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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลลัพธและผลกระทบของการจัดการศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย: กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะวิจัยไดอาศัยขอมูลจาก 3 แหลงหลัก ดังนี้ 

1) ขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) และรายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศึกษา (สมศ.) 2) ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม บัณฑิตและมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2555 และ 3) ขอมูลจาก

การสัมภาษณ คณาจารย บัณฑิตและมหาบัณฑิต

 เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 4 กลุม ดังน้ี 1) บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจํานวน 33คน จาก 4 คณะ คือ 

คณะพยาบาลศาสตร คณะนติศิาสตร คณะศลิปศาสตร คณะบรหิารธุรกจิ (สาขาการจัดการท่ัวไป การบัญช ีการตลาด 

การจัดการธุรกิจคาปลีก และการจัดการธุรกิจตางประเทศ) 2) มหาบัณฑิต จาก 2 สาขาวิชา คือ MBA และ M.Ed. 

จํานวน 8 คน 3) ผูบริหารวิทยาลัย จํานวน 2 คน และ 4) อาจารยประจํา จํานวน 2 คน รวมจํานวน 45 คน

 เคร่ืองมอืวจิยัประกอบดวยแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณกึง่โครงสราง จากกลุมเปาหมาย โดยใชวธิวีเิคราะห

ขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 ผลการวิจัย ดานผลลัพธ การจัดการศึกษา พบวา

 1) ดานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม กลยุทธทางการบริหารจัดการตนเอง 
มคีณุธรรม จริยธรรม มจีติอาสา มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค บณัฑติไดรบัรางวลัในระดบัชาตแิละนานาชาตใินดานตางๆ 

เชน ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลหญิง กีฬาฟุตซอลหญิง ผลการประเมินโดยภาพรวมของ สมศ. รอบ 3 อยูในระดับดี (4.20) 

เปนตน 

 2)  ดานคุณภาพของอาจารยผูสอน มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทุกสาขา

วิชาที่เปดสอน อาจารยมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพในดานเทคนิควิธีสอนและการวิจัย
 3)  ดานคุณภาพหลักสูตร วิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและไดมาตรฐานอยาง

ตอเนื่องทุก 5 ป เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพและทักษะชีวิต สรางความเขมแข็งทางวิชาการ โดยการจัดสัมมนา

ทางวิชาการ อยางตอเนื่อง ตลอดปการศึกษา
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 4) ดานการประเมินผลตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัย

 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ไดรับการยอมรับและไดรับรางวัล ในระดับชาติ

และนานาชาต ิเปนหลักฐานเชงิประจกัษ บณัฑติไดชีน้าํ ปองกันและแกปญหาสงัคม โดยการสงเสรมิและสบืสานโครงการ

เศรษฐกจิพอเพียง อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ การแสดงออกถึงจติสาธารณะ มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค การมสีวนรวม

แกปญหาความขดัแยง สรางสังคมสันต ิและสรางคณุคาตอคนในชมุชนอยางหลากหลาย ในมติติามปรชัญาของวทิยาลยั 

การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของชาติ

 ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม พบวา 

 1) ผลกระทบตอเยาวชนจากการจัดการศึกษาท่ีไดคุณภาพ ทําใหเยาวชนไดปรับเปล่ียนวิธีคิด ในการดํารง

ชีวิต หางไกลยาเสพติด ทําประโยชนใหกับสวนรวม ไมเห็นแกตัว และธํารงตนเปนคนมีศักด์ิศรี และมีคุณคาตอสังคม 

ประเทศชาติ โดยรวม

 2)  ผลกระทบตอระบบการจดัการศกึษา การไดรบัการยอมรบัในมาตรฐาน การจดัการศกึษาในระดบับณัฑติ

ศึกษา โดยวิทยาลัยสามารถจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (CASNIC) ทุกชวงเดือนตุลาคม 

