาก เป็นจริง
ปานกลาง   เป็นจริงน้อย  และเป็นจริงน้อยที่สุด  ซึ่งแต่ละมาตรวัดมีการให้คะแนนต้ังแต่ 5 – 1  
ทั้งน้ีมาตรวัดมีลักษณะการให้คะแนนดังน้ี 
 
คะแนนคาํถามทางบวก คะแนนคาํถามทางลบ 
เป็นจริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 เป็นจริงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 
เป็นจริงน้อย ให้คะแนน 2 เป็นจริงน้อย ให้คะแนน 4 
เป็นจริงปานกลาง ให้คะแนน 3 เป็นจริงปานกลาง ให้คะแนน 3 
เป็นจริงมาก ให้คะแนน 4 เป็นจริงมาก ให้คะแนน 2 
เป็นจริงมากที่สุด ให้คะแนน 5 เป็นจริงมากที่สุด ให้คะแนน 1 
 
 มีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบสมรรถนะของผู้
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 
1.51 – 2.50 น้อย 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
3.51 – 4.50 มาก 
4.51 – 5.00 มากที่สุด 

 
 7. ผลการหาคา่คุณภาพของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 3.2 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)  ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมั่นทั้ง
 ฉบับของแบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินนอกตามมาตรฐานสากล
 ระดับอุดมศึกษา  (n=30) 

ข้อที่ ข้อคําถาม IOC 
ค่าอํานาจ 

จําแนกรายข้อ 
 สมรรถนะด้านการวิจัย     

1 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเน่ือง 

1 0.717 

2 มีความสามารถในการทํา วิจัยร่ วมกับนักวิชาการ
ต่างประเทศ 

1 0.742 

3 มีความสามารถในการบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่
(งบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป) 

1 0.759 

4 มีความสามารถผลักดันผลการวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1 0.650 

5 รู้และเข้าใจทิศทาง ประเด็น หัวข้อ การวิจัยในระดับ
สากล 

1 0.721 

6 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล 1 0.677 
7 ทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์

คุณภาพในระดับสากล  
 0.705 

 ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน  = 0.901   
 สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้   
1 มีทักษะการสอนในลักษณะ Active Learning  1 0.708 
2 มีทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (ICT)  1 0.736 
3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลาย 
1 0.750 

4 มีความเข้าใจในหลักการของ 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1 0.598 
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ตาราง 3.2(ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม IOC 
ค่าอํานาจ 

จําแนกรายข้อ 
5 ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้าง

ทักษะการทํางานตามแบบสากลให้กับนักศึกษา   
1 0.649 

6 มีประสบการณ์/ความสามารถ ในการถ่ายทอดและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ  

1 0.769 

7 ทักษะในการประสาน ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานภายนอก  
เพ่ือให้มาเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 0.701 

 ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน = 0.897   
 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ   
1 เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

นานาชาติอย่างถ่องแท้ 
1 0.671 

2 ทักษะการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจง่าย มีความเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังมองเห็นถึงกระบวนการ 
แนวทาง ในการพัฒนาเพ่ือนําสู่ความเป็นสากล 

1 0.641 

3 มีประสบการณ์การบริหารหรือการผลักดันมหาวิทยาลัย
เพ่ือขับเคลื่อนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

1 0.763 

4 ทักษะการวินิจฉัยเพ่ือประเมิน/ตรวจสอบระหว่างสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น กับข้อมูลที่ได้รับการรายงานจาก
เอกสาร 

1 0.662 

5 ทักษะการวิเคราะห์แบบองค์รวม เพ่ือให้ข้อสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือ
นําไปสู่ความเป็นสากล 

1 0.784 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคําถาม IOC 
ค่าอํานาจ 

จําแนกรายข้อ 
6 ทั กษะกา รสื่ อ ส า รอย่ า ง ต ร ง ไป  ตร งมา  เ พ่ื อ ใ ห้

มหาวิทยาลัยที่รับฟังได้เข้าใจอย่างตรงประเด็นถึงสิ่งที่
จะต้องปรับปรุง พัฒนา เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากล 

1 0.775 

7 ทักษะการแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ระหว่างการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังเกิดความรู้สึก
เชิงบวก มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล 

1 0.684 

 ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน =0.903   
 
 ตาราง 3.2 พบว่าแบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 21 ข้อ  โดยพบว่าในแต่ละ
องค์ประกอบทุกข้อคําถามมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 1.00  มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
มากกว่า 0.20 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งมากกว่า 0.70  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กําหนดไว้ จํานวน 400 คน 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการไปยังเครือข่ายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ ที่กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นั้น 
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า มากกว่า 1,000  ล้านบาทข้ึนไป)  ทั้ง  
10 แห่ง อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือขอความร่วมมือจากเครือข่ายในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างตามท่ีได้กําหนดไว้ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 2. แจ้งรายละเอียดถึงเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับในคร้ังน้ี และขอความอนุเคราะห์ให้เครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้
ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามให้ได้ครบตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ แล้วให้ส่งแบบสอบถาม
กลับคืนมายังผู้วิจัย 
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 3. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ในกรณีที่แบบสอบถามมีการตอบไม่ครบในประเด็นที่ถาม ผู้วิจัยจะโทรศัพท์เพ่ือไปขอข้อมูลเพ่ิมเติม
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4. บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด ลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากดําเนินการเก็บข้อมูลตามที่ได้กําหนดวิธีการสุ่มไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่กําหนดไว้ เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีทําการเก็บจริง นําข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนเป็นรหัส
ตัวเลขเพ่ือทําการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติลง
รายการข้อมูลทั้งหมด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ทําการศึกษา ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่า
ความโด่ง   
 3. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 
(Secondary Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทํา
การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองที่ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีที่ได้จากการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมและข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading) ของตัวช้ีวัดต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  3.2 ตรวจสอบการกระจายของข้อมูลตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) ที่
ทําการศึกษาซึ่งที่ทําการได้แปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Normal scale) ด้วยสถิติทดสอบไค – 
สแควร์ (2)เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติหรือไม่ หากมีการแจกแจง
เป็นแบบปกติ ค่า ไค – สแควร์ (2) จะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ การวิจัยครั้งน้ีต้องการให้ข้อมูลทุกตัว
แปรมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ 
   3.3  วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการศึกษา
ในแบบจําลองสมการโครงสร้างด้วยสถิติทดสอบ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Correlation Moment) เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการศึกษาทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน
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มากเกินไปหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์เกิน 0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันมากเกินไปการวิจัยครั้งน้ีไม่
ต้องการให้ตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กันมากเกินไป โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าสหสัมพันธ์ดังน้ี 
  0.00 – 0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ตํ่า 
  0.21 -  0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า 
  0.41 -  0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
  0.61 -  0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์มาก 
  0.81 -  1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
   3.4. ทําการวิเคราะห์แบบจําลองตามสมมติฐานว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ มีความตรงหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์โปรแกรม LISREL Version 8.72  
โดยพิจารณาจากค่าสถิติ  2, df, p-value;  2  / df;  RMSEA  ; RMR  ; SRMR ; CFI  ; GFI ; 
AGFI และ CN สถิติทดสอบแต่ละตัว และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL มี
รายละเอียดดังน้ี 
  - การกําหนดข้อมูลจําเพาะของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ (Specification of 
the model) โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง โดยมีข้อตกลง เบ้ืองต้นของรูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ว่า ความสัมพันธ์ของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (Linear) เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive 
model) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous 
variable)  
   - การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของรูปแบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ 
(Identification of the model) ผู้วิจัยใช้เง่ือนไขกฎ t (t-rule) น่ันคือจํานวน พารามิเตอร์ที่ไม่ทราบ
ค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน 
   - การประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ 
(Parameter estimation from the model) ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าโดยใช้วิธี ML (Maximum 
Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุด เน่ืองจากมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ
จากมาตรวัด  
   - การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ 
(Goodness – of – fit measure) เพ่ือศึกษาภาพรวมของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ว่า 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบต่อไปน้ีร่วมกัน  
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   - ค่าสถิ ติไค – สแควร์ (2 )  เ ป็นสถิ ติทดสอบความกลมกลืนของ
แบบจําลองที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยคํานวณจากผลคูณระหว่าง Minimum Fit Function 
(Fmin) กับ n-1  โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบความไม่แตกต่างกัน หรือ สอดคล้องกัน ระหว่างความ
แปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับ ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม
ของแบบจําลอง หากพบว่า ค่าสถิติ ไค – สแควร์ (2 ) มีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value <0.05)   
แสดงว่า  ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับ ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วมของแบบจําลอง แตกต่างกัน หรือ แบบจําลองยังไม่มีความกลมกลืน (Model Non Fit)   
หากพบว่า ค่าสถิติ ไค – สแควร์ (2 ) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value >0.05)  แสดงว่า ความ
แปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับ ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม
ของแบบจําลอง ไม่แตกต่างกัน หรือ สอดคล้องกัน (Model Fit)   อย่างไรก็ตาม ค่าสถิ ติไค – 
สแควร์ (2 ) มีความอ่อนไหวกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากย่ิงมีขนาดใหญ่มาก (N>300) จะทําให้ค่า
ค่าสถิติไค – สแควร์ (2 ) สูงขึ้น และมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value <0.05)   และยังมีความอ่อนไหว
กับการแจกแจงของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลโด่งมากกว่าปกติ (Leptokurtic) ก็จะย่ิงทําให้มีค่าสูงกว่า
ความเป็นจริง และมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value <.05)  เน่ืองจากปัญหาในทางสถิติดังกล่าว การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง ด้วยค่าสถิติสถิติไค – สแควร์ (2 ) จึงมีข้อจํากัด  นักสถิติ
จึงมักจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบค่าสัดส่วนของไค – สแควร์ (2 ) ต่อ df   
  - ค่าสถิติ 2  / df   เน่ืองจาก ค่าสถิติไค-สแควร์ (2 ) มีความอ่อนไหวกับขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง  ความโด่งที่ผิดปกติของข้อมูล จึงส่งผลทําให้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง  ส่งผลทําให้
การประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองมีความคลาดเคลื่อน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการ

ตรวจสอบค่าสัดส่วนของไค – สแควร์ (2 ) ต่อ Df  ( )   ซึ่งเป็นดัชนีความสอดคล้องในชุด 
Parsimony Fit Indices   ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า  5.00  ถึงจะอยู่ในระดับพอยอมรับได้ 
  - ค่าสถิติ RMSEA  (Root mean squared error of approximation, RMSEA) 
เป็นค่าที่บ่งบอกถึง ความไม่สอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความ
แปรปรวน ร่วมของประชากร ค่า RMSEA ที่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความสอดคล้องสนิท (close 
fit) แต่ อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้และถือว่ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ
รูปแบบ โครงสร้างความสัมพันธ์ไม่ควรจะเกิน 0.08  
  - ค่าสถิติ RMR  เป็นค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของค่าคลาดเลื่อน (Root 
Mean Squared Residual,RMR เป็นดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของสองโมเดล โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เกณฑ์ที่ใช้ค่า RMR ควรน้อยกว่า 0.05 

df/2
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  - ค่าสถิติ SRMR (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เป็น
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่วนเหลือ บอกขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ย จากการ
เปรียบเทียบระดับความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์สองรูปแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าของดัชนี SRMR ย่ิงเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทั่วไปไม่ควรมากกว่า 0.05 
  - ค่าสถิติ CFI (Comparative Fit Index, CFI) เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่าง
ฟังก์ช่ันความสอดคล้องจากรูปแบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก่อน และหลังปรับกับฟังก์ช่ัน
ความสอดคล้องก่อนปรับรูปแบบ โครงสร้างความสัมพันธ์ ค่า GFI จะต้องมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 ถ้ามีค่า
ต้ังแต่ 0.90 ขึ้นไปแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  - ค่าสถิติ GFI  (Goodness-of-fit Index, GFI) เป็นค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
หลักการของ GFI คือ การนําค่าไคสแควร์มาพิจารณา ถ้าค่าไคสแควร์มีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าองศา
อิสระ ควรปรับโมเดลใหม่แล้ววิเคราะห์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง ค่าไคสแควร์ใหม่มีค่าลดลงกว่าครั้งแรก
แสดงว่าโมเดลใหม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น GFI เป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟังก์ช่ันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดล กับฟังก์ช่ันความกลมกลืนก่อน
ปรับโมเดล GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เกณฑ์ใช้โมเดลท่ีกลมกลืนควรมีค่า GFI  ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90  
  - ค่าสถิติ AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแล้วเมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแก้โดยคํานึงถึงองศาความอิสระ ซึ่งรวมจํานวนตัวแปร
และขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า
เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เกณฑ์ใช้โมเดลที่กลมกลืนควรมีค่า 
GFI  ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90  
  - ค่าสถิติ CN (Critical N, CN) เป็นสถิติสําหรับใช้ในการประมาณค่ากลุ่มตัวอย่าง ที่
ยอมรับได้ที่จะทําให้โมเดลมีความกลมกลืน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาจากค่า CN  ควรมีค่าสูงกว่า 
200.00 
   3.5  หากพบว่าแบบจําลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เขิงประจักษ์ด้วยการพิจารณาจากสถิติทดสอบข้างต้น  จะดําเนินการปรับแบบแก้แบบจําลองตาม
สมมุติฐาน ด้วยการยอมให้ค่าความแปรปรวนของคลาดเคล่ือนของตัวแปรสังเกตได้   () บางคู่มี
ความสัมพันธ์กันการปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ (Model adjustment) โดยมีพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีการดําเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่า
มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ รวมท้ังพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสอง (Squared multiple correlation) ให้มีความเหมาะสมรวมทั้ง
พิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall fit) ของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ว่าโดยภาพรวมแล้ว
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด แล้วทําการพิจารณาค่าสถิติ
ทดสอบจนกว่าแบบจําลองจะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   3.6 ดําเนินการเปรียบเทียบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้ที่มี
ส่ วนเ ก่ียวข้องกลุ่ มภายในสถาบันอุดมศึกษา  กับกลุ่ มผู้ ที่ มี ส่ วนเ ก่ียวข้องกลุ่ มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา โดยการเปรียบเทียบ 4 ระดับ ได้แก่ 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดให้รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มีกําหนดเง่ือนไขให้ค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม    
  ขั้นตอนที่ 2  ทําเพ่ิมเติมจากขั้นตอนที่ 1 โดยการเพิ่มเง่ือนไขให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตทุกตัวในแบบจําลองให้เท่ากัน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทําต่อจากขั้นตอนที่ 2 โดยการเพ่ิมเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกตบนตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจําลองให้เท่ากัน 
  ขั้นตอนที่ 4 ทําต่อจากขั้นตอนที่ 3 โดยการเพ่ิมเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงภายนอกบนตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจําลองให้เท่ากัน 
 
ตอนท่ี 2 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดบัอุดมศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching) มีเป้าหมายในการ
อภิปรายกลุ่มเพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา มีกระบวนการวิจัยดังน้ี 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute 
Consensus Reaching) กับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน มีเป้าหมายในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือ ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  ทั้งน้ีได้มีการกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายดังน้ี 
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 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 2. มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี และได้รับการยอมรับในด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-
Attribute Consensus Reaching)  ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับการอภิปรายกลุ่ม มีขั้นตอนใน
การพัฒนาดังน้ี 
 1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการศึกษาในหัวข้อ สมรรถนะการทํางาน การประเมิน
คุณภาพภายนอกมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับบริบทที่จะทําการศกึษา 
 2. กําหนดประเด็นที่จะทําการอภิปรายกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา   
 3. ทดลอง (Try Out) ใช้ประเด็นข้อคําถามอภิปรายกลุ่มกับบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของข้อคําถาม และทักษะการซักถามของผู้วิจัย 
 4. ปรับปรุงประเด็นข้อคําถามให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือที่จะสามารถให้ผู้เช่ียวชาญ ได้
แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาอย่างตรงไปตรงมา ตลอดจนปรับปรุงทักษะการ
ซักถามของผู้วิจัย ทั้งน้ี ประเด็นข้อคําถามมีลักษณะดังน้ี 
 

ประเด็นคําถามสําหรบัการอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล

ระดับอุดมศึกษา 
 1.  มคีวามจําเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา เพียงใด 
 2. กระบวบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ควรเป็นอย่างไร 
 3. ทิศทางในเชิงนโยบายของการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ให้สอดคลอ้งกับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัยไทย ควรเป็นอย่างไร 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการไปยังผู้เช่ียวชาญตามที่ได้กําหนดไว้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 2. ดําเนินการนัดหมายกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือร่วมกันอภิปรายกลุ่ม โดยการแจ้งถึงเป้าหมายของ
การอภิปรายกลุ่ม  นัดหมายสถานท่ี และเวลา โดยเน้นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เช่ียวชาญเป็น
สําคัญ 
 3. ดําเนินการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching) โดย
กระบวนการดําเนินงานมีขั้นตอน ดังน้ี 
 -  แนะนําตัวผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการ (Moderator)  พร้อมกับบอกถึงเป้าหมายของ
การดําเนินการอภิปรายกลุ่ม 
 - สร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้เช่ียวชาญก่อนที่จะเริ่มดําเนินการอภิปรายกลุ่ม  โดยการเล่าถึง
ความเป็นมา เป็นไปของการวิจัยในครั้งน้ี    
 -  ดําเนินการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นที่ได้เตรียมไว้ โดยผู้ทําหน้าที่เป็นดําเนินรายการ 
(Moderator)  จะทําหน้าที่ในการกระตุ้น อํานวยความสะดวก เพ่ือให้เช่ียวชาญ ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมา  
 - ทุกคร้ังที่จบประเด็นการอภิปรายกลุ่มในแต่ละประเด็น ผู้ทําหน้าที่เป็นดําเนินรายการ 
(Moderator)  จะสรุปความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า สามารถสรุปประเด็นได้
ถูกต้องตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญอย่างแท้จริง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา และ 2) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอ
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา 
 ตอนท่ี 2  ผลการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
  
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
M ค่าเฉล่ีย (Mean)  
SD ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
r 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient)  

R2 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลงัสอง (Squared multiple correlation)  
2 ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – square)  
df องศาอิสระ (degree of freedom)  

2 / df สัดส่วนของไค – สแควร ์ต่อ องศาอิสระ ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 ถึงจะแสดงว่า
มีความกลมกลนื 

P-value ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน 

Beta ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 
S.E. ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของนํ้าหนักองค์ประกอบ 
e ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตัวบ่งช้ี 
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(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
t ค่าอัตราส่วน t ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 
F ค่าอัตราส่วน F ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ร่วมของการ

พยากรณ์ 
SS ค่าผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square) 

MSE ค่าความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Mean square error) 
GFI ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index)  ควรมีค่า

มากกว่า 0.90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลนื 
AGFI 

 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness of fit 
index) ควรมคี่ามากกว่า 0.90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน 

RMSEA 
 

ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root mean 
square error of approximation)  ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ถึงจะแสดงว่า
มีความกลมกลนื 

SRMR 
 

ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่วนที่เหลือ (Standardized 
root mean square residual)  ควรมคี่าน้อยกว่า 0.05 ถึงจะแสดงว่ามี
ความกลมกลืน 

RMR ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (root mean square) ควรมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน 

CN ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติควรมีค่ามากกว่า 200.00 ถึงจะแสดงว่ามีความ
กลมกลืน 

v การหาค่าความแปรปรวนทีถู่กสกัดได้ (Average Variable Extracted)   

c การตรวจสอบความเที่ยงของมาตราวัด (Construct Reliability) 
t ค่าสถิติทดสอบ t-test 



74 
 

ตอน ท่ี  1   ผลการพัฒนาดัชนี ชี้ วั ดสมรรถนะของผู้ ป ระ เ มินภายนอกตาม
 มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ไปสู่มาตรฐานสากล 
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมจํานวน 15 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ได้ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญดังน้ี 
 1. ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา นับได้ว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ให้เป็นไปตามแบบสากล เพราะถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานอ่ืนๆ 
จากต่างประเทศ ที่ทําหน้าที่ดังกล่าวอยู่ ดังเช่น เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) แต่ก็พบว่า สมรรถนะของประเมิน
คุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่มาจากต่างประเทศ ก็ยังขาดความเข้าใจ
บริบททางสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ส่งผลการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ ขาดความเช่ือมโยงกับสภาพความเป็นจริง และเง่ือนไขทางสังคม 
 2. สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่ควรจะเป็น มี
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิจัย สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  เพราะว่า ดัชนีช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน นับได้ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากลแล้ว  เพราะถึงแม้ว่าในระดับนานาชาติ จะมีตัวช้ีวัดอ่ืนที่ซับซ้อน
ขึ้นไปอีก เช่น มาตรฐานของบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การเป็นผู้นําทาง
สังคม  ผลงานอันโดดเด่นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว สถานะภาพทางการเงิน เป็นต้น แต่
ตัวช้ีวัดดังกล่าว เมื่อนํามาสรุปรวมใจความแล้ว ก็ล้วนแต่มากจากรากฐานของสมรรถนะท้ัง 3 ด้านน้ี
แทบท้ังสิ้น  ดังน้ัน สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่จําเป็น
สําหรับบริบทสังคมไทย จึงควรให้ความสําคัญกับสมรรถนะทั้ง 3 ด้านน้ี 
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 3. สมรรถนะด้านการวิจัย นับได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ควรจะมีเป็นอย่างมาก  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
จะต้องมีทักษะการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการต่างประเทศท่ีมีมาตรฐาน เช่น วารสารในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น 
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของความเป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย คือ การมีคุณภาพ
งานวิจัย  ดังนั้นการที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องได้รับการ
ยอมรับจากผู้ถูกประเมิน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะการที่จะขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลได้น้ัน มหาวิทยาลัยจะต้องมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ให้เป็นที่
ยอมรับ เป็นผลการวิจัยที่สามารถช้ีนําสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
สังคมได้ ดังน้ัน ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จึงจําเป็นที่จะต้องมี 
สมรรถนะด้านการวิจัยที่มีความเป็นสากล  เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยที่ได้ไปทํา
การประเมินได้ 
 4. สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  นับได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ควรจะมีเป็นอย่างมาก ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จะต้องมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายที่สามารถตอบสนองกับคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน รวมทั้งทักษะการใช้
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีวิสัยทัศน์ที่ดีด้านการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ดัชนีช้ีวัด
ที่สําคัญของความเป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย คือ การมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดังน้ันการที่ผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมิน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ตามการประเมินของหน่วยงานระดับสากล
ต่างๆ ก็ล้วนแต่ให้ความสําคัญกับ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแทบ
ทั้งสิ้น  ทั้งในด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ดังน้ัน ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จึงจําเป็นที่จะต้องมี 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากล  เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่
มหาวิทยาลัยที่ได้ไปทําการประเมนิได้ 
 5. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้อง
กับทางด้านการศึกษา  มีความเข้าใจบริบทในการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
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ของมหาวิทยาลัยไทย  มีความเข้าใจอย่างแตกฉานในเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
นานาชาติ มีทักษะการสื่อสารในเชิงกัลยาณมิตร แต่สามารถให้ข้อสารสนเทศได้อย่างตรงไปตรงมาใน
ทางด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา มีทักษะการวินิจฉัย ประเมิน ตรวจสอบเทียบเคียงระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับการรายงานผลในเชิงเอกสารของมหาวิทยาลัย ดังน้ันการที่ผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมิน  จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะ
การทําหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล  มี
ความจําเป็นอย่างมากท่ีผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องมี
ความสามารถในเชิงทักษะทางสังคม เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรมองค์กรของสังคมไทย เพ่ือให้
ผู้รับฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันแทบทั้งสิ้น ได้ให้การยอมรับฟัง เพ่ือที่จะ
นําไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาได้ ดังน้ัน ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จึง
จําเป็นที่จะต้องมี สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยที่
ได้ไปทําการประเมินได้ 
  
 ตอนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ของ
แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผูป้ระเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
ตามการรับรู้ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ LISREL  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงตามลําดับดังน้ี 
 
 ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ดํา เ นินการเ ก็บข้อมูล กับกลุ่ ม ตัวอย่าง  (1)   กลุ่ มผู้ที่ มี ส่ วนเ ก่ียวข้องกลุ่ มภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ 
(ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ที่ กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน เป็น
มหาวิทยาลัยที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า มากกว่า 1,000  ล้านบาทขึ้นไป)
ประกอบด้วย 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หาวิทยาลัย
ขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน
200 คน ด้วยกระบวนการสุ่มแบบแบ่งโควตา (QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่ง  (2) 
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กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น จํานวน  200 คน ด้วยกระบวนการสุ่มแบบแบ่งโควตา 
(QuotaSampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่ง รวมกลุ่มตัวอย่างที่ดําเนินการเก็บข้อมูล เป็น
จํานวน 400 คน  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 
  
ตาราง 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย 193 48.30 
 หญิง 207 51.70 
 รวม 400 100.00 

สถานสภาพ   
 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 200 50.00 
 ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก

สถาบันอุดมศึกษา/กลุ่มผูใ้ช้
นักศึกษา/ศิษย์เก่า 

200 50.00 

 รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี/ตํ่ากว่า 66 16.50 
 ปริญญาโท 122 30.50 
 ปริญญาเอก 212 53.00 
 รวม 400 100.00 

 
 ตาราง  4.1พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  207 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.30  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  เป็นผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา/กลุ่มผู้ใช้นักศึกษา/ศิษย์เก่า จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 คน ตามลําดับ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm 
Factor Analysis) ที่มีการศึกษาทั้งตัวแปรแฝง (Latent Vaiable)  และตัวแปรสังเกตได้ 
(Observation Variable) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ LISREL นําเสนอผลการ
วิเคราะห์เรียงลําดับดังน้ี 
 1. การตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปรสังเกตได้ที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง   
 2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการ
โครงสร้างเพ่ือตรวจสอบปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)  
 3. การวิเคราะห์แบบจําลองสมโครงสร้างตามสมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis Model) 
 4. การวิเคราะห์แบบจําลองสมโครงสร้างที่ได้ปรับแก้ (Adjust Model)  
 
 1. การตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปร
สังเกตได้ที่ทาํการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสรา้ง   
 ตรวจสอบการกระจายของข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ด้วยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ (2) 
หากพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value <0.05)  แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจง
แบบไม่ปกติ  ในทางตรงกันข้ามหากพบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  (P-value >0.50)  แสดงว่าตัวแปร
ดังกล่าวมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)  รายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 4.2ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธ์ิการ กระจาย (%
CV) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง  (Ku) และค่า P-value ของ
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ศึกษา   (n=400) 

ตัวแปร X  S.D. %CV Sk Ku 2 p 
resea_1 3.900 1.011 25.923 -2.975 -4.115 25.787 0.000 
resea_2 3.722 1.126 30.253 -1.938 -4.721 26.045 0.000 
resea_3 3.765 1.031 27.384 -1.830 -2.772 11.034 0.000 
resea_4 4.132 1.009 24.419 -4.726 -3.621 35.447 0.000 
resea_5 4.135 1.000 24.184 -4.504 -7.355 74.378 0.000 
resea_6 3.770 1.118 29.655 -2.682 -4.369 26.279 0.000 
resea_7 4.125 1.028 24.921 -4.495 -4.053 36.634 0.000 
teach_1 4.253 0.922 21.679 -4.995 -5.310 53.145 0.000 
teach_2 4.345 0.859 19.770 -5.649 -3.589 44.799 0.000 
teach_3 4.172 0.962 23.058 -4.670 -6.195 6.185 0.000 
teach_4 4.405 0.888 20.159 -6.913 -1.837 51.158 0.000 
teach_5 4.270 0.883 20.679 -4.950 -3.071 33.933 0.000 
teach_6 4.232 1.047 24.740 -6.159 -2.254 43.009 0.000 
teach_7 4.230 0.857 20.260 -4.510 -4.685 42.289 0.000 

admma_1 4.402 0.823 18.696 -6.444 -2.365 47.115 0.000 
admma_2 4.298 0.968 22.522 -5.812 -4.990 58.682 0.000 
admma_3 4.307 0.892 20.710 -5.614 -3.937 47.020 0.000 
admma_4 4.297 0.925 21.527 -5.618 -4.496 51.783 0.000 
admma_5 4.428 0.844 19.061 -6.953 -1.430 5.390 0.000 
admma_6 4.428 0.846 19.106 -6.992 -1.379 5.787 0.000 
admma_7 4.413 0.821 18.604 -6.426 -2.127 45.822 0.000 

หมายเหตุ:ค่าสถิติไค – สแควร์(2)ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value <0.05)แสดงว่ามีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 
reseaหมายถึง  สมรรถนะด้านการวิจัย,teach หมายถึง  สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้,admma 
หมายถึง  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ    
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 ตารางท่ี 4.2  ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Score) ของตัวแปร
สังเกตได้ที่ทําการศึกษาในแบบจําลองทั้ง 21 ตัวแปร พบว่า  ตัวแปรที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง
สมการโครงสร้างส่วนใหญ่แล้ว การทดสอบด้วยค่าสถิติไค – สแควร์ (2)มีนัยสําคัญทางสถิติ(p < 
0.05)   ซึ่งแสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ (Non Normal Distribution) 
แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเก่ียวกับการกระจายแบบเป็นโค้งปกติของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  (n > 
300)  ตามทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Limit Theorem ) อธิบายไว้ว่า สําหรับ
ประชากรใดๆ แล้ว หากมีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในจํานวนที่มากพอ (n > 300)  การกระจาย
ของค่าตัวแปรจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ(Normal Distribution ) เสมอ 
(Kelloway, 1998) ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า การกระจายของข้อมูลทั้ง 21 ตัวแปร มีความเหมาะสมท่ี
จะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้และทําให้ใน
การประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Test Model Firt) กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จะต้องพิจารณาจากค่า Relarive2  (2   / df ) ร่วมประกอบกับค่า 2ด้วย โดยจะต้องมี
ค่าน้อยกว่า 5.00 (Kelloway, 1998)   
  
 2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง
สมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
 ดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 21 ตัวแปร โดยใช้การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้วยการคํานวณค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  และยัง
ได้ดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ในภาพรวมด้วยเทคนิคการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ 
Bartlett's Testรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง (n=400) 

 resea_1 resea_2 resea_3 resea_4 resea_5 resea_6 resea_7 teach_1 teach_2 teach_3 teach_4 teach_5 teach_6 teach_7 admma_1 admma_2 admma_3 

admma_

4 

admma_

5 admma_6 
resea_1 1        
resea_2 .707** 1       
resea_3 .725** .737** 1      
resea_4 .647** .624** .722** 1     
resea_5 .457** .487** .585** .673** 1     
resea_6 .665** .741** .703** .676** .732** 1     
resea_7 .492** .530** .617** .678** .742** .738** 1     
teach_1 .546** .593** .624** .640** .743** .693** .726** 1     
teach_2 .516** .633** .681** .740** .716** .649** .785** .729** 1     
teach_3 .559** .574** .590** .540** .669** .694** .713** .747** .662** 1     
teach_4 .439** .526** .562** .662** .704** .657** .778** .751** .786** .681** 1    
teach_5 .468** .474** .593** .621** .708** .614** .719** .756** .750** .692** .755** 1    
teach_6 .498** .599** .655** .723** .652** .656** .727** .702** .794** .649** .732** .708** 1    
teach_7 .458** .482** .544** .469** .537** .589** .639** .672** .563** .715** .711** .677** .762** 1    
admma_1 .359** .491** .564** .645** .729** .607** .711** .747** .746** .590** .744** .737** .706** .544** 1    
admma_2 .479** .481** .523** .491** .655** .610** .794** .738** .666** .763** .741** .748** .708** .697** .734** 1    
admma_3 .462** .637** .564** .540** .544** .602** .639** .664** .653** .704** .609** .547** .756** .629** .620** .684** 1    
admma_4 .383** .378** .489** .519** .726** .636** .756** .687** .631** .655** .732** .742** .611** .568** .767** .758** .560** 1   
admma_5 .394** .497** .551** .664** .710** .615** .791** .792** .792** .681** .709** .787** .701** .651** .782** .796** .711** .768** 1  
admma_6 .419** .419** .509** .488** .731** .615** .707** .738** .634** .691** .760** .764** .679** .683** .792** .775** .616** .709** .789** 1 
admma_7 .352** .403** .426** .454** .644** .524** .770** .742** .658** .665** .768** .762** .614** .602** .703** .902** .641** .867** .798** .782** 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ตารางที่ 4.3 พบว่า คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ กันน้อยกว่า 0.85  แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ทําการศึกษาน้ันไม่มีคู่ใดที่มี
ความสัมพันธ์กันมากจนเกินไป สอดคล้องกับ Kline (2005) ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าสูงกว่า .85 จะเกิดปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) จึง
กล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ตัวแปรสังเกตได้ที่ทํา การศึกษาทั้งหมด มีความสัมพันธ์กัน
ไม่มากจนเกินไป  ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบจําลองสมการ
โครงสร้างได้ (Hair, et al., 2006) 
 
ตาราง 4.4  ผลการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test ของข้อตัวแปรสังเกตได้ที่ทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(n = 400)   
สถิติทดสอบ ค่าสถิติ 

