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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร. นพดล เจนอกัษร 

  
  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 2) ผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั วิธีด าเนินงานวิจยั ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 2) การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั   และยนืยนัองคป์ระกอบดงักล่าว 3) การสรุปผลการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น แบบยนืยนัองคป์ระกอบ กลุ่มตวัอยา่งคือ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ี
บริหารจดัการเก่ียวกบับณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 34 แห่ง  ผูใ้หข้อ้มูล มหาวิทยาลยัละ 8 
คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ฝ่ายบริหาร จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ และ
กรรมการหรือรองผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ 2) ฝ่ายปฏิบติั จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อน
บณัฑิตศึกษา และพนกังานสายสนบัสนุน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 272 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และ
การยนืยนัองคป์ระกอบ    

ผลการวิจยัพบวา่ 

                     1.องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 7 
องคป์ระกอบ คือ 1) การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ 2) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน 3) การ
จดัการเชิงกลยทุธ์ 4) เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) องคก์รแห่งการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผล 7) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

                     2.ผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ทั้ง 7 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็นประโยชน์ และมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
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57252915 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Quality Management, Graduated school 

MR. WANCHAI KAEWSOPA :  THE QUALITY MANAGEMENT OF 
GRADUATED SCHOOL OF RAJABHAT UNIVERSITY  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR,PH.D. 

  

The purposes of this research were to determine: 1) the components of the quality 
management of graduated school of Rajabhat university, and 2) the result of confirmation of the 
components of the quality management of graduated school of Rajabhat university. There were 3 steps 
of the research procedures, following: 1) study the variable concerning the quality management of 
graduated school of Rajabhat university, 2) analyze the components of the quality management of 
graduated school of Rajabhat university and confirm these components, and 3) summarize the research 
finding. The data was collected by Semi-structured interview, questionnaires and components 
verification form. The samples were 34 graduated schools and 8 respondents for each sample which 
were 4 administrators and 4 operators, totally 272 respondents. The data was analyzed by frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and confirmed element 
model. 

             The research finding revealed that: 

             1. The elements of quality management of graduated school of Rajabhat 
university consist of 7 components as 1) Management by Database and Statistics 2) Focus on Students 
and Labor Market 3) Strategic Management 4) Information Technology 5) Learning Organization 6) 
Measure and Evaluation 7) Involvement 

            2. The results of confirmation of the elements of quality management of graduated 
school of Rajabhat university show that all elements are reasonableness, likelihood, profitableness and 
conforming to quality management theory. 
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บทที่ 1  

บทน า 

               กระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นโลกาภิวตัน์ มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมท่ีอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge 
Based Society) และเศรษฐกิจองคค์วามรู้ (Knowledge Base Economy) ซ่ึงส่งผลท าใหก้ารบริหาร
จดัการศึกษาของไทย ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของการแข่งขนัและความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงัของ
สังคม ดงันั้นกระบวนการบริหารจดัการ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เพื่อจะท าใหก้ารบริหารจดัการบงัเกิดผลดี องคก์ารอยูร่อด และบรรลุตามวตัถุประสงค์ 1

และเป็นท่ีตระหนกัและยอมรับกนัโดยทัว่ไปในระดบัสากลว่า การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุด
ในกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆของมนุษยชาติ ทั้ งในด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ทุกประเทศตอ้งจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของ
โลกในแต่ละยุคสมยั ดงันั้นกระบวนการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาตลอดเวลา เพื่อให ้
การศึกษานั้นบรรลุผลส าเร็จและสัมฤทธ์ิผลอย่างแทจ้ริง2  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้งหลายมี
ความส าคญัในฐานะท าหนา้ท่ีใหข้อ้ยติุทัว่ไป การวิจยัทางดา้นการบริหารการศึกษาและการมีทฤษฎี
ต่างๆมาใชน้ั้น จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูศึ้กษาท่ีไม่จ าเป็นตอ้งไปจดจ าขอ้มูลหรือขอ้ความ
ต่างๆเหล่านั้น แต่สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้็เพียงพอแลว้ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การศึกษานั้นมีอยู่มากมาย สามารถจ าแนกประเภทไดเ้ป็นทฤษฎีภาวะผูน้ า ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีการบริหาร ซ่ึงแยกย่อยออกไปเป็นทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา จวบจนปัจจุบนัน้ียงัไม่มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดท่ีสามารถให้ภาพการบริหารท่ี
สมบูรณ์ได ้ตอ้งมีการประยุกตท์ฤษฎี และ แนวคิดหลากหลายมาใช้3  โดยเฉพาะงานวิชาการท่ีมี
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 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจดัการและบริหารการศึกษาในยคุปฏิรูป
การศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4     (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพข์า้วฟ่าง จ ากดั, 2550). 