ของทุกป มีเครือขายสถาบันการศึกษาเขารวมเปนเจาภาพท้ังในและนอกประเทศ

 3) ผลกระทบตอชมุชน คณาจารยและบัณฑติเปนตวัอยางท่ีดใีนดานจิตอาสา ในดานบริการวิชาการแกสงัคม 

ชุมชน อุทิศตน เสียสละเพื่อชุมชน ทําใหเกิดชุมชนเขมแข็งในดานวิชาชีพ และดานศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา สรางความสมานสามัคคีในชุมชน 
 4) ผลกระทบตอคานยิม บณัฑติสามารถปรบัตนเองจากการเปนผูบรโิภคนยิม เปนการนอมนาํเศรษฐกจิพอเพียง

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อยางมีประสิทธิภาพ

 แนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียควรพัฒนาดานตางๆดังนี้ 

 1) พัฒนาคณาจารยและบุคลากร ใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหมากขึ้น

 2) ควรจัดสรรทุนการศึกษา ใหกับคณาจารยและนักศึกษา เพิ่มมากข้ึน

 3) พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี ใหกับคณาจารยและบุคลากรเพ่ิมขึ้น

 4) พฒันาทกัษะ การใชภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาของประเทศอาเซียน เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนใหมากขึ้น

 5) พัฒนาทักษะดานเทคนิค การเรียนการสอนของคณาจารยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 6) พัฒนาดานความมีวินัย การตรงตอเวลาของนักศึกษา เพิ่มมากข้ึน
 7) สงเสริมการผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย ใหหลากหลายและไดคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

เพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และเปนการพัฒนาวิชาชีพใหสูงขึ้น

 8) สงเสรมิการจัดกจิกรรม พฒันานกัศกึษาอยางรอบดานมากขึน้ เชน การศกึษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ 

เปนตน

ABSTRACT

 The objective of this Qualitative Research was to study the outcome and impact on

Educational Management of Private Higher Education University in Thailand: A Case Study at College 

of Asian Scholars. The research team used data from 3 major sources as follows: 1) the data from 
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various reference documents, the report of assessment fi ndings from Internal Quality Assurance of 

The Offi ce of Higher Education Commission ( OHC), and the report of fi ndings from the third round 

of External Quality Assessment of The Offi ce of National Education Standards and Quality 

Assessment of Thailand (OES), 2 the data from responding the Bachelor’s Degree Graduates, and 

Master’s Degree Graduates in 2012 academic year, and 3) the data from interviewing the instructors, 

the Bachelor’s Degree Graduates, and the Holders of Master’s Degree. 

  Data were collected from 4 target groups as follows: 1) 33 Graduates from 4 Faculties 
including the Faculty of Nursing Science, Faculty of Law, Faculty of Art, Faculty of Business Administration 

(Majors in General Management, Accounting, Marketing, Retail Business Management, and Foreign 

Business Management, 2) 8 Holders from 2 majors as MBA และ M.Ed. , 3) 2 University Administrators, 

and 4) 2 Instructors, total of 45 persons. 

 The research instruments were the Questionnaire, and Semi-structured Interview from 

the target group by using the Descriptive Analysis.

 The research fi ndings in the outcome of Educational Management, found that: 

 1) The Quality of graduates, the overall evaluative fi nding of the third round of OES, was 

in  “Good” level (4.20). The graduates had professional skill, social skill, self-management strategy, 

ethics and morality, volunteer-mindedness, and creative thinking. The received both 
of international reward and national reward in various aspects such as the female football champion, 

and female Futsal etc.

 2) The Instructors’ Quality Development, there were complete program instructors based 

on standard criterion of OHC in every offered fi eld of study, the instructors obtained knowledge, 

competency, and potentiality in teaching technique and research.

 3) The Quality of Program, the College developed and improved the program to be 

updated and  standardized continuously every 5 years in order to increase one’s occupational skill 

as well as social skill, create the academic strength by holding the academic seminar continuously 

throughout the academic year. 