Kaiser-Meyer-Olkin 0.907 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
 

Approx. Chi-Square 11863.308* 
df 210 
p 0.000 

 
 ตาราง 4.4แสดงว่าการตรวจสอบเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) โดยใช้สถิติทดสอบ
Bartlett's Test of Sphericity  และการหาค่าความเพียงพอของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) ของตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 21ตัวแปรเพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อคําถามว่ามีมากเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเดียวกัน
ได้หรือไม่  พบว่า เมทริกซ์สหสัมพ้ันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 21ตัวแปร ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 
(Identity Matrix) (Bartlett's Test of Sphericity = 11863.308*, p = 0.001) แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้โดยรวมท้ัง 21 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวม (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) มีค่าเท่ากับ 0.907  แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นรายตัวแปร 
มีความสัมพันธ์กันเพียงพอพอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเดียวกันได้ 
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 3. การวิเคราะห์แบบจําลองสมโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Model) 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์แบบจําลองตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model)  ตรวจสอบว่า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  โดยทําการสร้างเมตริกซ์ความแปรปรวน
ร่วม (Covariance Matrix) เพ่ือนําความแปรปรวนร่วมดังกล่าวมาใช้ในการดําเนินวิเคราะห์
แบบจําลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL   โดยทําการ
เปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหว่างแบบจําลองตามสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ได้แก่  2,Relative2, RMSEA, RMR, SRMR, CFI, GFI, AGFI  และ   CN  
(Joreskog; &Sorbom. 1996:121-122) 
 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน พบว่าแบบจําลอง
สมมติฐานยังไม่มีความคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า 2= 3238.33 df= 186,  
p = 0.00000  ; Relative2  = 13.41ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่ามากกว่า 5.00RMSEA 
=0.203ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่ามากกว่า0.05   RMR = 0.078ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมี
ค่ามากกว่า 0.05   SRMR= 0.085  ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่ามากกว่า 0.05  CFI = 0.91  
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.90  GFI = 0.56ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่าน้อยกว่า0.90  
AGFI = 0.46ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่าน้อยกว่า0.90 และ CN = 30.15ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามี
ค่าน้อยกว่า  200.00   
 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เพราะว่า ดัชนีวัดความกลมกลืนหลายตัว ได้แก่ 2, Relative2 , RMSEA, RMR, SRMR, GFI, 
AGFI  และ CNยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้จึงทําให้ผู้วิจัยไม่ยอมรับในผลการประมาณค่าใน
พารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ที่เกิดขึ้น รายละเอียดของผลการวิเคราะห์แบบจําลองตาม
สมมติฐานขององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาดังน้ี 
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ตารางที ่ 4.5 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐาน (Hypothesis
 Model)  กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (n=400) 

ค่าสถิติเกณฑ์ 
ค่าสถิติของ
แบบจําลอง 

เกณฑ์ที่กําหนด
(Joreskog; &Sorbom. 
1996: 121-122) 

การพิจารณา 

Likelihood Ratio Chi-Square 
Statistic  (2) 

3238.33, df=186; 
p= 0.00000 

P มากกว่า 
หรือเท่ากับ  0.05 

ไม่ผ่าน 

Relative2   (2/df) 13.41  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5.00 ไม่ผ่าน 
Root Mean Squared Error of 
Approximation  (RMSEA) 

0.203 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 
 

ไม่ผ่าน 

Root Mean Squared Residuals  
(RMR) 

0.078 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
 

ไม่ผ่าน 

Standardized Root Mean 
Squared Residual  (SRMR) 

0.085   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
 

ไม่ผ่าน 

Comparative Fit Index  (CFI) 0.91   มากกว่าหรือเท่ากับ  0.90 ผ่าน 
Goodness of Fit Index  (GFI) 0.56 มากกว่าหรือเท่ากับ  0.90 ไม่ผ่าน 
Adjusted Goodness of Fit 
Index  (AGFI) 

0.46 มากกว่าหรือเท่ากับ  0.90 
 

ไม่ผ่าน 

Critical N  (CN) 30.15 มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ไมผ่่าน 

 
 ตารางท่ี 4.5 แสดงว่าแบบจําลองตามสมมติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Non Fit) เพราะค่าดัชนีช้ีวัดความกลมกลืนหลายค่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงยังไม่ให้การยอมรับการประมาณค่าในพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ที่เกิดขึ้น  ผู้วิจัยจึง
ได้ดําเนินการปรับแก้แบบจําลอง (Adjust Model) ให้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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ภาพที่4.1ผลการวิเคราะห์แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
 มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) (n = 400)   
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 4. การวิเคราะห์แบบจําลองสมโครงสร้างที่ได้ปรับแก้ (Adjust Model) 
 ผู้วิจัยดําเนินการปรับแก้แบบจําลองตามสมมติฐาน (Adjust Model) เพ่ือให้มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามเกณฑ์ดัชนีความกลมกลืน โดยเริ่มจากการพิจารณาจากค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้อยกว่า 0.40  
ก็จะดําเนินการตัดตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวทิ้ง เพราะ ตามข้อเสนอแนะของStevens  (2002) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) จะนับว่าตัวแปรสังเกตได้เป็น
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่ดี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading) 
ควรมีค่ามากกว่า 0.40 หากมีค่าดังกล่าว สามารถท่ีจะพิจารณาตัดออกไปได้ เพราะไม่อาจนับได้ว่า
เป็นองค์ประกอบที่ดีได้  
 การปรับแก้แบบจําลอง (Adjust Model) พบว่าทุกตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) บนตัวแปรแฝง (Latent Variable) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize 
Factor Loading) มากกว่า 0.40   ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการปรับแก้แบบจําลองในขั้นตอนต่อไป โดยการ
กําหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ (Set Error Covariance) จํานวน 54 
คู่ความสัมพันธ์ดังน้ี 
 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_2 free 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_1 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and teach_7 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_6 free 
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 Set Error Covariance of admma_6 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_7 free 
 Set Error Covariance of teach_7 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_7 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_4 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and resea_7 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_4 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_3 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
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 Set Error Covariance of teach_1 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of teach_7 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of teach_5 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_3 free 
 
 เมื่อปรับแล้วพบว่าแบบจําลองสมการโครงสร้างที่ได้ปรับแก้ (Adjust Model) มีความคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า 2= 275.38 df= 132, p  = 0.00000; Relative2  = 
2.08  ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่าน้อยกว่า 5.00 RMSEA =0.042 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ายังมีค่าน้อยกว่า 
0.05   RMR = 0.041 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.05   SRMR= 0.045  ผ่านเกณฑ์เพราะว่า
ยังมีค่าน้อยกว่า 0.05  CFI = 0.98  ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.90 GFI = 0.93 ผ่านเกณฑ์
เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.90   AGFI = 0.91ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.90    และ CN = 
291.40ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 200.00   
 นอกจากน้ีแล้ว ยังพบว่า Qplot of Standardized Residuals  การกระจายของข้อมูลส่วน
ใหญ่ยังอยู่เหนือเส้นทแยงมุม  ดังน้ี 
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Qplot of Standardized Residuals 
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ภาพที่4.2Qplot of Standardized Residuals ของแบบจําลองที่ปรับแก้ (n=400) 
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ตารางที ่ 4.6 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองปรับแก้ (Adjust Model)   
 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (n=400)   

ค่าสถิติเกณฑ์ 
ค่าสถิติของ
แบบจําลอง 

เกณฑ์ที่กําหนด
(Joreskog; &Sorbom. 
1996: 121-122) 

การพิจารณา 

Likelihood Ratio Chi-Square 
Statistic  (2) 

275.38, 
df=132; 

p= 0.00000 

P มากกว่าหรอืเท่ากับ  
0.05 

ไม่ผ่าน 

Relative2   (2/df) 2.08 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  2.00 ผ่าน 
Root Mean Squared Error of 
Approximation  (RMSEA) 

0.042 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ผ่าน 

Root Mean Squared Residuals  
(RMR) 

0.041 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผ่าน 

Standardized Root Mean 
Squared Residual  (SRMR) 

0.045   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผ่าน 

Comparative Fit Index  (CFI) 0.98 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 ผ่าน 

Goodness of Fit Index  (GFI) 0.93 มากกว่าหรือเท่ากับ  0.90 ผ่าน 

Adjusted Goodness of Fit 
Index  (AGFI) 

0.91 มากกว่าหรือเท่ากับ  0.90 ผ่าน 

Critical N  (CN) 291.40 มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ผ่าน 

 
 ตารางที่ 4.6 แสดงว่าแบบจําลองที่ได้ดําเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี เพราะดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลอง ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด
ไว้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าค่าสถิติ 2จะยังคงมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ค่าสถิติทดสอบ 2 มีความอ่อนไหวกับขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (n>300)  ย่ิงกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่ แนวโน้มของค่าสถิติ 2 ก็จะย่ิงมีนัยสําคัญทางสถิติ) จึงควรที่จะพิจารณาจากสถิติ 
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Relative2 (2 / df) ประกอบ  ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00  (Tabachnick&Fidell, 2007)  นอกจากน้ี
ก็พบว่า ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองทุกค่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
 

 
ภาพที่4.3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
 มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่ปรับแก้ (Adjust Model)  (n = 400)   
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ตาราง 4.7 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading Score) แสดงเป็นคะแนน
 มาตรฐาน  (Standardize Score) ของแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมิน
 ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาที่ปรับแก้ (Adjust Model)  (n = 400)   

องค ์
ประ 
กอบ 

สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา

(competen) 

Factor 
Loading  

() 

Error 
() 

t R2 

สมรรถนะด้านการวิจัย  (resea)  0.93 0.13 12.12 0.87 
resea_1 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติอย่างต่อเน่ือง 
0.58 0.66 - 0.34 

resea_2 มีความสามารถในการทําวิจัยร่วมกับ
นักวิชาการต่างประเทศ 

0.60 0.64 17.75 0.36 

resea_3 มีความสามารถในการบริหารงานวิจัย
ขนาดใหญ่(งบประมาณมากกว่า 5 ล้าน
บาทข้ึนไป) 

0.73 0.47 16.09 0.53 

resea_4  มีความสามารถผลักดันผลการวิจัยไปสู่
การแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

0.74 0.46 13.92 0.54 

resea_5  รู้และเข้าใจทิศทาง ประเด็น หัวข้อ การ
วิจัยในระดับสากล 

0.85 0.29 12.74 0.71 

resea_6  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับ
สากล 

0.80 0.36 14.55 0.64 

resea_7  ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพในระดับ
สากล 

0.90 0.19 13.17 0.81 
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ตาราง 4.7(ต่อ) 

องค์ประ 
กอบ 

สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา

(competen) 

Factor 
Loading  

() 

Error 
() 

t R2 

สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (teach) 0.92 0.08 22.88 0.92 
teach_1  มีทักษะการสอนในลักษณะ Active 

Learning  
0.89 0.21 - 0.79 

teach_2  มีทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี (ICT)  

0.84 0.30 28.83 0.70 

teach_3  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เ พ่ื อตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลาย 

0.82 0.33 22.62 0.67 

teach_4  มีความเข้าใจในหลักการของ 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

0.89 0.21 26.76 0.79 

teach_5 ทักษะการจั ดการ เรี ยนการสอนที่
สามารถเสริมสร้างทักษะการทํางาน
ตามแบบสากลให้กับนักศึกษา   

0.89 0.21 24.03 0.79 

teach_6  มีประสบการณ์/ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ กั บ อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

0.81 0.34 20.82 0.66 

teach_7  ทักษะในการประสาน ชุมชน/องค์กร/
หน่วยงานภายนอก  เ พ่ือให้มาเป็น
ทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษา 

0.75 0.43 19.27 0.57 
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ตาราง 4.7(ต่อ) 

องค์ประ 
กอบ 

สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา 

(competen) 

Factor 
Loading  

() 

Error 
() 

t R2 

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (admma) 0.93 0.13 19.97 0.87 
admma_1 เข้าในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับนานาชาติอย่างถ่องแท้ 
0.88 0.23 - 0.77 

admma_2 ทักษะการอธิบายเพ่ือที่ เข้าใจง่าย มี
ความเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่
รับฟังมองเห็นถึงกระบวนการ แนวทาง 
ในการพัฒนาเพ่ือนําสู่ความเป็นสากล 

0.89 0.20 25.61 0.80 

admma_3 มีประสบการณ์การบริหารหรือการ
ผลักดันมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคล่ือนให้
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

0.72 0.49 17.53 0.51 

admma_4 ทั กษะก า ร วิ นิ จ ฉั ย เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น /
ตรวจสอบระหว่างสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น กับข้อมูลที่ได้รับการรายงาน
จากเอกสาร 

0.85 0.28 23.08 0.72 

admma_5 ทักษะการ วิ เคราะห์ แบบองค์ รวม 
เพ่ือให้ข้อสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือ
นําไปสู่ความเป็นสากล 

0.91 0.16 33.39 0.84 
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ตาราง 4.7 (ต่อ) 

องค์ประ 
กอบ 

สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา

(competen) 

Factor 
Loading  

() 

Error 
() 

t R2 

admma_6 ทักษะการสื่อสารอย่างตรงไป ตรงมา 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังได้เข้าใจ
อ ย่ า งตร งประ เ ด็นถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะ ต้ อ ง
ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือนําไปสู่ความเป็น
สากล 

0.87 0.24 24.32 0.76 

admma_7 ทักษะการแสดงความเป็นกัลยาณมิตร
ระหว่างการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยที่รับฟังเกิดความรู้สึกเชิง
บวก มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาไปสู่
ความเป็นสากล 

0.86 0.25 23.72 0.75 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
             ตาราง 4.7พบว่าสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
(competen) มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิจัย  (resea) สมรรถนะ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (teach)สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (admma)มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง0.92 - 0.93  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบว่าสมรรถนะด้านการวิจัย  (resea) และสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ (admma)มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากัน คือ0.93มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน ()  อยู่ระหว่าง 0.08 - 0.13  แต่ละองค์ประกอบสามารถ อธิบายความแปรปรวนของ
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา (competen) (แต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 87 – 92 
 สมรรถนะด้านการวิจัย(resea)มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ resea_1มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ืองresea_2มีความสามารถในการทําวิจัยร่วมกับ
นักวิชาการต่างประเทศresea_3มีความสามารถในการบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่(งบประมาณ
มากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป)resea_4 มีความสามารถผลักดันผลการวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมresea_5 รู้และเข้าใจทิศทาง ประเด็น หัวข้อ การวิจัยในระดับสากลresea_6 มี



96 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากลresea_7ทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตาม
เกณฑ์คุณภาพในระดับสากลมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มี
ค่าอยู่ระหว่าง0.58 - 0.90  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยพบว่าresea_7ทักษะในการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพในระดับสากลมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ 
0.90   มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ()   อยู่ระหว่าง 0.19 - 0.66   แต่ละองค์ประกอบสามารถ 
อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านการวิจัย  (resea)(แต่ละองค์ประกอบมีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 34 – 81 
 สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (teach)มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
teach_1 มีทักษะการสอนในลักษณะ Active Learning  teach_2 มีทักษะการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี (ICT)  teach_3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลายteach_4 มีความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  teach_5 ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างทักษะการ
ทํางานตามแบบสากลให้กับนักศึกษา teach_6 มีประสบการณ์/ความสามารถ ในการถ่ายทอดและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆteach_7ทักษะในการประสาน 
ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้มาเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง0.75 - 0.89  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยพบว่า teach_1 มีทักษะการสอนในลักษณะ Active Learning  
teach_4 มีความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  teach_5 
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างทักษะการทํางานตามแบบสากลให้กับนักศึกษา  
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากัน คือ 0.89   มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ()  อยู่
ระหว่าง 0.21 - 0.43   แต่ละองค์ประกอบสามารถ อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (teach)(แต่ละองค์ประกอบมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า 
R2) ได้ระหว่างร้อยละ 57 – 79 
 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (admma) มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
admma_1เข้าในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอย่างถ่องแท้admma_2
ทักษะการอธิบายเพ่ือที่เข้าใจง่าย มีความเป็นรูปธรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังมองเห็นถึง
กระบวนการ แนวทาง ในการพัฒนาเพ่ือนําสู่ความเป็นสากลadmma_3มีประสบการณ์การบริหาร
หรือการผลักดันมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคล่ือนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลadmma_4ทักษะการ
วินิจฉัยเพ่ือประเมิน/ตรวจสอบระหว่างสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น กับข้อมูลที่ได้รับการรายงานจาก
เอกสารadmma_5ทักษะการวิเคราะห์แบบองค์รวม เพ่ือให้ข้อสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
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มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากลadmma_6ทักษะการสื่อสารอย่างตรงไป ตรงมา 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังได้เข้าใจอย่างตรงประเด็นถึงสิ่งที่จะต้องปรับปรุง พัฒนา เพ่ือนําไปสู่ความ
เป็นสากลadmma_7 ทักษะการแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ระหว่างการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยที่รับฟังเกิดความรู้สึกเชิงบวก มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลมีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง0.72 -  0.91อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยพบว่า admma_5 ทักษะการวิเคราะห์แบบองค์รวม เพ่ือให้ข้อ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากลมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ คือ 0.91   มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ()  อยู่ระหว่าง 0.16 - 
0.49แต่ละองค์ประกอบสามารถ อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
(admma)(แต่ละองค์ประกอบมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อย
ละ 51 – 84 
 