2 นลินี ทวีสิน, "การประกนัคุณภาพการศึกษาไทย ใตร่้มพระบารมี," in รายงานสืบเน่ือง
การประชุมวิชาการระดบัชาติ พ.ศ.2555 (กรุงเทพมหานคร: ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2556). 

3 ศิริพร อนุสภา, "บทบาทในการบริหารจดัการศึกษาของส านกัจุฬาราชมนตรี ในสมยั 
ฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพล เป็นจุฬาราชมนตรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560), 3. 
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ความส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน ท าใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศภายในสถานศึกษา การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนการจดับรรยากาศทางวิชาการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของท้องถ่ิน แหล่งความรู้ตลอดชีวิต จึงมีพันธกิจมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมี
คุณลกัษณะท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมตั้งแต่ไดรั้บการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลยั4 สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุ่งสร้างนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีสมรรถนะหลักในการวิจัย 
สามารถแสวงหา เรียนรู้และสร้างความรู้ไดด้ว้ยกระบวนการวิจยั การวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาใน
ประเทศไทย มีมาตรฐานและเกณฑต่์างๆในการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ช่วยส่งเสริมการ
วิจยัระดบับณัฑิตศึกษาในประเทศไทยให้กวา้งขวางและมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน ประเด็นส าคญั
ของการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาในประเทศไทยคือการน าเสนอท่ีเนน้ดา้นรูปแบบและปริมาณ ดา้น
ประเด็นปัญหาหรือโจทยก์ารวิจยัและเน้ือหา ดา้นระเบียบวิธีการวิจยั ดา้นการเผยแพร่งานวิจยั ดา้น
การบริหารจดัการการวิจยั และดา้นจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจยั ส่วนการพฒันาการวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษาควรจะเนน้บทบาทของผูบ้ริหาร อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและองคค์วามรู้ของศาสตร์5  
                 นอกจากน้ีภารกิจหลกัพื้นฐาน 4 ประการท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การ
จดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ี
ในภารกิจหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอนนบัเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัและ
ทุกประเภท โดยเดิมทีมหาวิทยาลยัไทยส่วนใหญ่มกัจะเน้นภารกิจหลกัดา้นการสอนหรือเรียกว่า 
เน้นหน้าท่ีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัผูเ้รียนในระดับปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา
รวมทั้ งงานด้านการบริหารงานวิชาการท่ีดูแลด้านการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการ
วิชาการแก่สงัคม แต่ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือการเช่ือมโยงความรู้ จากวิชาการสู่สังคมอาจ
มีเฉพาะบางสถาบนั อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัไดใ้หอิ้สระทางวิชาการกบัคณะและภาควิชา ยกเวน้
บางสถาบนัท่ีการบริหารงานวิชาการ เช่น ดา้นการเปิดสาขาใหม่ ถูกก าหนดจากนโยบายส่วนกลาง  

                                                            
4

 ส านกัวิชาการและประมวลผล, "สถิติจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามภาควชิาและวิทยาลยั
นกัศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556,"  เขา้ถึงเม่ือ 6 กมุภาพนัธ์ 2561 เขา้ถึงจาก 
http://academic.reru.ac.th. 

5
 ชุติมา สัจจานนัท, "การวจิยัระดบับณัฑิตศึกษากบัการพฒันา," วารสารวิจยั มข. (บศ.) 11, 