 4) The Evaluation based on philosophy, vision, and mission of the College 

  The evaluative fi ndings based on criterion of Identity as “To be intelligent and good, have 
leadership, be recognized and rewarded from both of international level and national level with 

empirical evidence.” The graduates lead and suggest, prevent and solve social problem by promoting 
and enhancing the Suffi ciency Economy Project from Royal’s Initiation indicated one’s public mind, 

creative thinking, participation in solving the confl ict, development of peaceful society as well as 

value of community people variously in dimensions according to the College Philosophy, The Rural 

People’s Education was the Future of Nation.
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  The Useful Impact leading to Community and Social Value, found that: 

 1) The Impact on the youths from Quality Educational Management, caused the youths to 

change their thinking style for their living as well as stay away from narcotic drug, and to dedicate 

themselves to society. They are not selfi sh. They are dignifi ed and valuable for society and country 

in overall. 

 2)  The Impact on Educational Management consisted of the recognition in the standard of 

Educational Management in Graduate Study level since the College of Asian Scholars, is able to 

offer the Project for Presentation in National and International Conference (CASNIC) every October 

of the year including the Educational Institution Network as the host in both of inside and outside 

the country. 

 3) The Impact of Community, the instructors and graduates were good examples for 

volunteer- mindedness.
 4) The Impact on Value, the Graduates are able to adjust themselves from consumer-oriented 

into  the application in Suffi ciency Economy in their daily life effi ciently.

 The Guidelines for improving and developing the Educational Management of College 

of Asian Scholars, many aspects should be developed as follows: 

 1)  The instructors and staffs should be developed to further their studying in Master’s 

Degree, and Doctoral Degree more.

  2)  The Educational Scholarship should be promoted for the instructors and students more.

  3)  The instructors and Educational Staffs’ technology skill should be promoted more.

  4)  The skill in using the English Language, Chinese Language, and ASEAN Languages should 

be developed to serve the ASEAN Community more.

 5)  The instructors’ instructional technique should be developed for being higher effi cient.

  6)  The Students’ discipline and punctuality should be developed more.

  7)  The instructors’ research product and dossier should be promoted variously with higher 

quality  in order to be applied in instructional management as well as professional development 

in higher level.
  8) The student development activities should be promoted holistically, for instance, 

the fi eld trip  study both of inside the country and in foreign countries. 

1.  บทนํา

 ในหนวยงานในแตละระดับ เชน สํานัก กอง 

องคกร หรือสถาบันแตละแหงจะมีวิสัยทัศน คือภาพใน

อนาคตที่เปนความสําเร็จที่ตองการใหเกิดข้ึนในงานของ

เรา มบีทบาทภารกจิ Mission หรอืมพีนัธกจิทีส่าํคญัอะไร 

พันธกิจ คือ ส่ิงที่เราตองทํา สิ่งที่เหลานี้ตองมีคุณภาพ

มาตรฐานเปนตัวกํากับอยู จากพันธกิจสิ่งที่เราตองทํา 

อาทิ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัยและดานการ

บริหารวิชาการ เปนตน จากพันธกิจนั้น นําไปสูการ
วางแผนงาน การวางแผนตองพิจารณาภารกิจ พันธกิจ

เปนตัวตั้งในการท่ีจะใหบรรลุผลตามเปาหมายของแตละ

ภารกิจหรือพันธกิจเหลานั้น และตองมีแผนงานรองรับ 
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ภายใตแผนงานตองมีงาน และโครงการ โครงการอาจจะ