 ตอนที่ 1.3  ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance Confirm Factor 
Analysis) ของแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง(Invariance Confirm Factor Analysis)องค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล รวมจํานวน 200 คน กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่ม
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล รวมจํานวน 200 คน   
 เพ่ือตรวจสอบว่าแบบจําลองที่ได้พัฒนาข้ึนมา มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ 
(Invariance)  หากพบว่า ไม่แตกต่างกัน ก็แสดงให้เห็นว่า แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษามีความคงทน (Robust) ไม่แปรเปลี่ยนระหว่าง
กลุ่ม  โดยดําเนินการเปรียบเทียบ  5 ขั้นตอน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL ดังน้ี 
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 1.  กําหนดให้รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มีกําหนดเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม   
 2. ขั้นที่ 1 เพ่ิมเง่ือนไขให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ ทุกตัวในแบบจําลองให้
เท่ากัน 
 3. ขั้นที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้บนตัวแปรแฝง ทุกตัวใน
แบบจําลองให้เท่ากัน 
 4. ขั้นที่ 3 เพ่ิมเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก บนตัวแปรแฝง
ภายใน ทุกตัวในแบบจําลองให้เท่ากัน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี  

 
ภาพที่4.4ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance Confirm Factor Analysis)  ของ
 แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
 ระดับอุดมศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับ กลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
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ตาราง 4.8ผลการความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance Confirm Factor Analysis) ของ แบบจําลอง
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล ระดับอุดมศึกษา ระหว่างกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา (n=200)  กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา(n=200)  

เงื่อนไข 2 df p RMSEA 2 / 
df 

เง่ือนไขความไม่แปรเปล่ียน
2 

(ผลต่าง) 
df 

(ผลต่าง) p 

ขั้นตอนที่ 1  กําหนดให้รูปแบบ
ความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่
มีกําหนดเง่ือนไขให้ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบในแบบจําลอง
เท่ากันระหว่างกลุ่ม   

683.05 285 <0.05 0.054 2.39 - - - 

ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ที่ 1 เพ่ิม
เง่ือนไขให้ค่าความคลาดเคล่ือน
ของตัวแปรสังเกตได้ ทุกตัวใน
แบบจําลองให้เท่ากัน 

687.00 339 <0.05 0.056 2.02 
3.95 

(ข้ัน 2 – 
ข้ัน 1) 

54 
(ข้ัน 2 – 
ข้ัน 1) 

1.00 

ขั้นตอนที่ 3 ขัน้ที่ 2 เพ่ิม
เง่ือนไขให้ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้
บนตัวแปรแฝง ทุกตัวใน
แบบจําลองให้เท่ากัน 

688.68 360 <0.05 0.068 1.91 
1.68 

(ข้ัน 3 – 
ข้ัน 2) 

21 
(ข้ัน 3 – 
ข้ัน 1) 

0.99 

ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ที่ 3 เพ่ิม
เง่ือนไขให้ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ภายนอก บนตัวแปรแฝงภายใน 
ทุกตัวในแบบจาํลองให้เท่ากัน 

689.12 362 <0.05 0.067 1.90 
.44 

(ข้ัน 4 – 
ข้ัน 3) 

2 
(ข้ัน 4 – 
ข้ัน 3) 

0.80 

 
 
 
 ตาราง  4.8 พบว่า ขั้นตอนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความไม่แปรเปลี่ยนของ
แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
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ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์โดยไม่มีการกําหนดเง่ือนไขให้แบบจําลองทั้ง 2 กลุ่มมีความ
เท่ากัน พบว่า ดัชนีความกลมกลืนบ่งบอกว่า แบบจําลองที่วิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 / df = 2.39, RMSEA <0.054)  แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรในแบบจําลองทั้งสองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดของความคลาดเคลื่อนของตัว
แปรสังเกตได้จึงต้องดําเนินการทดสอบในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่สอง คือ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่าความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสังเกตได้ ทุกตัว
ในแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ว่าเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจําลองในขั้นตอนที่ 1 และกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้
ค่าความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสังเกตได้ ทุกตัวในแบบจําลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน  ผลการพิจารณา
จากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองขั้นตอนที่ 2 กับขั้นตอนที่ 1 บนผลต่างของ ค่าองศา
อิสระ ระหว่างแบบจําลองขั้นตอนที่ 2 กับขั้นตอนที่ 1 พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (2

diff 
= 3.95, dfdiff = 54) แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวในแบบจําลองระหว่าง
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาไม่แตกต่างกัน  แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดของค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปร
สังเกตบนตัวแปรแฝง จึงต้องดําเนินการทดสอบในขั้นตอนต่อไป  
 ขั้นตอนที่สาม คือ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้บนตัว
แปรแฝงทุกตัวในแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษาระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ว่าเท่ากันหรือไม่โดยใช้แบบจําลองในขั้นตอนที่ 2 และ
กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้บนตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจําลอง
ทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน  ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองขั้นตอนที่ 3 กับ
ขั้นตอนที่ 2 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจําลองขั้นตอนที่ 3 กับขั้นตอนที่ 2 พบว่าไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (2

diff=1.68, dfdiff = 21) แสดงว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ได้บนตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจําลอง ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา 
กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาด
ของค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก บนตัวแปรแฝงภายใน จึงต้องดําเนินการทดสอบ
ในขั้นตอนต่อไป 
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 ขั้นตอนที่สี่ คือ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก 
บนตัวแปรแฝงภายใน ทุกตัวในแบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ว่าเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจําลองในขั้นตอนที่ 3 
และกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก บนตัวแปรแฝง
ภายใน ทุกตัวในแบบจําลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน  ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ 
ระหว่างแบบจําลองขั้นตอนที่ 4 กับขั้นตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจําลอง
ขั้นตอนที่ 4 กับขั้นตอนที่ 3 พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (2

diff = 0.44, dfdiff = 2) แสดง
ว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก บนตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจําลอง  
ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาไม่แตกต่าง 
  
ตอนท่ี 2  ผลการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
 ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
 
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching)กับผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 10 คน มีเป้าหมายในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการ
สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับคณะผู้ประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง 

1. ผู้ประเมินภายนอกควรมีการเพ่ิมพูนในการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยสมรรถนะ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่พบจากการวิจัยน้ี ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และวิธีการตามให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานสากลกําหนดไว้ดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 
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“...ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่วัดจากความสามารถในการวิจัย การสอน 
และการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่าน้ีเพ่ือเป็น
แนวทางในการกําหนดให้ผู้ประเมินภายนอกได้รู้ตัวและทําการพัฒนาตนเอง…” 

 
2. นอกเหนือจากสมรรถนะทั่วไปตามองค์ประกอบที่พบจากการวิจัยน้ี ผู้ประเมินภายนอก

ควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตาม Function มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ และ 
มีทักษะการประเมินผลและกัลยาณมิตรนอกจากน้ีทักษะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ทักษะการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ทักษะการวิเคราะห์
สังเคราะห์และการเช่ือมโยงเชิงตรรกะ (Analysis  Synthesis and Integration) และทักษะการ
ติดต่อสื่อสารแบบกัลยาณมิตร (Communication Friendly) แบบ Transferable Skill ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้และแบ่งปันดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...ประเด็นสําคัญในการพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอกน้ัน ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง 
คือ ทักษะความเป็นกัลยาณมิตรในการประเมิน เพราะวัฒนธรรมไทยจะแตกต่างไปจาก
วัฒนธรรมตะวันตก การให้ข้อเสนอแนะต้องเน้นการเป็นกัลยาณมิตร และการพัฒนาใน
ด้านน้ี เป็นประสบการณ์ ต้องทําด้วยตนเอง…” 

 
 

3. ผู้ประเมินภายนอกควรเพ่ิมพูนศักยภาพเก่ียวกับประสบการณ์มุมมองเชิงนานาชาติของ
ตนเอง (International Outlook) เพ่ือไปทําหน้าที่ประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมหรือมีผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามตัวช้ีวัดแบบ World Class Universityดังคํากล่าวของ
ผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย มีแหล่งข้อมูลสําหรับการค้นคว้าทั่วไป ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องอาศัยความสนใจส่วนตัวของผู้ประเมินภายนอก ที่จะต้องทําการค้นคว้า 
ศึกษา มีอินเนอร์ด้วยตนเอง เพราะสิ่งเหล่าน้ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอด…” 
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4. เน่ืองจากการทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกต้องมีความรู้ตาม Function ที่ตนเองถนัด
แต่การที่จะประสบความสําเร็จได้ล้วนมาจากการทํางานร่วมกันของคณะผู้ประเมินภายนอกทุกคน 
ดังน้ันจึงควรได้รับการฝึกฝนในการทํางานเป็นทีม การแบ่งงานกันทํา การทํางานข้ามศาสตร์ การ
ทํางานแบบสหวิทยาการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะการทํางานที่จําเป็นในฐานะผู้ประเมินภายนอกดังคํา
กล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...การประเมินภายนอก หรือการประเมินใดๆ ก็ตามทีเป็นทางการ จะต้องมีผู้เช่ียวชาญ
หลายฝ่ายทํางานร่วมกัน ทักษะที่สําคัญจะต้องพัฒนา คือทักษะการทํางานร่วมกัน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นทักษะชีวิต ทักษะส่วนตัว การเพ่ิมพูน
ต้องมีการพัฒนาตัวเองในชีวิตประจําวัน…” 

 
5. ผู้ประเมินภายนอกควรไปฝึกเข้าอบรมร่วมกับองค์ภายนอกอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตร แนวทาง 

หรือกระบวนการในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมผู้ประเมินไปสู่มาตรฐานในระดับสากลดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...ผู้ประเมินภายนอกจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีตนเองสนใจ และมีความเก่ียวข้องกับบทบาทการเป็นผู้ประเมินภายนอก เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเอง แต่การร่วมฝึกอบรมน้ัน เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง
นานาชาติ การร่วมฝึกอบรมนั้น ควรจะเป็นการฝึกอบรมกับองค์กรระดับนานาชาติ 
เพ่ือที่จะได้เป็นมุมมองนานาชาติ…” 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรเปิด
โอกาสให้ผู้ประเมินภายนอกร่วมพิจารณากําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการประเมินร่วมกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพ่ือพัฒนาไปสู่
มาตรฐานสากลได้จริงดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...สมศ จะต้องเปิดโอกาสแห่งการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากล ของผู้ประเมินภายนอก เพ่ือให้คนกลุ่มน้ีได้มีโอกาสในการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาสมรรถนะที่ดี จะต้องเป็นการพัฒนาที่
กระบวนการพัฒนา สอดคล้องกับลักษณะนิสัย คุณลักษณะเฉพาะของผู้พัฒนา การเปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็น จึงจะทําให้ สมศ ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนํามากําหนด
ทิศทาง…” 

 
2. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรมี

ระบบการเฟ้นหาผู้ประเมินภายนอกที่มาจากองค์กรช้ันนําอ่ืนๆ ที่มิได้มาจากสถาบันอุดมศึกษาเพียง
ฝ่ายเดียว โดยพิจารณาผู้ประเมินภายนอกท่ีมีคุณลักษณะความคิดเชิงมุมมองที่กว้างขวาง (Visionary 
Viewpoint) ที่สามารถเช่ือมโยงกับบริบทโลก เพ่ือพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลได้จริง  ดังคํากล่าวของ
ผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...สมศ ควรจะมีระบบที่เหมาะสมในการค้นหา ผู้ประเมินภายนอก จากองค์กรช้ันนํา ที่
อิทธิพลต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ซึ่งรวมถึงองค์กรภายเอกชนที่มีแบรนด์ความเป็น
สากลด้วย เพราะองค์กรเหล่าน้ี เขาจะมีทรรศนะที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน และเป็น
องค์กรหลักที่จะต้องใช้นักศึกษาเพ่ือจบการศึกษาไปแล้ว หากได้มุมมองเขามาใช้ ก็จะทําให้
ข้อมูลที่ดีได้…” 
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3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรพัฒนา 
ฝึกฝน อบรม และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ประเมินภายนอกในระยะยาว (5-10 ปี) เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจในหลักการความเป็นสากลในรูปแบบการทํางานเครือข่ายและพันธมิตรที่นํามาสู่การ
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมมือแบบเรียนรู้ ปฏิบัติ และพัฒนา (Learn Do and Development)  ดังคํา
กล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...กระบวนการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก เป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดในระยะ
ยาว 5-10 ปี เพราะการเสริมสร้างสมรรถนะ เพราะทักษะการทํางานโดยเฉพาะทักษะทาง
สังคม สกิลต่างๆ มันจะต้องมีการฝึกอบรมในระยะยาว และมีความต่อเน่ือง ซึ่งอาจจะมีการ
ใช้เครือข่าย หรือพันธมิตร ก็ได้…” 

 
4. เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการพัฒนาผู้ประเมินสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ควรมีการผสมผสานให้ผู้ประเมินภายนอกรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ได้พบ
กันทั้งในเวทีการประชุมต่างๆ หรือการทําหน้าที่ประเมิน เพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้ และ
เทคนิคต่างๆ ร่วมกันดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...ควรมีการใช้ศักยภาพของผู้ประเมินรุ่นเก่า ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะด้านทักษะทาง
สังคม ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล 
อาจจะมีลักษณะของพ้ีเลี้ยง  หรือเครือข่ายในการให้ความรู้ระหว่างกันและกัน เพราะ
อย่างไรก็ตาม บริบทสังคมไทย การให้คําปรึกษา การให้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ต้องอาศัยความเป็นกัลยาณมิตร…” 

 
5. การกําหนดคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ประเมินภายนอกไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งทางการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสูง แต่ควรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ ดี สามารถเช่ือมโยงการบูรณาการข้ามศาสตร์ไปจนถึงการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ในมุมมองแบบการศึกษาข้ามพรหมแดนได้ (Cross Border Education)  ดังคํากล่าว
ของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 
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“...ผู้ประเมินภายนอก ที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยน้ัน จะต้องมีประสบการณ์
ในการทํางานที่ข้ามศาสตร์ ข้ามพรหมแดน เพราะความเป็นสากลน้ัน จะต้องสามารถ
ทํางานในลักษณะดังกล่าว การใช้ผู้ประเมิยนภายนอก จะต้องมีการกําหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าวด้วย การใช้แต่ผู้บริหาร แต่ไม่มีทักษะดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่า
การพัฒนา…” 

 
6. เน่ืองจากการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกไปสู่มาตรฐานสากลอาจทําให้บริบทพ้ืนฐานต่างๆ 

ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยและของสถาบันอุดมศึกษาไทยเท่าใดนัก ดังน้ันการ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอกไปสู่มาตรฐานสากล จึงควรอยู่ในหลักการของมิติความเป็นไปได้ตาม
สภาพการณ์และบริบทเพ่ือเป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการประเมินภายนอกของประเทศ
ไทยดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า 