4 (2554). 
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                   คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารระดบัสูงในหน่วยงานของมหาวิทยาลยั ควรมี
ภาวะผูน้ าแบบยืดหยุน่ สามารถประสานความสัมพนัธ์กบับุคลากรในหน่วยงานให้ด าเนินงานและ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรต่างๆไดสู้งสุด และมีภาวะผูน้ าเพื่อการเปล่ียนแปลง โดย มอร์ริส (Morris) 
สรุปว่า ความเป็นคณบดีนั้น ควรเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั 4 ประการ คือ 1) มีความสามารถทาง
วิชาการสูง 2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการมาก่อน นัน่คือ เคยด ารงต าแหน่งหัวหนา้ 
หน่วยงานทางวิชาการอ่ืนๆ 3) มีความสามารถในการประสานกบัหน่วยงานภายนอกและ 4) เป็น
อาจารยใ์นคณะท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณาจารยใ์นคณะ6  
                    นอกจากน้ีงานกิจการนักศึกษาเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับ การส่งเสริมและพฒันาให้
นกัศึกษามีคุณภาพเหมาะสมตามสมควรแก่วยัและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทกัษะการด าเนิน
ชีวิต มีคุณวฒิุภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมจริยธรรม พฒันาตนเอง สู่โลกแห่งอาชีพรวมทั้งด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข อีกทั้งเป็นงานท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมงานวิชาการท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ เป็นคนเก่ง คนดี และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
งานกิจการนกัศึกษาประกอบดว้ย 4 เร่ืองหลกั คือ 1) กิจกรรมนกัศึกษา เป็นกิจกรรมพฒันาความ
ถนดั ความสนใจ ความตอ้งการของผูเ้รียน 2) การบริหารสวสัดิการนกัศึกษา สวสัดิการดา้นกีฬา
และนนัทนาการ สวสัดิการดา้นการอ านวยความสะดวก 3) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4) การ
แนะแนวมุ่งสร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเหมาะสมของแต่ละบุคคล คน้พบและพฒันาศกัยภาพของ
ตน มีทกัษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีศีลธรรมและจริยธรรม รู้จกัการเรียนรู้เชิงพหุ
ปัญญา รู้จกัคิด ตดัสินใจ แกปั้ญหาในภาวะวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพฒันาตนสู่โลก
อาชีพ และการมีงานท า รวมทั้ งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 25457                  
            ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร จึงเป็นกุญแจส าคญัของความส าเร็จดา้นคุณภาพ ของ
ผลิตภณัฑท์ั้งอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ และอุตสาหกรรมบริการ ท่ีรวมถึงการศึกษาดว้ย นัน่คือ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานดา้นการศึกษาทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัสูงสุดคือระดบักระทรวง จนถึง
หน่วยงานระดบัคณะหรือส านกัในมหาวิทยาลยั จึงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงต่อคุณภาพ

                                                            
6

 Van Cleve Morris, Deaning: Middle Management in Academe (Urbana: University of 
Illinois Press, 1981), 54. 

7 จีระ งอกศิลป์, คู่มือเตรียมสอบผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั สพฐ. ภาค ก (2) ประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร (ชยัภูมิ: มหาวิทยาลยัราชภฏชัยัภูมิ, 2550), 1240-44. 
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การศึกษาและคุณภาพของบณัฑิต   ในการบริหาร การจดัการ การด าเนินการใดๆ ท่ีจะท าใหผ้ลผลิต
ทางการศึกษา คือบณัฑิต มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
หรือตลาดแรงงาน และผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรือองคค์วามรู้ท่ีสามารถตอบโจทยข์องชุมชน 
สังคมและประเทศชาติได ้          

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

              มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษา มีภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อประเทศชาติและ
สงัคมหลายอยา่ง ไม่วา่ ดา้นการคน้ควา้วิจยั เพื่อการสร้างนวตักรรมใหม่ๆท่ีท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่
หรือผลิตภัณฑ์ท่ี มี คุณภาพสูงข้ึน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีท าให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตต ่าลง อ านาจการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน การสร้างแนวคิดช้ีน า
สงัคมใหม่ๆ ท่ีท าใหส้งัคมมีความน่าอยูม่ากข้ึน  ท่ีส าคญัคือ การสร้างบณัฑิตทุกระดบัทั้งปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องผูจ้า้งงานหรือตลาดแรงงาน 

              คุณภาพ เป็นค าท่ีหลายคน อาจให้ค  านิยามท่ีแตกต่างกนัจูรัน (Joseph M. Juran) ให้
ความหมายของคุณภาพ คือคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และสร้าง
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกคา้ รวมทั้ งการปราศจากขอ้บกพร่องของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ8  ส่วนเบสเทอร์ฟิลด ์(Dale H. Besterfield) ใหค้วามหมายของคุณภาพ (Quality: Q) ว่า 
เป็นผลลพัธ์ของผลการด าเนินงาน (Performance: P) หารดว้ยความคาดหวงั (Expectation: E) หรือ 
Q = P/E9  ในขณะท่ีนิตยา เงินประเสริฐศรี ให้ความหมายของ คุณภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
(Superiority) ส่ิงท่ีดีเลิศ (Excellence) การผลิตหรือการบริการท่ีไม่มีขอ้บกพร่อง10  จากความหมาย
ของคุณภาพดังกล่าว จะให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้และกระบวนการผลิตตอ้งมีตน้ทุนต่อหน่วยการผลิตต ่าท่ีสุด แต่

                                                            
8
 Joseph M. Juran and Frank M. Gryna, Juran’s Quality Control Handbook (NewYork: 

McGrwa-Hill, 1988), 2.2. 
9
 Dale H. Besterfield, Quality Control (Upper saddle river, N.J.: Pearson Prentice Hall, 