เปนงานพิเศษที่มีจุดเริ่มตนมีจุดส้ินสุดตามปริมาณ 

โครงการท่ีไมชดัเปนหนาทีข่องผูประเมินทีต่องทําผลผลิต 

ใหชัดเจน ทําใหเกิดผลตามมาอาจจะมีผลหรือตัว

แทรกซอนอยูคอนขางมาก เพราะฉะนั้นในแผนโครงการ

ที่มีความสําคัญจําเปนตองพิจารณาผลลัพธไมเพียงแต

ประเมินอยางเดียว แตจะตองทําใหติดตามผลดวย 

การเก็บขอมลูอีกคร้ัง เพ่ือทีจ่ะไดทราบผลลัพธอกีคร้ังหน่ึง 

หากตองการผลลัพธ ตามตัวชีว้ดัเปรียบเทยีบวาสอดคลอง

หรือไม ตองมีการติดตาม ( follow up ) ตรวจสอบ

เพ่ือความแนใจอีกครั้งวาผลท่ีเกิดจากผลลัพธ เนื่องจาก

ตวัผลผลติทีเ่ราไดออกแบบไว การดถูงึผลผลติ และผลลพัธ 

ที่เราตองการก็ จะมีชุดของตัวชี้วัด ( Key Performance 

Indicators: KPIS ) คือสิ่งที่เปนตัวชี้วัดหลักสําคัญ

ที่บงบอกถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ผลลัพธ หมายถึง ผลผลิต และผลลัพธขององคกร

ที่บรรจุผลตามเปาประสงค โดยมีปจจัยในการประเมิน 
4 ปจจยัคือ 1) “ระดบั” ( Level ) ระดบัผลการดาํเนนิการ

ในปจจุบัน 2) แนวโนม ( Trend ) การปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ หรือแนวโนมของขอมูล ความครอบคลุมของ

ผลการดําเนินการของผลลัพธ 3) การเปรียบเทียบ

( Comparison ) ผลการดําเนินการขององคกรเทียบเคียง

กันองคกรอ่ืนในองการเดียวกัน และ 4) การบูรณาการ

( Integration ) การสอดประสานอยางกลมกลืนในทุก

กระบวนการ และหนวยงาน เพื่อสนับสนุนปาประสงค

องคกร นั้นคือ รายงานผลการดําเนินการที่ดี ตามตัวชี้วัด

สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไดอยางตอเนื่องในเรื่องสําคัญ

ทุกเร่ืองท่ีจะบรรจุพันธกิจขององคกร แสดงถึงความเปน

ผูนาํทางการศึกษา สามารถเทียบเคียงใหกบัองคกรอ่ืนได

ในหลายเรือ่ง มกีารรายงานผลการดาํเนินการขององคกร
ในตวับงชีท้ีส่าํคญัเก่ียวกับ นกัศกึษา อาจารย ผูใชบณัฑติ 

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังภาพรวมการ

คาดการมีผลการดําเนินงานในอนาคต 

 จากการศึกษางานวิจัยของ ภาวนา กิตติวิมลชัย 

และคณะ(2555). ทีท่าํการวจิยัเรือ่งการศกึษาเพือ่กาํหนด

ตัวชี้วัดผลลัพธ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ ผลการวิจัยพบวา 

 1) กาํหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ (KPls) การดาํเนนิตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) เพื่อใชเปนตัวอยางในพิจารณาคัดเลือกตัวชี้

วัดผลลัพธในการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินที่เปนเลิศ หมวด 7 

ผลลัพธการดําเนินงาน และสามารถจําแนกออกเปน

6 ดาน คือ

  1.1  ดานผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน 

  1.2  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

  1.3 ดานผลลัพธการดําเนินการดานงบ

ประมาณ การเงิน และการตลาด

  1.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน 

  1.5 ผลลพัธดานประสิทธผิลของกระบวนการ

  1.6  ผลลัพธดานภาวะผูนํา 

 วิทยาลัยบัณฑิตเอซียเปนสถาบันศึกษาเอกชน

ในจังหวัดขอนแกน เปดการเรียนการสอนถึงระดับ

ปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท ทีผ่านมายงัไมมงีานวจิยั

ที่เก่ียวกับการศึกษาผลลัพธ และผลกระทบการจัดการ

ศกึษาของวิทยาลยั โดยใชวธิเีกบ็ขอมลูเชิงคณุภาพ ผูวจิยั

ในฐานะอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึง
สนใจท่ีจะศกึษาในเร่ืองน้ี กอปรกับ เร่ืองผลลัพธเปนเร่ือง