 
“...แนวทางในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ให้ความสําคัญกับมิติความเป็นไทย 
การพัฒนาจะต้องอยู่ในมิติความเป็นไทย ทั้งในด้านกระบวนการฝึกอบรม เน้ือหาที่จะ
พัฒนา ทักษะทางสังคมที่จะต้องพัฒนา เพราะท้ายสุดแล้ว ปลายทางนั้น ผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากล ก็ต้องให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัย ในบริบทของ
สังคมไทย ที่มีลักษณะเฉพาะด้าน แตกต่างจากสังคมตะวันตกที่รับได้กับการพูดจากแบบ
ตรงไปตรงมา…” 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ1)
เพ่ือพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา และ 2)เพ่ือ
พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา เริ่มต้นจากการใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ 
ความสามารถที่เก่ียวข้องกับ การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญภายในประเทศ จํานวน 10 คน   และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
จัดอันดับโลก ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย จํานวน 5 คน มีเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือ สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับดัชนีช้ีวัด หรือ องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้
ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
 หลังจากน้ันจึงได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐที่
มีขนาดใหญ่ (ตามการแบ่งเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ที่กําหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่น้ัน 
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปีมากกว่า มากกว่า 1,000  ล้านบาทข้ึนไป)  
ประกอบ ด้วย  10 แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  จุฬาลงกร ณ์มหา วิทยาลั ยมหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหา วิทยาลั ยม หิดล  มหา วิทยาลั ย ร ามคํ าแหง  มหา วิทยาลั ยศรี นคริ นทร วิ โ รฒ  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน  200 คน กลุ่มที่ 2 เป็น กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
จํานวน  200 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 
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(Secondary Confirm Factor Analysis) และวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนขององค์ประกอบ 
(Invariance Factor Analysis) ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับ
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ LISREL 
 ตอนท่ี 2การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus 
Reaching) กับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 คน มีเป้าหมายในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนาดัชนี ช้ี วัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษาพบว่า 
 1.1 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ เ ช่ียวชาญที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  พบว่า ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา นับได้ว่ามี
บทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการให้ข้อสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทั้งในระบบการบริหาร
จัดการ  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านการวิจัย ซึ่งบทบาทในการให้ข้อสาร
เทศดังกล่าว มีความท้าทายสูง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ก็
นับได้ว่ามีผู้เช่ียวชาญอยู่เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน ดังน้ัน สมรรถนะที่ควรจะมีของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการประเมิน แต่ละต้องมีสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยที่กําลัง
ดําเนินการประเมินและให้ข้อสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงด้วย โดยผลการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 15 คนพบว่า ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย (1) สมรรถนะด้านการวิจัย  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จะต้องมีทักษะการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งใน
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  เ ช่น  วารสารในฐานข้อมูล 
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Scopus/ISI/TCI อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่มี
ผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะว่า ดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของความเป็นมาตรฐานสากลของ
มหาวิทยาลัย คือ การมีคุณภาพงานวิจัย  ดังน้ันการที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้รับการประเมิน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น  (2) สมรรถนะด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องมีทักษะ
การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองกับ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน รวมทั้งทักษะการใช้นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน มีวิสัยทัศน์ที่ ดี ด้านการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของความเป็นมาตรฐานสากล
ของมหาวิทยาลัย คือ การมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  ดังน้ันการที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้อง
ได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมิน  จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น (3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  ผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการศึกษา  มีความเข้าใจบริบทใน
การบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยไทย  มีความเข้าใจอย่าง
แตกฉานในเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ มีทักษะการสื่อสารในเชิงกัลยาณมิตร 
แต่สามารถให้ข้อสารสนเทศได้อย่างตรงไปตรงมาในด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา มีทักษะ
การวินิจฉัย ประเมิน ตรวจสอบเทียบเคียงระหว่างข้อเท็จจริงกับการรายงานผลในเชิงเอกสารของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ันการที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องได้รับการ
ยอมรับจากผู้ถูกประเมิน  จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 
 1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ของแบบจําลอง
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis) พบว่า แบบจําลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยองค์ประกอบหลักของสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
  1.2.1 สมรรถนะด้านการวิจัย  มีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง (2) มีความสามารถในการทําวิจัย
ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ (3) มีความสามารถในการบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่(งบประมาณ
มากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป) (4) มีความสามารถผลักดันผลการวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม (5) รู้และเข้าใจทิศทาง ประเด็น หัวข้อ การวิจัยในระดับสากล (6) มีผลงานวิจัยที่
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ได้รับการอ้างอิงในระดับสากลและ(7) ทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับสากล 
  1.2.2 สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) มีทักษะการสอนในลักษณะ Active Learning  (2) มีทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี (ICT)  (3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียนที่หลากหลาย (4) มีความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (5) ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างทักษะการทํางานตามแบบ
สากลให้กับนักศึกษา  (6) มีประสบการณ์/ความสามารถ ในการถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆและ (7) ทักษะในการประสาน ชุมชน/องค์กร/
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้มาเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  1.2.3 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการมีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบได้แก่(1)  
เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอย่างถ่องแท้ (2) ทักษะการอธิบาย
เพ่ือที่เข้าใจง่าย มีความเป็นรูปธรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังมองเห็นถึงกระบวนการ แนวทาง ใน
การพัฒนาเพ่ือนําสู่ความเป็นสากล (3)  มีประสบการณ์การบริหารหรือการผลักดันมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล (4) ทักษะการวินิจฉัยเพ่ือประเมิน/ตรวจสอบระหว่าง
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น กับข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากเอกสาร (5) ทักษะการวิเคราะห์แบบ
องค์รวม เพ่ือให้ข้อสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือนําไปสู่ความเป็น
สากล (6)  ทักษะการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังได้เข้าใจอย่างตรงประเด็น
ถึงสิ่งที่จะต้องปรับปรุง พัฒนา เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากลและ(7) ทักษะการแสดงความเป็น
กัลยาณมิตร ระหว่างการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังเกิดความรู้สึกเชิงบวก มีกําลังใจ
ในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance Confirm Factor Analysis) ของ
แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา มีผู้ให้ข้อมูล รวมจํานวน 200 คน กับ
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษามีผู้ให้ข้อมูล รวมจํานวน 200 คน  วิเคราะห์
ความไม่แปรเปลี่ยนขององค์ประกอบ (Invariance Factor Analysis)พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะ
ของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาไม่ได้แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษา กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  หรือ
อาจกล่าวอย่างง่ายได้ว่า ไม่ว่าจะกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ก็ล้วนแต่มองว่าองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา เหมือนกัน 
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 2.ผลการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาซึ่งได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 10 คน 
ด้วยเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบ MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่า แนวทางในเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ควรมีทิศทางดังน้ี 
 2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับคณะผู้ประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย (1) ผู้ประเมิน
ภายนอกควรมีการเพ่ิมพูนในการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยสมรรถนะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พบจาก
การวิจัยน้ี ทั้ง น้ี เ พ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และวิธีการตามให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานสากลกําหนดไว้ (2) นอกเหนือจากสมรรถนะทั่วไปตามองค์ประกอบที่พบจากการวิจัยน้ี  
ผู้ประเมินภายนอกควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตาม Function  มีความรู้และทักษะด้านการ
บริหารจัดการ และ มีทักษะการประเมินผลและกัลยาณมิตรนอกจากน้ีทักษะการประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ทักษะการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ทักษะการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และการเช่ือมโยงเชิงตรรกะ (Analysis  Synthesis and Integration) และ
ทักษะการติดต่อสื่อสารแบบกัลยาณมิตร (Communication Friendly) แบบ Transferable Skill ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน (3 ) ผู้ประเมินภายนอกควรเพ่ิมพูนศักยภาพเก่ียวกับประสบการณ์
มุมมองเชิงนานาชาติของตนเอง (International Outlook) เพ่ือไปทําหน้าที่ประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมหรือมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามตัวช้ีวัดแบบ 
World Class University (4) เน่ืองจากการทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกต้องมีความรู้ตาม 
Function ที่ตนเองถนัดแต่การที่จะประสบความสําเร็จได้ล้วนมาจากการทํางานร่วมกันของคณะผู้
ประเมินภายนอกทุกคน ดังน้ันจึงควรได้รับการฝึกฝนในการทํางานเป็นทีม การแบ่งงานกันทํา การ
ทํางานข้ามศาสตร์ การทํางานแบบสหวิทยาการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะการทํางานที่จําเป็นในฐานะผู้
ประเมินภายนอกดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านหน่ึงที่ว่า (5) ผู้ประเมินภายนอกควรไปฝึกเข้าอบรม
ร่วมกับองค์ภายนอกอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตร แนวทาง หรือกระบวนการในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประเมินไปสู่มาตรฐานในระดับสากล  
 2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วย (1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินภายนอกร่วมพิจารณากําหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการ
ประเมินร่วมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือ
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พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลได้จริง (2) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ควรมีระบบการเฟ้นหาผู้ประเมินภายนอกท่ีมาจากองค์กรช้ันนําอ่ืนๆ ที่มิได้มาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเพียงฝ่ายเดียว โดยพิจารณาผู้ประเมินภายนอกท่ีมีคุณลักษณะความคิดเชิงมุมมอง
ที่กว้างขวาง (Visionary Viewpoint) ที่สามารถเช่ือมโยงกับบริบทโลก เพ่ือพัฒนาไปสู่
มาตรฐานสากลได้จริง  (3) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ควรพัฒนา ฝึกฝน อบรม และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ประเมินภายนอกในระยะยาว (5-10 
ปี) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการความเป็นสากลในรูปแบบการทํางานเครือข่ายและพันธมิตร
ที่นํามาสู่การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมมือแบบเรียนรู้ ปฏิบัติ และพัฒนา (Learn Do and 
Development)   (4) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการพัฒนาผู้ประเมินสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรมีการผสมผสานให้ผู้ประเมินภายนอกรุ่นเก่ากับรุ่น
ใหม่ได้พบกันทั้งในเวทีการประชุมต่างๆ หรือการทําหน้าที่ประเมิน เพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้ 
และเทคนิคต่างๆ ร่วมกัน (5) การกําหนดคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ประเมินภายนอกไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งทางการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่สูง แต่ควรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ ดี สามารถเช่ือมโยงการบูรณาการข้ามศาสตร์ไปจนถึงการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ในมุมมองแบบการศึกษาข้ามพรหมแดนได้ (Cross Border Education) (6) เน่ืองจาก
การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกไปสู่มาตรฐานสากลอาจทําให้บริบทพ้ืนฐานต่างๆ ไม่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของประเทศไทยและของสถาบันอุดมศึกษาไทยเท่าใดนัก ดังน้ันการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
ไปสู่มาตรฐานสากล จึงควรอยู่ในหลักการของมิติความเป็นไปได้ตามสภาพการณ์และบริบทเพ่ือ
เป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการประเมินภายนอกของประเทศไทย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ดําเนินการอภิปรายผลการวิจัยตามข้อค้นพบที่ได้จากการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ได้กําหนดไว้ ดังน้ี 
 1. การอภิปรายผลการวิจัยของค้นพบของการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษามีดังน้ี 
  1.1ผลการ วิจัยที่ พบ ว่า  ดัช นี ช้ี วัดสมรรถนะของผู้ ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิจัย
สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ทั้งน้ีคณะผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผลการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม (Filed Study) ด้วย
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในด้านงานประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานสากล  จึงทําให้ข้อค้นพบ
ดังกล่าว มีระดับช้ันความลึกของข้อมูลในเชิงการปฏิบัติงานจริง  ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่า 
การท่ีจะเป็นประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในบริบทของประเทศ
ไทย ที่มีวัฒนธรรมการทํางานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ทั้งในด้านการยอมรับนับถือกัน  การ
สื่อสารในรูปแบบสังคมไทยที่ให้ความสําคัญกับการเป็นกัลยาณมิตรมากกว่าการสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมาเน้นแต่เพียงเน้ือหาของสิ่งที่ประเมินโดยไม่ได้คํานึงถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบสังคม
ตะวันตก ล้วนแต่มีความเก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น   
 ดังน้ัน สมมรถนะที่จําเป็นจะต้องมี จึงจะต้องประกอบด้วย สมรรถนะด้านเน้ือหา (Content) 
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า เน้ือหาที่สําคัญหลัก 2 ประการที่ผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาจะต้องมี คือ สมรรถนะด้านการวิจัย และสมรรถนะด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จะต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่ในการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังกล่าว  ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถใน
เชิงประจักษ์ ในระดับที่ประชาคมของมหาวิทยาลัยที่ไปดําเนินการประเมิน ให้การยอมรับ นับถือ ใน
ด้านความรู้ ความสามารถ ซึ่งจําเป็นต่อการยอมรับฟัง และความไว้วางใจต่อข้อเสนอแนะที่ออกมา
จากคณะผู้ประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่หากมหาวิทยาลัยที่ถูกประเมิน นําไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการแล้ว จะส่งผลทําให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จนกระทั่งได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับสากล ของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
ทั้งน้ี หากผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ไม่ได้รับการยอมรับ หรือความ
ไว้วางใจในทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มี
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ความเป็นสากลแล้ว มหาวิทยาลัยที่รับการประเมินซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญเป็นจํานวนมาก  อาจจะถูกต้ังข้อสังเกตถึงความเช่ียวชาญท่ี
แท้จริงของผู้ประเมิน อันส่งผลต่อการยอมรับฟังข้อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ผู้ประเมินได้ให้
ข้อเสนอแนะมาได้ 
 นอกจากน้ีแล้ว ความเป็นบริบทแบบสังคมไทย ที่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบเป็น
กัลยาณมิตรแล้วดังน้ัน สมมรถนะที่จําเป็นอีกประการหน่ึงที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จําเป็นจะต้องมี คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นความสามารถในด้าน
การเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอย่างถ่องแท้ รวมทั้งการมี
ทักษะหรือประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันให้ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ในระดับสากลมาแล้ว หรือประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา  ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ จะทําให้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่มาตรฐานสากลได้  รวมทั้งความสามารถใน
ด้านกัลยาณมิตร การสื่อสารที่สามารถผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 
 ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับอเนก เทียนบูชา (2552)อุไร รัตนเมธาธร (2553)ที่ได้
อธิบายว่า ลักษณะของสมรรถนะที่ดี จะต้องเป็นความสามารถที่จําเป็นในการนําองค์กรเพ่ือเข้าสู่การ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ บุคลากรที่มีสมรรถนะการทํางานที่ดี จะมีความเข้าใจเป้าหมายแห่งชัยชนะที่
ชัดเจนว่า จะต้องดําเนินงานแบบไหนถึงจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ และสามารถวาดภาพของ
ความสําเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี Lee (2013) ได้อธิบายถึงความเป็นสากลของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ว่า ทุกองค์กรที่เข้ามาทําการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล ถึงแม้จะมีตัวช้ีวัดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่หัวใจสําคัญที่ทุกองค์กรจะต้องใช้
ในการประเมินความเป็นสากล  ความมีคุณภาพในระดับสากล คือ ประสิทธิภาพด้านการวิจัย และ
ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งนับได้ว่าเป็นพันธกิจหลักของทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่
จะต้องมีการดําเนินการ  และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจําเป็นที่จะต้องผลักดันให้ทั้งอาจารย์ และ
นักศึกษา ต้องเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีบทบาทในการช้ีนําสังคมผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับ Crowther (2000 )Kanjananiyotand Chaitiamwong (2018) ที่ได้อธิบายคล้ายกัน
ว่า ตัวช้ีวัดความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา คือ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและด้านการจัดการ
เรียนการสอน (Research and Teaching Excellence)  ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถผลักดันไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกได้  เพราะมหาวิทยาลัย คือ แหล่งผลิตนวัตกรรมของโลก  ทั้งน้ีในการประเมิน
มหาวิทยาลัยของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ถึงแม้จะให้ความสําคัญกับตัวช้ีวัดอ่ืนใดๆ ก็ตาม เช่น 
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เทคโนโลยี  การบริหารวิชาการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
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ก็ล้วนแต่เป็นไปเพ่ือการขยายความของ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
  1.2 ผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) พบว่า 
องค์ประกอบหลักของสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการวิจัยสมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการคณะผู้วิจัย มีความเห็นว่า การที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
จะต้องมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิจัยสมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  นับได้ว่ามีความเหมาะสมแล้ว ในระยะเริ่มต้นสําหรับ
มหาวิทยาลัยไทย  ทั้งน้ีเมื่อไปทําการศึกษาถึงเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยในระดับสากล ของ
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Asiaweek, Times Higher Education World University 
Rankings,Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings,SCImago Institutions 
Rankings (SIR), Rankings Web of Universities (Webometrics), University Ranking by 
Academic Performance (URAP), UI GreenMetric World University Ranking (8)4 
International Colleges & Universities (4icu.org)  และ Round University Rankings (RUR)จะ
เห็นได้ว่าหลักการสําคัญในการให้คะแนนมหาวิทยาลัย ทุกแห่งจะต้องเน้นความสําคัญของ 2 ปัจจัย
หลัก ได้แก่  ความสามารถในการวิจัย  และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่า การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน  เป็นบทบาทและหน้าที่หลักของทุกมหาวิทยาลัย ใน
ระดับสากล ที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  หากทั้ง 2 ปัจจัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมที่จะส่งผลทําให้ปัจจัยอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพตามมา เช่น ความเป็นนานาชาติ   
ความมีประสิทธิภาพด้านการเงิน  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิษย์เก่าดีเด่นที่ทําคุณประโยชน์ต่อ
สังคม การยอมรับจากบริษัทผู้จ้างงาน  การสร้างงานของบัณฑิต เป็นต้น  จากความจําเป็นดังกล่าว 
คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  จะเร่ิมมีการพัฒนาและจัดหา ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  
เพ่ือให้ขึ้นมาทําหน้าที่ในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยไทย เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
ความเป็นสากล  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา จึงจําเป็นที่จะต้องมี
ศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการยอมรับทั้งทางด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความเป็นสากลก่อน  
 นอกจากน้ีแล้ว การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล บทบาทของ ผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่จําเป็นจะต้องมี คือ สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญใน
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หลากหลายสาขา  การที่จะดึงศักยภาพของบรรดานักวิชาการออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้น้ัน 
จะต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ที่สามารถจูงใจ ผลักดัน ให้อาจารย์ นักวิชาการ มีการ
ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ ได้มากที่สุด  ดัง น้ัน ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา  จึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มี
ความเป็นสากล หรือเคยมีประสบการณ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจนกระทั่งนําไปสู่การประเมิน
คุณภาพในระดับสากลได้ จึงจะทําให้บทบาทในการประเมิน หรือการให้ข้อช้ีแนะแก่มหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีความน่าเช่ือถือ จากมหาวิทยาลัยที่รับการประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะ  นอกจากน้ี
แล้ว  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ยังแสดงออกในลักษณะของ ความสามารถในการสื่อสารอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร การมีความเข้าใจบริบทและความเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปทําการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนทักษะทางสังคม (Social Skill) ที่ดีที่จะสามารถกระตุ้น  ท้า
ทาย ให้มหาวิทยาลัยที่ไปรับการประเมินเกิดกําลังใจ เห็นแนวทาง ที่จะบริหารจัดการ เพ่ือต่อยอด 
นําไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ 
 ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Newton (1999)ซึ่งได้ทําการศึกษาถึงการ
ประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร 
ผลการวิจัยดังกล่าว ให้ข้อสรุปว่า Scottish Higher Education Funding Council (SHEFC) และ 
HigherEducation Quality Council (HEQC) ที่ทําหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก  สามารถ
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้  การถอดบทเรียนที่สําคัญถึงบทบาทของผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอกในงานดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่า ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อน ว่าเป็นผู้มีความสามารถอย่างได้รับการยอมรับ และผู้
ประเมินจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่นําการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถให้ข้อช้ีแนะที่เป็นประโยชน์
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้เห็นภาพแห่งอนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงช้ีแนะถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการนักวิชาการที่มีศักยภาพสูงใน
มหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับ Kanji, Abul andWallace (1999)ได้ทําวิจัยเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานด้านคุณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริการและประเทศมาเลเซีย และ 2) เพ่ือพัฒนาโมเดล TQM (Total Quality 
Management) ผลการวิจัยดังกล่าว สรุปว่า คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศมาเลเซีย  ให้ความสําคัญกับดัชนีช้ีวัดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ศักยภาพด้านการวิจัย  
ด้านการจัดการเรียนการสอน  การขับเคลื่อนสังคม การผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ที่ได้ทําการวิจัย เรื่อง บนทางสู่คุณภาพ 
การติดตามผลการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา  ผลการวิจัยดังกล่าว ช้ีให้เห็น
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ว่า การประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จะละทิ้งมาตรฐานด้านการวิจัยไป
ไม่ได้เลย เพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  การจัดการเรียนการสอนควรจะเป็น
ลักษณะที่ทันต่อการผลิตบัณฑิตที่เป็น “ชนช้ันนํา” ในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งหมายความว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีความเป็นพลวัตรเท่าทัน หรือนํา
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้  และการบริหารจัดการจะต้องมีความเป็นเลิศ ควรมีการใช้
มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ มาใช้เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  
  1.3 ผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลององค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษากับ
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มีองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาไม่ได้แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม หรืออาจกล่าวอย่างง่ายได้
ว่า ไม่ว่าจะกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ก็ล้วนแต่มองว่าองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา เหมือนกัน  คณะผู้วิจัย มีความเห็นว่า ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ แต่ไม่สามารถนําไปใช้งานได้จริง จะไม่ได้รับการยอมรับอีก
ต่อไป  การผลิตบัณฑิตจะต้องมีความเช่ือมโยงกับโลกแห่งการทํางานอย่างแท้จริง  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนที่หลากหลายที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ทักษะและความต้องการ  หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และกระทั่ง การสอนจะต้องมี
การหาลูกค้าหรือผู้เรียนต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้เห็นได้ว่า 
มหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ ในทางตรงกันข้าม มหาวิทยาลัย
กับสังคมภายนอก ย่ิงจะต้องผนวกเข้าเป็นเน้ือเดียวกันให้ได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้
สังคมได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางสังคม บทบาทท่ีสําคัญหรือ
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาจึงจําเป็นที่จะต้องมีความ
สอดคล้องต้องกัน ระหว่าง ความต้องการภายในมหาวิทยาลัย และความต้องการของภาคสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาจําเป็นที่จะต้องให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกด้วย   
 ซึ่ งผลการ วิจัย ดั งกล่ าว  ก็ ไ ด้ ช้ี ให้ เห็น ว่า  ทั้ งกลุ่ มผู้ ที่ มี ส่ วน เ ก่ียวข้องก ลุ่มภายใน
สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ก็ล้วนแต่มองว่า
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา เหมือนกัน  ซึ่ง
เป็นการช้ีให้เห็นได้ว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
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ระดับอุดมศึกษา ที่ค้นพบในงานน้ี ทั้ง 2 กลุ่ม มีทิศทางความต้องการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม วัฒนชัย (2542)ที่ได้อธิบายเก่ียวกับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย 
มุมมองจากเอเชียวีค ในการสัมมนาทางวิชาการสู่เส้นทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สรุปได้ว่า คุณภาพ
มหาวิทยาลัยไทยจะผนวกเข้าเป็นเน้ือเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะมหาวิทยาลัยทํา
หน้าที่ผลิตคนเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยกับสังคมจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับ ณรงค์
ศักด์ิ  จายางกูร (2557) ที่ได้อธิบายว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับมิติภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ย่ิงต้องให้
ความสําคัญต่อมุมมองของภายนอกเป็นสําคัญ จึงอาจกล่าวได้ว่า สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ควรที่จะมีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มบุคลากรภายใน
สถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
 2. การอภิปรายผลการวิจัยของค้นพบของการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ที่พบว่าประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะสําหรับคณะผู้ประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง และข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการ
พัฒนา ซึ่งเป็นทิศทางที่ให้ความสําคัญกับ กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การสร้างผู้ประเมินที่เป็นกัลยณมิตร รวมท้ังการหาแนวทางที่เหมาะสม
เช่นกระบวนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาคณะผู้วิจัย มีความเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ควรมีจุดเน้นความสําคัญที่การสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และได้รับความเช่ือใจ การยอมรับ จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินในด้านความรู้ 
ความสามารถที่มีความเป็นสากล แนวทางในเชิงนโยบาย จึงควรที่จะให้ความสําคัญกับการสรรหาที่
ค่อนข้างเข้มงวด เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม นอกจากน้ีแล้ว กระบวนการพัฒนาควรที่จะเน้น
การสร้างประสบการณ์ต่างประเทศ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภาภร ส่งแสง (2561) ที่ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานว่า แนวทางในการพัฒนาที่ดี ควรจะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือผลักดันให้ผู้
ประเมินภายนอก ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สายทิตย์  ยะฟู (2556) และสุภาพ โพธ์ิสุวรรณ (2553) ที่ได้อธิบายคล้ายกันว่า การประเมินภายนอก
สถานศึกษา ผู้ประเมินจะต้องมีความเข้าใจทั้งในมิติการบริหารจัดการสถานศึกษา และเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  แนวทางในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก จึงควรเน้นความสําคัญของการดึง
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ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เพ่ือให้เกิดมุมมองที่
สอดคล้องกัน สมดุลกัน เพราะสถานบันการศึกษากับสังคม จะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา โดยกําหนด 3 เกณฑ์
สมรรถนะสําคัญได้แก่  การเป็นผู้มีสมรรถนะการวิจัยในระดับสากล  การเป็นผู้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากลตอบสนองต่อสภาพสังคมและความต้องการบัณฑิตในปัจจุบัน  
และการเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นสากลโดยไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ที่
เคยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีความโดดเด่นในสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน แต่
อาจจะอยู่ในภาคเอกชน องค์กรอิสระ  ให้สามารถเข้ามาเป็นประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษาได้  
 2. การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะต้องมีการกําหนดคุณสมบัติในด้าน 
การเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ น่าเช่ือถือ  ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะเข้ารับการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา 
จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีผู้เช่ียวชาญอยู่เป็นจํานวนมาก และมีประสบการณ์ใน
มาตรฐานสากลมาแล้วทั้ งสิ้น  ผู้ที่จะมาทําหน้าที่ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีศักยภาพและได้รับการยอมรับ การเช่ือใจความไว้วางใจ
ในศักยภาพทั้งทางด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
 3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กําหนด
นโยบายในการพัฒนาตนเองของประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งจํานวนและคุณภาพของการพัฒนาตนเอง (Self Development) ที่ต้องให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาตนเองในระดับสากล และการเข้ารับการฝึกอบรมตามจํานวนและคุณภาพตามที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ทําการจัดฝึกอบรมข้ึนมา 
 4. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กําหนดเกณฑ์
ในการประเมินการพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษาในด้าน 
ทักษะทางสังคมและการส่ือสารที่มีความเป็นกัลยาณมิตร ให้ชัดเจน เพ่ือกําหนดว่า เกณฑ์ใดที่
สามารถปฏิบัติงานได้ และเกณฑ์ใดที่ไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา เพ่ือค้นหาถึงเทคนิค วิธีการ ที่เหมาะสมในการ “สร้างคน” ในยุค
เริ่มแรก  เพราะ บริบทของสังคมการศึกษาไทย ให้ความสําคัญกับการยอมรับ  ซึ่งในการประเมิน
ภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา การเป็นผู้ประเมินภายนอกมีความจําเป็นที่จะต้อง
อาศัยการยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี ทางสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรจะทําการศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในด้าน 
การฝึกอบรม  กระบวนการเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นตามสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้ผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูง เข้าใจเกณฑ์
การประเมิน มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ความเป็นสากล 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับ แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาสังคม 
หรือบริษัทขนาดใหญ่  ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความ
เป็นสากล ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือการผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความต้องการใช้แรงงาน 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