2004), 1. 
10

 นิตยา เงินประเสริฐศรี, การบริหารคุณภาพ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557), 3. 
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ในความเป็นจริง คุณภาพ ควรรวมถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
ธุรกิจดว้ย เพราะคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย ์ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ เท่านั้น แต่
ยงัข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีของคนในสังคมและหน่วยสังคม
ต่างๆดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ค  านิยามคุณภาพของไคเซน (Kaizen) ท่ีหมายถึง ส่ิงท่ีสามารถ
ปรับปรุงได้ ไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการท างานของคนและเคร่ืองจักร ระบบและวิธีปฏิบัติ 
รวมถึงพฤติกรรมของคนในองคก์ร ดงันั้น การบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจดว้ย 

  การบริหารท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองคุณภาพ (Focus on Quality) เร่ิมตน้ข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นโดย 
หน่วยงาน ท่ีเรียกว่า สหภาพนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรญ่ีปุ่น (Japanese Union of Scientists and 
Engineers: JUSE) ไดพ้ฒันาการบริหารคุณภาพ ท่ีเรียกว่า การควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ร (Total 
Quality Control: TQC) ซ่ึงไดรั้บค าแนะน า ช้ีแนะและฝึกอบรมจากเดมม่ิง (William E. Deming) 
และจูรัน (J.M. Juran) ต่อมาทางฝ่ังสหรัฐอเมริกา ไดน้ าแนวคิดของ TQC มาพฒันาและประยกุตใ์ช ้
จนเกิดเป็น การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management: TQM) ท่ีโด่งดงัมาจนถึง
ปัจจุบัน ในขณะท่ี ฝ่ังยุโรปโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ( International 
Organization for Standardization) ก็ไดพ้ฒันาระบบการบริหารคุณภาพ ท่ีเรียกว่า ระบบมาตรฐาน 
ISO 9000 ซ่ึงก็ไดรั้บการยอมรับและน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายในทุกสาขาอุตสาหกรรม 
รวมทั้งในทางการศึกษาดว้ย ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพท่ีส าคญัมี 3 ประการ
คือ เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่หรือปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมให้มีคุณภาพสูงข้ึน เพื่อการคงอยู่ในธุรกิจ
ด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงมากอย่างเช่น
ปัจจุบนั และเพื่อการสร้างงานรองรับคนงานเดิมและบณัฑิตจบใหม่ ส าหรับประเทศไทย ไดย้อมรับ
และประยกุตใ์ชก้ารบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management: TQM)และระบบ
มาตรฐาน ISO 9000 ทั้งในองคก์รภาครัฐและเอกชน รวททั้งในสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ไดเ้ร่ิมน าและประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐาน ISO 9000 ในปี 2544 และต่อมาในปี 
2551 ไดเ้ร่ิมน าแนวคิดการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) มาประยกุตใ์ช ้จนถึงปัจจุบนั11   

              ในทางการศึกษา บณัฑิต ถือเป็นผลผลิตหรือผลิตภณัฑ ์ โดยมีผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูจ้า้งงาน 
ตลาดแรงงาน และสงัคมหรือรัฐบาล เป็นลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑห์รือไดรั้บผลกระทบจากผลิตภณัฑ ์
                                                            