เก่ียวกับคณุภาพ และยูในหมวดของเกณฑรางวลัคณุภาพ
แหงชาติ เพื่อองคกรท่ีเปนเลิศ ( TQA ) (สถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแหงชาติ,2553) คุณคาของงานวิจัยครั้งนี้ จะ

เปนการสรางโอกาสการพฒันาปรบัปรงุการจดัการศกึษา

ของวิทยาลัยสูความเปนเลิศอยางยั่งยืนตอไป

 จากหลักความสําคญัดังกลาว คณะผูวจิยัจงึสนใจ

ที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง ผลลัพธและผลกระทบการจัดการ
ศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน : กรณศีกึษาวทิยาลยั

บัณฑิตเอเซีย โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูล

เชงิลึก อนัจะเปนประโยชนตอการพฒันาวทิยาลยับณัฑติ

เอเซีย ใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้นตอไป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่ อ ศึ กษาผล ลัพธ ก า ร จัดการ ศึกษา

ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในดานคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพอาจารย คุณภาพหลักสูตร ดานการประเมินผล

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัย วาเปน

อยางไร

 2.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่เกิดประโยชน และสราง

คุณคาตอชุมชนและสังคมวาเปนอยางไร

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการ

จดัการศกึษาของวทิยาลยับณัฑติเอเซีย วาควรเปนอยางไร 

3.  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย

 1) บัณฑิตที่จบการศึกษา จํานวน 33 คน 

จาก 4 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร 
คณะศลิปศาสตร คณะบรหิารธรุกจิ (สาขาการจดัการทัว่ไป 

การบัญชี การตลาด การจัดการธุรกิจคาปลีก และการ

จัดการธุรกิจตางประเทศ)

 2)  มหาบัณฑติ จาก 2 สาขาวิชา คอื MBA และ 

M.Ed. จํานวน 8 คน 

 3)  ผูบริหารวิทยาลัย จํานวน 2 คน

 4)  อาจารยประจํา จํานวน 2 คน 

  รวมจํานวน 45 คน

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา

   3.2.1 ผลลัพธ ในดานตอไปนี้ นี้เปนอยางไร

  1)  ดานคุณภาพบัณฑิต

  2)  ดานคุณภาพอาจารย

  3)  ดานคุณภาพหลักสูตร

  4)  ดานคุณภาพผลการปฏิบัติตามปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัย

  3.2.2 ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง

คุณภาพตอชุมชนและสังคม เปนอยางไร
  1)  ผลกระทบตอเยาวชน

  2)  ผลกระทบตอระบบการจัดการศึกษา

  3)  ผลกระทบตอชุมชน

  4)  ผลกระทบตอคานิยม

   3.2.3 แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เปน

อยางไร

  1)  ดานพัฒนาบุคลากร

  2)  ดานการพัฒนาทักษะ

  3) ดานเทคนิคการเรียนการสอน

  4)  ดานภาวะผูนํา

  5)  ดานงานวิจัย

  6)  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

 3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา

  เดือนตุลาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

รวม 8 เดือน

4.  ประโยชนที่ไดรับ
 1.  ไดขอมูลสารสนเทศสําหรับวิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย ในการนําไปวางแผน เพื่อกําหนดนโยบายในการ

ผลิตบัณฑิต ใหไดมาตรฐานคุณภาพท่ีสูงขึ้นตอไป

 2. ไดขอมูลสารสนเทศ สําหรับนักวิชาการ

ผูบริหารคณาจารยใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกบัณฑิตและศักยภาพของทีมงานใหได