คําชี้แจง 
 1.แบบสอบถามฉบับน้ี เป็นสว่นหน่ึงของการศึกษาวิจัย เรือ่ง  “การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและ
นโยบายการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา” โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร  ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  และอาจารย์ ดร.วรสรณ์  เนตรทิพย์ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ดําเนินการวิจัย  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 2. แบบสอบถามคร้ังน้ีมีจุดมุง่หมายเพ่ือ สอบถามความคิดเหน็เก่ียวกับสมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ
คิดเห็นที่แท้จรงิของท่าน  
 3. แบบสอบถามฉบับน้ีใช้เก็บข้อมูลกับ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ปีการ 2562 
รวมจํานวน 200 คน และกลุ่มผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา/กลุม่ผู้ใช้นักศึกษา 
รวมจวน 200 คน  
 4.แบบสอบถามมีทั้งสิ้นจํานวน 2 ตอน ขอให้ทําการตอบข้อคําถามทุกข้อ เพราะว่า การตอบ
ข้อคําถามที่ไมค่รบจะทําให้ผลการวิเคราะห์ขอมูลขาดประสิทธิภาพ และด้วยจรรยาบรรณในการวิจัย
จะถือว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ในครั้งน้ีจะเป็นความลับ ไม่มขี้อผูดมัดกับผูต้อบแบบสอบถามไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น  
 5.ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงหน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือ
ระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ดังตัวอย่าง 

ข้อคําถาม 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา

ความคิดเหน็ต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา” ที่ควรมี 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1.เข้าใจหลักเกณ์ในการประเมินอย่าง
ถ่องแท้ 

     

 
 6.ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การตอบสอบถาม
ครั้งน้ี 
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ตอนท่ี 1   สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
คําช้ีแจง: ขอให้ท่านทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างของข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
 1.เพศ       1. ชาย 2.  หญิง 
 2. สถานสภาพ   
  1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
  2.  ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มภายนอกสถาบันอุดมศึกษา/กลุ่มผู้ใช้นักศึกษา  
 3. ระดับการศึกษา 
  1.  ปริญญาตรี/ตํ่ากว่า 
  2.  ปริญญาโท 
  3.  ปริญญาเอก 
 
ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
 มาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา”  
คําช้ีแจง:   
 “ผูป้ระเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา”  จะเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการ
ประเมินนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อนาํไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในระดับสากล 
นานาชาติ  
 ในการวิจัยครัน้ี้ คณะผู้วิจัย ใคร่ขอความคดิเห็นจากท่านในการประเมินว่า สมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  ในประเด็นต่างๆ  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น  
ผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา  มีความจําเป็นที่จะต้องมีมากน้อยเพียงใด  
 ขอให้ท่านทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มากที่สุด 
การให้ข้อมูลน้ีจะถูกนําเสนอในภาพรวม ไมนํ่าเสนอแยกเป็นรายบุคคล  
  

  ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทกุท่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร   

อาจารย์ ดร.วรสรณ์  เนตรทพิย์  
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ข้อคําถาม 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา

ความคิดเหน็ต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา” ที่ควรมี 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(1) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

(5) 
สมรรถนะด้านการวิจัย        
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 

     

2. มีความสามารถในการทําวิจัย
ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ 

     

3. มีความสามารถในการบรหิาร
งานวิจัยขนาดใหญ(่งบประมาณ
มากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป) 

     

4. มีความสามารถผลักดันผลการวิจัย
ไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

     

5. รู้และเข้าใจทิศทาง ประเด็น หัวข้อ 
การวิจัยในระดับสากล 

     

6. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับสากล 

     

7. ทักษะในการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับสากล 

     

สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

     

1. มีทักษะการสอนในลักษณะ Active 
Learning  

     

2. มีทักษะการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี (ICT)  
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(ต่อ) 

ข้อคําถาม 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา

ความคิดเหน็ต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา” ที่ควรมี 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(1) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

(5) 
3. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลาย 

     

4. มีความเข้าใจในหลักการของ 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

     

5. ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถเสริมสร้างทักษะการทํางาน
ตามแบบสากลให้กับนักศึกษา   

     

6. มีประสบการณ์/ความสามารถ ใน
การถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ  

     

7.ทักษะในการประสาน ชุมชน/
องค์กร/หน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้
มาเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

     

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ      
1. เข้าในหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ
อย่างถ่องแท้ 
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(ต่อ) 

ข้อคําถาม 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา

ความคิดเหน็ต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา” ที่ควรมี 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(1) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

(5) 
2. ทักษะการอธิบายเพ่ือที่เข้าใจง่าย 
มีความเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยทีร่ับฟังมองเห็นถึง
กระบวนการ แนวทาง ในการพัฒนา
เพ่ือนําสู่ความเป็นสากล 

     

3. มีประสบการณ์การบริหารหรือการ
ผลักดันมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนให้
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

     

4.ทักษะการวินิจฉัยเพ่ือประเมิน/
ตรวจสอบระหว่างสภาพความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น กับขอ้มูลที่ได้รับการรายงาน
จากเอกสาร 

     

5.ทักษะการวิเคราะห์แบบองค์รวม 
เพ่ือให้ข้อสารสนเทศทีส่อดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
เพ่ือนําไปสู่ความเป็นสากล 

     

6. ทักษะการสื่อสารอย่างตรงไป ตรง
มา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับฟังได้
เข้าใจอย่างตรงประเด็นถึงสิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือนําไปสู่ความเป็น
สากล 
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(ต่อ) 

ข้อคําถาม 
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา

ความคิดเหน็ต่อ “สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตาม
มาตรฐานสากลระดับอุดมศกึษา” ที่ควรมี 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(1) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

(5) 
7. ทักษะการแสดงความเป็น
กัลยาณมิตร ระหว่างการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่รับ
ฟังเกิดความรู้สึกเชิงบวก มีกําลังใจใน
การที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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                                L I S R E L  8.72 
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                    This program is published exclusively by 
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          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
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 The following lines were read from file C:\Users\Lenovo\Desktop\external 
auus\hypothesis model.SPJ: 
 
 hypothesis model 
 Observed Variables 
 resea_1 resea_2 resea_3 resea_4 resea_5 resea_6 resea_7 teach_1 teach_2 
teach_3 
 teach_4 teach_5 teach_6 teach_7 admma_1 admma_2 admma_3 admma_4 admma_5 
 admma_6 admma_7 
 Covariance Matrix from file 'C:\Users\Lenovo\Desktop\external 
auus\model.cov' 
 Sample Size = 400 
 Latent Variables  resea teach admnacompeten 
 Relationships 
 resea_1 = resea 
 resea_2 = resea 
 resea_3 = resea 
 resea_4 = resea 
 resea_5 = resea 
 resea_6 = resea 
 resea_7 = resea 
 teach_1 = teach 
 teach_2 = teach 
 teach_3 = teach 
 teach_4 = teach 
 teach_5 = teach 
 teach_6 = teach 
 teach_7 = teach 
 admma_1 = admna 
 admma_2 = admna 
 admma_3 = admna 
 admma_4 = admna 
 admma_5 = admna 
 admma_6 = admna 
 admma_7= admna 
 
 
resea= competen 
 teach = competen 
admna= competen 
 
 LISREL OUTPUT: ME=ML MI EF SC RS FS 
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 Set Error Covariance of resea_1 and resea_2 free 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_1 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and teach_7 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of admma_6 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_7 free 
 
 Set Error Covariance of teach_7 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_7 free 
 
 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 
 Set Error Covariance of teach_3 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_4 free 
 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and admma_5 free 
 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and resea_7 free 
 
 
 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_4 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_3 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_6 free 
 
 Set Error Covariance of teach_2 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_2 free 
 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_4 free 
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 Set Error Covariance of teach_7 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of teach_5 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_3 free 
 !Set Error Covariance of teach_2 and admma_3 free 
 !Set Error Variance of teach_1 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of admma_3 and admma_4 free 
 