มาตรฐานยิ่งขึ้นตอไป 

 3. ไดขอมูลสารสนเทศสําหรับวิทยาลัย ในการ
พัฒนาคุณภาพคณาจารยใหไดมาตรฐานท่ีสูงยิ่งขึ้นตอไป

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจยัเชิงคุณภาพ เรือ่ง “ผลลัพธและผลกระทบ

การจัดการศึกษาเอกชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย”

 ผูวิจัยไดศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัย

หลายเลม เชน คูมอืการประกนัคณุภาพ การศกึษาภายใน
สถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (Offi ce of the Higher Education

Commission (OHED) ) คูมือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพ(องคกรมหาชน) (สมศ.) รอบ 3 , รายงาน
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โครงการประเมินผลลัพธและผลกระทบจากโครงการ

ปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสํานกังานกองทุน

สนบัสนบัการวจิยั โดยศาสตราจารย ดร.อมรเรศ ภมูริตัน 

และคณะ(2552). และรายงานวิจัย เรื่อง การศึกษา เพื่อ

กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการที่เปนเลิศ โดย ภาวนา กิตติวิมลชัย และ

คณะ (2555). และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) 

เปนหลัก และไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

6.  วิธีดําเนินงานวิจัย
  การวิจัยเรื่อง ผลลัพธและผลกระทบของการ

จดัการศกึษาสถาบันอุดมศกึษาเอกชน ในประเทศไทย: 

กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 คณะวจิยัไดอาศยัขอมลูจาก 3 แหลงหลกั ดงันี ้

 1.  ขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ รายงาน

ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพภายในของ สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และรายงานผลการ

ประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

  2.  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม บัณฑิต

และมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2555

  3.  ขอมูลจากการสัมภาษณ คณาจารย บัณฑิต

และมหาบัณฑิต

 รายละเอียดการไดรับขอมูล มาจากกลุม

เปาหมาย 4 กลุม ดังนี้ 

 1. บัณฑิตที่จบการศึกษา จํานวน 33 คน จาก 

4 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร 

คณะศลิปศาสตร คณะบรหิารธรุกจิ (สาขาการจัดการทัว่ไป

การบัญชี การตลาด การจัดการธุรกิจคาปลีก และการ

จัดการธุรกิจตางประเทศ)
 2.  มหาบัณฑติ จาก 2 สาขาวิชา คอื MBA และ 

M.Ed. จํานวน 8 คน 

 3.  ผูบริหารวิทยาลัย จํานวน 2 คน
 4.  อาจารยประจํา จํานวน 2 คน 

  รวมจํานวน 45 คน

 จากแหลงทีม่าของขอมลูขางตน เปนผลทีไ่ดจาก

การวิ เคราะหแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ

กึง่โครงสราง จากกลุมเปาหมาย โดยใชวธิวีเิคราะหขอมูล

แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

7.  สรุปผลการวิจัย

 7.1 สรุปผลการวิจัย ดานผลลัพธ พบวา

  7.1.1 ดานคุณภาพบัณฑติ ผลการประเมนิ

โดยภาพรวมของ สมศ. รอบ 3 อยูในระดับดี (4.20) 

บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม กลยุทธ

ทางการบริหารจัดการตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตอาสา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค บัณฑิตไดรับรางวัล

ในระดับชาติและนานาชาติในดานตางๆ เชน ชนะเลิศ

กีฬาฟุตบอลหญิง กีฬาฟุตซอลหญิง เปนตน 

  7.1.2 ดานคุณภาพของอาจารยผูสอน

มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑมาตรฐาน

ของ สกอ. ทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน อาจารยมีความรู

ความสามารถ และมีศักยภาพในดานเทคนิควิธีสอน

และการวิจัย

  7.1.3 ดานคุณภาพหลักสูตร วิทยาลัย

มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ

ไดมาตรฐานอยางตอเนื่องทุก 5 ป เพื่อเพิ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพและทักษะชีวิต สรางความเขมแข็งทาง

วิชาการ โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ อยางตอเน่ือง 
ตลอดปการศึกษา

  7.1.4 ดานการประเมินผล ตามปรัชญา 
วิสัยทศัน พันธกิจ ของวิทยาลัย ผลการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ เกง ดี มีภาวะผูนํา ไดรับการยอมรับ

และไดรบัรางวลั ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิเปนหลกัฐาน

เชิงประจักษ บัณฑิตไดชี้นํา ปองกันและแกปญหาสังคม 
โดยการสงเสริมและสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ การแสดงออกถึงจิตสาธารณะ

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การมีสวนรวมแกปญหา

ความขัดแยง สรางสังคมสันติ และสรางคุณคาตอคน

ในชมุชนอยางหลากหลาย ในมติติามปรชัญาของวทิยาลยั
การศึกษาของชนบท คือ อนาคตของชาติ 
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 7.2 การวิเคราะห ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน

และสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม สรุปไดดังนี้ 

  7.2.1 ผลกระทบตอเยาวชน จากการ

จัดการศึกษาท่ีไดคุณภาพ ทําใหเยาวชนไดปรับเปล่ียน

วิธีคิด ในการดํารงชีวิต หางไกลยาเสพติด ทําประโยชน

ใหกบัสวนรวม ไมเหน็แกตวั และธาํรงตนเปนคนมศีกัด์ิศร ี

และมีคุณคาตอสังคม ประเทศชาติ โดยรวม

  7.2.2 ผลกระทบตอระบบการจดัการศกึษา 

การไดรับการยอมรับในมาตรฐาน การจัดการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยาลัยสามารถจัดโครงการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (CASNIC) 
ทกุชวงเดอืนตลุาคม ของทกุป มเีครอืขายสถาบนัการศกึษา

เขารวม เปนเจาภาพท้ังในและนอกประเทศ

  7.2.3 ผลกระทบตอชุมชน คณาจารยและ

บัณฑิตเปนตัวอยางท่ีดีในดานจิตอาสา ในดานบริการ

วชิาการแกสงัคม ชมุชน อทุศิตน เสยีสละเพ่ือชมุชน ทาํให

เกดิชมุชนเขมแขง็ในดานวชิาชพี และดานศลิปวฒันธรรม

ไทย การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สรางความสมาน

สามัคคีในชุมชน 

  7.2.4 ผลกระทบตอคานยิม บณัฑติสามารถ

ปรับตนเองจากการเปนผูบริโภคนิยม เปนการนอมนํา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

อยางมีประสิทธิภาพ

 7.3 ผลการวจิยัเกีย่วกับการเสนอแนะแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

บณัฑิตเอเซีย พอสรุปไดดังนี้ 

 1. ควรพัฒนาคณาจารยและบุคลากร ใหได

ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหมากข้ึน

 2. ควรจัดสรรทุนการศึกษา ใหกับคณาจารย

และนักศึกษา เพิ่มมากขึ้น
 3. ควรพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี ใหกับ

คณาจารยและบุคลากรเพิ่มขึ้น

 4. ควรพัฒนาทกัษะ การใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

และภาษาของประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 5. ควรพัฒนาทักษะดานเทคนิค การเรียน

การสอนของคณาจารยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 6. ควรพัฒนาดานความมีวนิยั การตรงตอเวลา

ของนักศึกษา เพิ่มมากขึ้น

 7. ควรสงเสรมิการผลิตผลงานวิจยั และผลงาน

ทางวิชาการของคณาจารย ใหหลากหลายและไดคณุภาพ 

เพื่อนํามาประยุกตใช ในการจัดการเรียนการสอน 

และเปนการพัฒนาวิชาชีพใหสูงขึ้น

 8. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรม พฒันานักศกึษา

อยางรอบดานมากข้ึน เชน การศึกษาดูงานท้ังในและ

นอกประเทศ
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