 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 hypothesis model                                                                
 
         Covariance Matrix        
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1       1.02 
  resea_2       0.92       1.27 
  resea_3       0.75       0.92       1.06 
  resea_4       0.62       0.64       0.71       1.02 
  resea_5       0.48       0.55       0.62       0.70       1.00 
  resea_6       0.71       0.90       0.92       0.73       0.81       1.25 
  resea_7       0.51       0.59       0.67       0.69       0.75       0.85 
  teach_1       0.51       0.61       0.58       0.58       0.64       0.68 
  teach_2       0.43       0.58       0.56       0.59       0.61       0.59 
  teach_3       0.54       0.59       0.57       0.53       0.66       0.74 
  teach_4       0.36       0.47       0.46       0.56       0.56       0.62 
  teach_5       0.41       0.45       0.52       0.54       0.60       0.60 
  teach_6       0.48       0.65       0.66       0.73       0.67       0.77 
  teach_7       0.38       0.44       0.47       0.37       0.42       0.56 
  admma_1       0.29       0.44       0.46       0.53       0.58       0.55 
  admma_2       0.46       0.53       0.52       0.46       0.61       0.65 
  admma_3       0.41       0.63       0.51       0.45       0.46       0.61 
  admma_4       0.34       0.34       0.45       0.49       0.65       0.65 
 admma_5       0.34       0.44       0.46       0.57       0.57       0.57 
  admma_6       0.36       0.38       0.43       0.42       0.59       0.56 
  admma_7       0.28       0.37       0.35       0.35       0.48       0.45 
 
         Covariance Matrix   
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7       1.06 
  teach_1       0.74       0.85 
  teach_2       0.66       0.67       0.74 
  teach_3       0.73       0.65       0.56       0.93 
  teach_4       0.75       0.65       0.55       0.58       0.79 
  teach_5       0.73       0.59       0.54       0.61       0.64       0.78 
  teach_6       0.76       0.64       0.69       0.62       0.67       0.65 
  teach_7       0.56       0.50       0.39       0.56       0.54       0.51 
  admma_1       0.60       0.56       0.52       0.49       0.54       0.52 
  admma_2       0.78       0.66       0.55       0.73       0.63       0.66 
  admma_3       0.57       0.51       0.49       0.59       0.46       0.42 
  admma_4       0.70       0.54       0.47       0.60       0.58       0.62 
  admma_5       0.66       0.60       0.58       0.55       0.59       0.57 
  admma_6       0.60       0.54       0.45       0.56       0.56       0.56 
  admma_7       0.62       0.54       0.44       0.55       0.54       0.53 
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         Covariance Matrix        
 
             teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6       1.10 
  teach_7       0.67       0.73 
  admma_1       0.60       0.38       0.68 
  admma_2       0.67       0.57       0.59       0.94 
  admma_3       0.69       0.47       0.44       0.57       0.79 
  admma_4       0.57       0.43       0.58       0.74       0.43       0.86 
  admma_5       0.70       0.45       0.62       0.64       0.51       0.59 
  admma_6       0.58       0.47       0.54       0.71       0.44       0.71 
  admma_7       0.51       0.43       0.52       0.72       0.46       0.63 
 
         Covariance Matrix        
 
             admma_5    admma_6    admma_7    
            --------   --------   -------- 
  admma_5       0.71 
  admma_6       0.54       0.72 
  admma_7       0.52       0.61       0.67 
 
 
 hypothesis model                                                                
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
  resea_1          0          0          0 
  resea_2          1          0          0 
  resea_3          2          0          0 
  resea_4          3          0          0 
  resea_5          4          0          0 
resea_6          5          0          0 
  resea_7          6          0          0 
  teach_1          0          0          0 
  teach_2          0          7          0 
  teach_3          0          8          0 
  teach_4          0          9          0 
  teach_5          0         10          0 
  teach_6          0         11          0 
  teach_7          0         12          0 
  admma_1          0          0          0 
  admma_2          0          0         13 
  admma_3          0          0         14 
  admma_4          0          0         15 
  admma_5          0          0         16 
  admma_6          0          0         17 
  admma_7          0          0         18 
 
         GAMMA        
 
competen 
            -------- 
resea         19 
    teach         20 
admna         21 
 
         PSI          
 
resea      teach      admna 
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            --------   --------   -------- 
                  22         23         24 
 
         THETA-EPS    
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1         25 
  resea_2         26         27 
  resea_3         28         29         30 
  resea_4         31          0         32         33 
  resea_5          0          0          0          0         34 
  resea_6         35         36         37          0          0         38 
  resea_7          0          0          0          0          0         39 
  teach_1          0          0          0          0          0          0 
  teach_2          0          0          0         42          0         43 
  teach_3          0          0         46          0          0          0 
  teach_4         48          0         49          0         50          0 
  teach_5          0          0          0          0          0         53 
  teach_6          0          0          0         56          0          0 
  teach_7          0          0          0         61          0          0 
  admma_1         65         66          0          0         67          0 
  admma_2          0          0          0          0          0          0 
  admma_3          0         72          0          0          0         73 
 admma_4          0          0          0          0          0         78 
  admma_5          0          0          0         84          0          0 
  admma_6          0          0          0          0          0          0 
  admma_7          0         94          0          0          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7         40 
  teach_1          0         41 
  teach_2          0         44         45 
  teach_3          0          0          0         47 
  teach_4         51          0          0          0         52 
  teach_5          0         54          0          0          0         55 
  teach_6          0         57         58         59          0          0 
  teach_7          0          0         62          0          0          0 
  admma_1          0          0          0          0          0          0 
  admma_2         69          0          0         70          0          0 
  admma_3          0          0          0         74          0          0 
  admma_4          0         79          0          0          0         80 
  admma_5          0          0         85          0          0          0 
  admma_6         89          0          0          0          0          0 
  admma_7         95          0          0          0          0          0 
 
  THETA-EPS    
 
         teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6         60 
teach_7         63         64 
  admma_1          0          0         68 
  admma_2          0          0          0         71 
  admma_3         75         76          0          0         77 
  admma_4          0         81          0         82          0         83 
  admma_5         86          0         87          0          0          0 
  admma_6         90          0          0         91          0         92 
  admma_7          0          0          0         96          0         97 
 
         THETA-EPS    
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         admma_5    admma_6    admma_7 
            --------   --------   -------- 
  admma_5         88 
  admma_6          0         93 
  admma_7          0         98         99 
 
 
 
 hypothesis model                                                          
 
 Number of Iterations = 31 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         LAMBDA-Y     
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
  resea_1       0.58        - -        - - 
 
  resea_2       0.67        - -        - - 
              (0.04) 
               17.75 
 
  resea_3       0.74        - -        - - 
              (0.05) 
               16.09 
 
  resea_4       0.76        - -        - - 
              (0.05) 
               13.92 
 
  resea_5       0.84        - -        - - 
              (0.07) 
               12.74 
 
  resea_6       0.89        - -        - - 
              (0.06) 
               14.55 
 
  resea_7       0.94        - -        - - 
              (0.07) 
               13.17 
 
  teach_1        - -       0.82        - - 
 
  teach_2        - -       0.71        - - 
                         (0.02) 
                          28.83 
 
  teach_3        - -       0.79        - - 
                         (0.03) 
                          22.62 
 
  teach_4        - -       0.79        - - 
                         (0.03) 
                          26.76 
 
  teach_5        - -       0.78        - - 
                         (0.03) 
                    24.03 
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  teach_6        - -       0.85        - - 
                         (0.04) 
                          20.82 
 
  teach_7        - -       0.64        - - 
                         (0.03) 
                          19.27 
 
  admma_1        - -        - -       0.72 
 
  admma_2        - -        - -       0.85 
                                    (0.03) 
25.61 
 
  admma_3        - -        - -       0.63 
                                    (0.04) 
17.53 
 
  admma_4        - -        - -       0.78 
                                    (0.03) 
23.08 
 
  admma_5        - -        - -       0.77 
                                    (0.02) 
                                     33.39 
 
  admma_6        - -        - -       0.75 
                                    (0.03) 
                                     24.32 
 
  admma_7        - -        - -       0.70 
                                    (0.03) 
                                     23.72 
 
 
         GAMMA        
 
competen 
            -------- 
resea       0.93 
              (0.08) 
               12.12 
 
teach       0.92 
              (0.04) 
               22.88 
 
admna       0.93 
              (0.05) 
               19.97 
 
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
resea      teach      admnacompeten 
            --------   --------   --------   -------- 
resea       1.00 
    teach       0.95       1.00 
admna       0.87       0.95       1.00 
competen       0.93       1.02       0.93       1.00 
 



145 
 

         PHI          
 
competen 
            -------- 
                1.00 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
                0.13      0.08       0.13 
              (0.03)     (0.01)     (0.02) 
                5.04       2.54       7.85 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
                0.87       0.92       0.87 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form  
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
                0.87       0.92       0.87 
 
 
         THETA-EPS   
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1       0.65 
              (0.04) 
               15.55 
 
  resea_2       0.47       0.78 
              (0.04)     (0.05) 
               11.97      14.58 
 
  resea_3       0.29       0.37       0.49 
              (0.03)     (0.03)     (0.03) 
               10.32      10.72      14.40 
 
  resea_4       0.18        - -       0.11       0.49 
              (0.02)                (0.02)     (0.03) 
               10.04                  6.91      14.62 
 
  resea_5        - -        - -        - -        - -       0.28 
                                                          (0.02) 
                                      12.19 
 
  resea_6       0.19       0.32       0.24        - -        - -       0.46 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)                           (0.03) 
                7.52       9.74       9.28                            13.54 
 
  resea_7        - -        - -        - -        - -        - -       0.05 
                                                                     (0.01) 
                                             4.41 
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 teach_1        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
  teach_2        - -        - -        - -       0.09        - -      -0.04 
                                               (0.01)                (0.01) 
                      6.55                 -4.84 
 
  teach_3        - -        - -      -0.05        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                     -4.47 
 
  teach_4      -0.07        - -      -0.09        - -      -0.07        - - 
              (0.01)                (0.01)                (0.01) 
               -7.15                 -8.34                 -6.30 
 
  teach_5        - -        - -        - -        - -        - -      -0.05 
                                                                     (0.01) 
                                                                      -4.71 
 
  teach_6        - -        - -        - -       0.15        - -        - - 
                                               (0.02) 
 8.24 
 
  teach_7        - -        - -        - -      -0.06        - -        - - 
                                               (0.02) 
                                                -3.83 
 
  admma_1      -0.07       0.03        - -        - -       0.05        - - 
              (0.01)     (0.01)                           (0.01) 
               -5.56       2.33                             5.06 
 
  admma_2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
  admma_3        - -       0.15        - -        - -        - -       0.07 
                         (0.01)                                      (0.01) 
10.13                                        4.78 
 
  admma_4        - -        - -        - -        - -        - -       0.07 
                                                                     (0.01) 
                                                                       6.49 
 
  admma_5        - -        - -        - -       0.10        - -        - - 
                                               (0.01) 
 9.03 
 
  admma_6        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
  admma_7        - -       0.03        - -        - -        - -        - - 
                         (0.01) 
                           4.25 
 
 
         THETA-EPS    
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7       0.21 
              (0.02) 
               10.72 
 
  teach_1        - -       0.18 
                         (0.01) 
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                          11.99 
 
  teach_2        - -       0.07       0.22 
                         (0.01)     (0.02) 
                           5.96      13.43 
 
  teach_3        - -        - -        - -       0.30 
                                               (0.02) 
                                                13.83 
 
  teach_4       0.04        - -        - -        - -       0.16 
              (0.01)                                      (0.01) 
4.60                                       12.71 
 
  teach_5        - -      -0.04        - -        - -        - -       0.16 
                         (0.01)                                      (0.01) 
                          -5.10                                       12.25 
 
  teach_6        - -      -0.04       0.08      -0.06        - -        - - 
                         (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                          -3.59       5.62      -5.64 
 
  teach_7        - -        - -      -0.06        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                     -5.67 
 
  admma_1        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
  admma_2       0.07        - -        - -       0.08        - -        - - 
              (0.01)                           (0.01) 
                6.48                             8.87 
 
  admma_3        - -        - -        - -       0.10        - -        - - 
                                               (0.02) 
                                                 6.83 
 
  admma_4        - -      -0.03        - -        - -        - -       0.02 
                         (0.01)                                      (0.01) 
                          -4.79                                        2.62 
 
  admma_5        - -        - -       0.05        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      6.78 
 
  admma_6      -0.06        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
               -7.60 
 
  admma_7       0.04        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
                4.37 
 
 
         THETA-EPS    
 
             teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6       0.37 
              (0.03) 
               14.45 
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  teach_7       0.12       0.32 
              (0.02)     (0.02) 
                7.21      13.94 
 
  admma_1        - -        - -       0.16 
                                    (0.01) 
         11.48 
 
  admma_2        - -        - -        - -       0.18 
                                               (0.02) 
                                                12.02 
 
  admma_3       0.13       0.07        - -        - -       0.38 
              (0.02)     (0.02)                           (0.03) 
                8.09       4.54                            14.00 
 
  admma_4        - -      -0.05        - -       0.06        - -       0.24 
                         (0.01)                (0.01)                (0.02) 
                          -6.46                  4.57                 13.04 
 
  admma_5       0.08        - -       0.04        - -        - -        - - 
              (0.01)                (0.01) 
                8.50                  4.78 
 
  admma_6       0.03        - -        - -       0.06        - -       0.13 
              (0.01)                           (0.01)                (0.01) 
5.48                             5.47                  9.71 
 
  admma_7        - -        - -        - -       0.10        - -       0.08 
                                               (0.01)                (0.01) 
       7.85                  6.11 
 
 
         THETA-EPS    
 
             admma_5    admma_6    admma_7    
            --------   --------   -------- 
  admma_5       0.12 
              (0.01) 
               10.51 
 
  admma_6        - -       0.18 
                         (0.01) 
                          12.45 
 
  admma_7        - -       0.09       0.17 
                         (0.01)     (0.01) 
                           7.31      11.68 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.34       0.36       0.53       0.54       0.71       0.64 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.81       0.79       0.70       0.67       0.79       0.79 
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         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 0.66       0.57       0.77       0.80       0.51       0.72 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
             admma_5    admma_6    admma_7    
            --------   --------   -------- 
  0.84       0.76       0.75 
 
 
               Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 132 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 262.30 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 275.38 (P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 543.38 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (465.89 ; 628.39) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 1.91 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.36 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.17 ; 1.57) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.042 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.094 ; 0.11) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.60 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.19 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.99 ; 2.40) 
    ECVI for Saturated Model = 1.16 
         ECVI for Independence Model = 88.93 
 
     Chi-Square for Independence Model with 210 Degrees of Freedom = 
35442.38 
                           Independence AIC = 35484.38 
      Model AIC = 873.38 
                   Saturated AIC = 462.00 
                           Independence CAIC = 35589.21 
                               Model CAIC = 1367.54 
                             Saturated CAIC = 1615.03 
 
            Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 
                 Relative Fit Index (RFI) = 0.97 
 
Critical N (CN) = 291.40 
 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.041 
                             Standardized RMR = 0.045 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.69 
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                                DATE:  2/21/2020 
                                  TIME: 20:55 
 
 
                                L I S R E L  8.72 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog& Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Users\Lenovo\Desktop\external 
auus\invariance\hypothesis model.SPJ: 
 
 Group Internal 
 Observed Variables 
 resea_1 resea_2 resea_3 resea_4 resea_5 resea_6 resea_7 teach_1 teach_2 
teach_3 
 teach_4 teach_5 teach_6 teach_7 admma_1 admma_2 admma_3 admma_4 admma_5 
 admma_6 admma_7 
 Covariance Matrix from file 'C:\Users\Lenovo\Desktop\external 
auus\invariance\internal.cov' 
 Sample Size = 200 
 Latent Variables  resea teach admnacompeten 
 Relationships 
 resea_1 = resea 
 resea_2 = resea 
 resea_3 = resea 
 resea_4 = resea 
 resea_5 = resea 
 resea_6 = resea 
 resea_7 = resea 
 teach_1 = teach 
 teach_2 = teach 
 teach_3 = teach 
 teach_4 = teach 
 teach_5 = teach 
 teach_6 = teach 
 teach_7 = teach 
 admma_1 = admna 
 admma_2 = admna 
 admma_3 = admna 
 admma_4 = admna 
 admma_5 = admna 
 admma_6 = admna 
 admma_7= admna 
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resea= competen 
 teach = competen 
admna= competen 
 
 
 
 Set Path competen->resea Equal .10 
 Set Path competen-> teach Equal .10 
 Set Path competen->admna Equal .10 
 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_2 free 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_1 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_3 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and teach_7 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_6 free 
 Set Error Covariance of admma_6 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_7 free 
 
 Set Error Covariance of teach_7 and admma_3 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_7 free 
 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_2 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_3 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of resea_7 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and resea_4 free 
 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of admma_4 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of resea_5 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and resea_7 free 
 
 
 
 Set Error Covariance of resea_1 and resea_4 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and teach_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_3 and teach_3 free 
 Set Error Covariance of resea_2 and admma_7 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_7 free 
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 Set Error Covariance of resea_4 and teach_6 free 
 Set Error Covariance of teach_2 and admma_5 free 
 Set Error Covariance of resea_4 and teach_2 free 
 
 Set Error Covariance of teach_1 and teach_5 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of teach_1 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_4 free 
 
 Set Error Covariance of teach_7 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of teach_6 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 Set Error Covariance of teach_5 and admma_4 free 
 Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and teach_2 free 
 Set Error Covariance of resea_6 and admma_3 free 
 
 
 
 
 
 
 Group External 
 Observed Variables 
 resea_1 resea_2 resea_3 resea_4 resea_5 resea_6 resea_7 teach_1 teach_2 
teach_3 
 teach_4 teach_5 teach_6 teach_7 admma_1 admma_2 admma_3 admma_4 admma_5 
 admma_6 admma_7 
 Covariance Matrix from file 'C:\Users\Lenovo\Desktop\external 
auus\invariance\external.cov' 
 Sample Size = 200 
 Latent Variables  resea teach admnacompeten 
 Relationships 
 !resea_1 = resea 
 !resea_2 = resea 
 !resea_3 = resea 
 !resea_4 = resea 
 !resea_5 = resea 
 !resea_6 = resea 
 !resea_7 = resea 
 !teach_1 = teach 
 !teach_2 = teach 
 !teach_3 = teach 
 !teach_4 = teach 
 !teach_5 = teach 
 !teach_6 = teach 
 !teach_7 = teach 
 !admma_1 = admna 
 !admma_2 = admna 
 !admma_3 = admna 
 !admma_4 = admna 
 !admma_5 = admna 
 !admma_6 = admna 
 !admma_7= admna 
 
 
 !resea= competen 
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 !teach = competen 
 !admna= competen 
 
 
 LISREL OUTPUT: ME=ML MI EF SC RS FS AD=OFF 
 
 !Set Path competen->resea Equal .50 
 !Set Path competen-> teach Equal .50 
 !Set Path competen->admna Equal .50 
 
 !Set Error Covariance of resea_1 and resea_2 free 
 !Set Error Covariance of admma_4 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of admma_1 and admma_5 free 
 !Set Error Covariance of resea_3 and resea_6 free 
 !Set Error Covariance of resea_2 and admma_3 free 
 !Set Error Covariance of teach_1 and teach_2 free 
 !Set Error Covariance of teach_6 and admma_3 free 
 !Set Error Covariance of teach_3 and admma_3 free 
 !Set Error Covariance of teach_1 and teach_6 free 
 !Set Error Covariance of resea_2 and resea_3 free 
 !Set Error Covariance of resea_1 and resea_3 free 
 !Set Error Covariance of teach_6 and teach_7 free 
 !Set Error Covariance of teach_3 and admma_2 free 
 !Set Error Covariance of resea_7 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of resea_2 and resea_6 free 
 !Set Error Covariance of resea_1 and resea_6 free 
 !Set Error Covariance of admma_6 and admma_7 free 
 !Set Error Covariance of teach_2 and teach_7 free 
 
 !Set Error Covariance of teach_7 and admma_3 free 
 !Set Error Covariance of resea_5 and teach_4 free 
 !Set Error Covariance of resea_4 and teach_7 free 
 
 !Set Error Covariance of resea_7 and admma_2 free 
 !Set Error Covariance of resea_7 and teach_4 free 
 !Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 !Set Error Covariance of teach_2 and teach_6 free 
 !Set Error Covariance of teach_3 and teach_6 free 
 !Set Error Covariance of resea_7 and admma_7 free 
 !Set Error Covariance of resea_3 and teach_4 free 
 !Set Error Covariance of resea_3 and resea_4 free 
 
 !Set Error Covariance of resea_6 and admma_4 free 
 !Set Error Covariance of resea_4 and admma_5 free 
 !Set Error Covariance of admma_4 and admma_7 free 
 !Set Error Covariance of resea_5 and admma_1 free 
 !Set Error Covariance of resea_6 and teach_5 free 
 !Set Error Covariance of resea_6 and resea_7 free 
 
 
 
 !Set Error Covariance of resea_1 and resea_4 free 
 !Set Error Covariance of resea_2 and admma_1 free 
 !Set Error Covariance of resea_1 and teach_4 free 
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 !Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 !Set Error Covariance of resea_3 and teach_3 free 
 !Set Error Covariance of resea_2 and admma_7 free 
 !Set Error Covariance of teach_6 and admma_5 free 
 !Set Error Covariance of admma_2 and admma_7 free 
 !Set Error Covariance of resea_4 and teach_6 free 
 !Set Error Covariance of teach_2 and admma_5 free 
 !Set Error Covariance of resea_4 and teach_2 free 
 
 !Set Error Covariance of teach_1 and teach_5 free 
 !Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of teach_1 and admma_4 free 
 !Set Error Covariance of admma_2 and admma_4 free 
 
 !Set Error Covariance of teach_7 and admma_4 free 
 !Set Error Covariance of teach_6 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of admma_2 and admma_6 free 
 !Set Error Covariance of teach_5 and admma_4 free 
 !Set Error Covariance of resea_1 and admma_1 free 
 !Set Error Covariance of resea_6 and teach_2 free 
 !Set Error Covariance of resea_6 and admma_3 free 
 
 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Group Internal                                                                  
 
         Covariance Matrix        
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1       1.01 
  resea_2       0.91       1.27 
  resea_3       0.74       0.92       1.06 
  resea_4       0.60       0.63       0.70       1.02 
  resea_5       0.46       0.53       0.61       0.69       1.00 
  resea_6       0.70       0.89       0.92       0.72       0.81       1.25 
  resea_7       0.50       0.59       0.67       0.69       0.74       0.84 
  teach_1       0.49       0.60       0.58       0.57       0.63       0.68 
  teach_2       0.42       0.56       0.54       0.59       0.59       0.58 
  teach_3       0.52       0.58       0.56       0.53       0.64       0.73 
  teach_4       0.35       0.47       0.46       0.56       0.55       0.62 
  teach_5       0.40       0.43       0.51       0.53       0.58       0.59 
  teach_6       0.46       0.64       0.64       0.72       0.65       0.75 
  teach_7       0.37       0.43       0.46       0.37       0.40       0.55 
  admma_1       0.27       0.41       0.44       0.52       0.57       0.54 
  admma_2       0.45       0.51       0.51       0.45       0.59       0.63 
  admma_3       0.40       0.62       0.50       0.45       0.45       0.61 
  admma_4       0.31       0.32       0.43       0.46       0.64       0.63 
 admma_5       0.32       0.43       0.45       0.57       0.56       0.57 
  admma_6       0.33       0.36       0.41       0.40       0.57       0.55 
  admma_7       0.26       0.34       0.33       0.34       0.46       0.44 
 
         Covariance Matrix        
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             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7       1.05 
  teach_1       0.74       0.84 
  teach_2       0.65       0.65       0.72 
  teach_3       0.73       0.65       0.56       0.93 
  teach_4       0.75       0.65       0.53       0.57       0.77 
  teach_5       0.72       0.58       0.52       0.60       0.62       0.74 
  teach_6       0.75       0.62       0.67       0.61       0.65       0.62 
  teach_7       0.55       0.49       0.38       0.56       0.53       0.49 
  admma_1       0.58       0.54       0.50       0.47       0.53       0.50 
  admma_2       0.78       0.65       0.53       0.73       0.62       0.64 
  admma_3       0.58       0.51       0.49       0.60       0.45       0.41 
  admma_4       0.68       0.52       0.44       0.58       0.56       0.59 
  admma_5       0.65       0.59       0.57       0.55       0.58       0.55 
  admma_6       0.58       0.52       0.42       0.54       0.54       0.53 
  admma_7       0.60       0.52       0.41       0.53       0.52       0.50 
 
         Covariance Matrix        
 
             teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6       1.08 
  teach_7       0.65       0.71 
  admma_1       0.57       0.35       0.66 
  admma_2       0.65       0.55       0.57       0.91 
  admma_3       0.69       0.47       0.43       0.57       0.79 
  admma_4       0.54       0.40       0.56       0.71       0.41       0.84 
  admma_5       0.69       0.44       0.60       0.62       0.51       0.57 
  admma_6       0.55       0.44       0.52       0.68       0.42       0.69 
  admma_7       0.49       0.41       0.49       0.69       0.45       0.60 
 
         Covariance Matrix  
 
             admma_5    admma_6    admma_7    
            --------   --------   -------- 
  admma_5       0.71 
  admma_6       0.52       0.69 
  admma_7       0.50       0.59       0.65 
 
 Group External                                                
 
         Covariance Matrix        
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1       1.04 
  resea_2       0.94       1.28 
  resea_3       0.76       0.93       1.07 
  resea_4       0.64       0.65       0.72       1.02 
  resea_5       0.51       0.57       0.63       0.71       1.00 
  resea_6       0.74       0.90       0.92       0.74       0.83       1.26 
  resea_7       0.51       0.60       0.67       0.70       0.77       0.86 
  teach_1       0.52       0.62       0.59       0.59       0.66       0.69 
  teach_2       0.45       0.59       0.57       0.60       0.62       0.61 
  teach_3       0.55       0.61       0.58       0.54       0.67       0.76 
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  teach_4       0.37       0.48       0.47       0.57       0.57       0.62 
  teach_5       0.43       0.47       0.54       0.56       0.62       0.62 
  teach_6       0.50       0.67       0.68       0.73       0.69       0.78 
  teach_7       0.39       0.45       0.49       0.38       0.44       0.58 
  admma_1       0.32       0.46       0.48       0.54       0.59       0.57 
  admma_2       0.48       0.54       0.53       0.47       0.63       0.66 
  admma_3       0.42       0.64       0.51       0.46       0.47       0.63 
  admma_4       0.38       0.37       0.47       0.51       0.67       0.67 
  admma_5       0.35       0.46       0.47       0.57       0.58       0.58 
  admma_6       0.38       0.41       0.45       0.44       0.61       0.58 
  admma_7       0.30       0.39       0.37       0.37       0.50       0.47 
 
         Covariance Matrix        
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7       1.06 
  teach_1       0.74       0.86 
  teach_2       0.67       0.69       0.76 
  teach_3       0.73       0.67       0.57       0.93 
  teach_4       0.76       0.66       0.57       0.59       0.81 
  teach_5       0.75       0.61       0.57       0.63       0.67       0.82 
  teach_6       0.78       0.67       0.71       0.63       0.69       0.68 
  teach_7       0.57       0.51       0.41       0.58       0.56       0.53 
  admma_1       0.62       0.58       0.54       0.51       0.56       0.55 
  admma_2       0.80       0.68       0.57       0.75       0.65       0.69 
  admma_3       0.57       0.52       0.49       0.59       0.46       0.42 
  admma_4       0.73       0.56       0.49       0.62       0.59       0.65 
  admma_5       0.66       0.62       0.60       0.56       0.60       0.60 
  admma_6       0.62       0.57       0.48       0.59       0.58       0.60 
  admma_7       0.64       0.56       0.47       0.56       0.56       0.56 
 
         Covariance Matrix  
 
             teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6       1.12 
  teach_7       0.70       0.76 
  admma_1       0.63       0.40       0.70 
  admma_2       0.70       0.58       0.62       0.96 
  admma_3       0.70       0.48       0.45       0.58       0.80 
  admma_4       0.60       0.45       0.61       0.77       0.44       0.88 
  admma_5       0.71       0.46       0.64       0.65       0.50       0.61 
  admma_6       0.62       0.50       0.57       0.74       0.46       0.73 
  admma_7       0.54       0.45       0.55       0.75       0.47       0.66 
 
         Covariance Matrix  
 
             admma_5    admma_6    admma_7    
            --------   --------   -------- 
  admma_5       0.72 
  admma_6       0.57       0.75 
  admma_7       0.54       0.64       0.71 
 
 
 Group Internal                                               
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 Parameter Specifications 
 
 LAMBDA-Y EQUALS LAMBDA-Y IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 GAMMA EQUALS GAMMA IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 PHI EQUALS PHI IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 PSI EQUALS PSI IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 THETA-EPS EQUALS THETA-EPS IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 
 Group External                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
  resea_1          1          0          0 
  resea_2          2          0          0 
  resea_3          3          0          0 
  resea_4          4          0          0 
  resea_5          5          0          0 
  resea_6          6          0          0 
  resea_7          7          0          0 
  teach_1          0          8          0 
  teach_2          0          9          0 
  teach_3          0         10          0 
  teach_4          0         11          0 
  teach_5          0         12          0 
  teach_6          0         13          0 
  teach_7          0         14          0 
  admma_1          0          0         15 
  admma_2          0          0         16 
  admma_3          0          0         17 
  admma_4          0          0         18 
  admma_5          0          0         19 
  admma_6          0          0         20 
  admma_7          0          0         21 
 
         PHI          
 
competen 
            -------- 
                  22 
 
         PSI          
 
resea      teach      admna 
            --------   --------   -------- 
                  23         24         25 
 
         THETA-EPS    
 
             resea_1    resea_2    resea_3    resea_4    resea_5    resea_6 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_1         26 
  resea_2         27         28 
  resea_3         29         30         31 
  resea_4         32          0         33         34 
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  resea_5          0          0          0          0         35 
  resea_6         36         37         38          0          0         39 
  resea_7          0          0          0          0          0         40 
  teach_1          0          0          0          0          0          0 
  teach_2          0          0          0         43          0         44 
  teach_3          0          0         47          0          0          0 
  teach_4         49          0         50          0         51          0 
  teach_5          0          0          0          0          0         54 
  teach_6          0          0          0         57          0          0 
  teach_7          0          0          0         62          0          0 
  admma_1         66         67          0          0         68          0 
  admma_2          0          0          0          0          0          0 
  admma_3          0         73          0          0          0         74 
 admma_4          0          0          0          0          0         79 
  admma_5          0          0          0         85          0          0 
  admma_6          0          0          0          0          0          0 
  admma_7          0         95          0          0          0          0 
 
  THETA-EPS    
 
             resea_7    teach_1    teach_2    teach_3    teach_4    teach_5 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  resea_7         41 
  teach_1          0         42 
  teach_2          0         45         46 
  teach_3          0          0          0         48 
  teach_4         52          0          0          0         53 
  teach_5          0         55          0          0          0         56 
  teach_6          0         58         59         60          0          0 
  teach_7          0          0         63          0          0          0 
  admma_1          0          0          0          0          0          0 
  admma_2         70          0          0         71          0          0 
  admma_3          0          0          0         75          0          0 
  admma_4          0         80          0          0          0         81 
  admma_5          0          0         86          0          0          0 
  admma_6         90          0          0          0          0          0 
  admma_7         96          0          0          0          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
         teach_6    teach_7    admma_1    admma_2    admma_3    admma_4 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
  teach_6         61 
  teach_7         64         65 
  admma_1          0          0         69 
  admma_2          0          0          0         72 
  admma_3         76         77          0          0         78 
  admma_4          0         82          0         83          0         84 
  admma_5         87          0         88          0          0          0 
  admma_6         91          0          0         92          0         93 
  admma_7          0          0          0         97          0         98 
 
         THETA-EPS    
 
             admma_5    admma_6    admma_7 
            --------   --------   -------- 
  admma_5         89 
  admma_6          0         94 
  admma_7          0         99        100 
 
 
 
 Group Internal                                                                  
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 Number of Iterations =188 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
 LAMBDA-Y EQUALS LAMBDA-Y IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 GAMMA EQUALS GAMMA IN THE FOLLOWING GROUP 
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
resea      teach      admnacompeten 
            --------   --------   --------   -------- 
resea       0.13 
    teach       0.12       0.11 
admna       0.12       0.12       0.13 
competen       1.16       1.16       1.16      11.62 
 
 PHI EQUALS PHI IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 PSI EQUALS PSI IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 THETA-EPS EQUALS THETA-EPS IN THE FOLLOWING GROUP 
 
 
                         Group Goodness of Fit Statistics 
 
                       Contribution to Chi-Square = 393.19 
                  Percentage Contribution to Chi-Square = 50.59 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.045 
                             Standardized RMR = 0.051 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.86 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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ผู้เชีย่วชาญสาํหรับการสนทนากลุ่ม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4.รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์  
 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5.รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ตันตระกูล  
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

6.รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 
7.รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

8.Assoc.Prof.Dr.Tan Kay Chuan,  
 Director, University & Global Relations, National University of Singapore (NUS) 
 

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดําเนินไชยแสน 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ 
 โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผู้เชีย่วชาญสาํหรับการตรวจสอบคา่ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิไล  สขุมาก 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ตันตระกูล  
 ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
5. ดร.ประภาศรี  พรหมประกาย 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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ประวัติผู้วิจัย 
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หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร 
 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จตุพล ยงศร สําเร็จการศึกษาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)  
การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความเช่ียวชาญด้านการอุดมศึกษา และการบริหารการอุดมศึกษา ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

 
 

อาจารย์ ดร.วรสรณ์  เนตรทพิย์ 
 

 อาจารย์ ดร.วรสรณ์  เนตรทิพย์ สําเร็จการศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขา
การบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงการบริหารอุดมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีความเช่ียวชาญด้านบริหารและการจัดการการศึกษา การออกแบบการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อาจารย์ประจําสาขาศิลปะวิทยาศาสตร์ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