11 อนนัต ์เตียวต๋อย, "รูปบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล" (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 143-48. 
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คือบณัฑิต แต่ในขณะเดียวกนั นกัศึกษา ก่อนท่ีจะจบการศึกษาเป็นบณัฑิต กถื็อวา่เป็นลูกคา้ ท่ี
สถาบนัการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญัดว้ย และเน่ืองจากคุณภาพของบณัฑิตสะทอ้นถึงคุณภาพของ
ประชากร ท่ีเป็นบุคลากรในภาคส่วนต่างๆของสงัคม และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการพฒันา
ประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้ (GDP) ของประเทศ 
มีงานวิจยัเกือบทุกภูมิภาคของโลก ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ระดบัการศึกษาท่ีสูงซ่ึงสะทอ้นคุณภาพของ
ประชากรในประเทศ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการเจิญเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP ของ
ประเทศ อาร์โน คอสตินอท (Arnaud Costinot) ไดเ้สนองานวิจยัเร่ืองตน้ก าเนิดของความไดเ้ปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (On the origins of comparative advantage) สรุปวา่ ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ขององคก์รมาจากระดบัการศึกษาของพนกังานและคุณภาพขององคก์าร โดยการศึกษาจะเปล่ียน
แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ใหเ้ป็น แรงงานมีฝีมือ (Skilled Labor) และเทคโนโลยจีะท าให้
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดีข้ึน ซ่ึงจะท าใหผ้ลิตภาพ (Productivity) ขององคก์ารเพิ่มสูงข้ึน 
และน าไปสู่การไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ12   งานวิจยัเร่ืองการศึกษาและการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในทวีปแอฟริกา โดย กวาบีน่า กายมาห์ เบรมปง (Kwabena Gyimah-Brempong) แห่ง
มหาวิทยาลยั เซาทฟ์อริดา กล่าววา่ การศึกษาส่งผลกระทบดา้นบวกต่อผลลพัธ์การพฒันาอยา่งมี
นยัส าคญั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั กส่็งผลต่อผลลพัธ์การพฒันาท่ีแตกต่างกนั   เช่น อตัราการ 
เติบโตของรายได ้ การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะมีความส าคญัมากกวา่การศึกษาระดบัอ่ืนๆ13  ใน
ภูมิภาคอเมริกาใตก้มี็งานวิจยัในประเทศบราซิล เร่ืองความเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจ  โดยวธีิ Granger pairwise causality test และใชข้อ้มูลปี 1960 – 
1996 พบวา่   การศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีผลกระทบต่อการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (GDP)14  ส่วนในโซนยโุรป พานาจิโอติส เพก็กาส (Panagiotis Pegkas) มหาวิทยาลยัฮาโร
โกพิโอแห่งเอเธนส์ (Harokopio University of Athens) ไดว้ิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบั

                                                            
12 Arnaud Costinot, "On the Origins of Comparative Advantage," Journal of 

International Economics 77 (January 2009): 255-64. 
13 Kwabena Gyimah-Brempong, "Education and Economic Development in Africa," in 

the 4th African Economic Conference (Tunis, TUNISIA October 27-29, 2010). 
14 Robert Boldin, Elsa-Sofia Morote, and Matthew McMullen, "Higher Education and 

Economic Growth in the Latin American Emerging Markets,"  Accessed December 23, 2558, 
Available from 
http://www.Internationalprofessor.com/documentation/onlinepublicatitons/BoldinetalPDF.pdf. 
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การศึกษากบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกรีซ ระหวา่งปี 1960 – 2009   พบวา่ ระดบั
การศึกษาและผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) มีความสมัพนัธ์กนัใน
ระยะยาว โดยภาพรวมแลว้ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา มีผลกระทบดา้นบวกต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีความเช่ือมโยงกบั
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว15  ในขณะท่ีในเอเชีย มีการศึกษาทั้งในประเทศ
จีน เกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น เช่น การศึกษากลไกปฏิสมัพนัธ์แบบไดนามิกระหวา่งขนาดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา กบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจีน  ระหวา่งปี 1972 – 2007   พบวา่ 
การลงทะเบียนเรียนระดบัอุดมศึกษา (enrollment )และรายไดป้ระชาชาติต่อหวัท่ีแทจ้ริง (actual 
GDP data per capita) ในระยะยาวมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก16  และในประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้
การศึกษาระดบัอุดมศึกษากแ็สดงผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็น
ความสมัพนัธ์แบบสองทางหรือปัจจยัทั้งสองส่งผลซ่ึงกนัและกนั17 สุดทา้ย คือการศึกษาในทวปี
อเมริกาเหนือ มีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเพิม่ข้ึนของการศึกษาระดบัอุดมศึกษากบัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ในรัฐเวอร์จิเนียตะวนัตก  พบวา่ การเติบโตของรายได ้ กบัระดบัการศึกษาท่ี
สูงข้ึน มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก แต่การเพิ่มข้ึนทางการศึกษา กลบัลดการเติบโตของประชากร
ลง 18 
              นอกจากระดบัการศึกษาและคุณภาพการศึกษาท่ีสูงของประชากรจะมีความสมัพนัธ์กบัการ
พฒันาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ การมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  และการให้
ความส าคญัดา้นการศึกษาของผูน้ าประเทศก็มีความส าคญัเช่นกนั เม่ือรัฐบาลให้ความส าคญัต่อ

                                                            
15 Panagiotis Pegkas, "The Link between Educational Levels and Economic Growth: A 

Neoclassical Approach for the Case of Greece," International Journal of Applied Economics 11, 2 
(September 2014): 38-54. 

16 Feixue Huang, Ling Jin, and Xiaoli Sun, "Relationship between Scale of Higher 
Education and Economic Growth in China," Asian Social Science 5, 11 (November, 2009): 55-60. 

17 Eun Kyung Lee, "Higher Education Expansion and Economic Growth in Japan and 
South Korea" (Dissertation of Doctor of Philosophy, Graduate Faculty of School of Education 
University of Pittsburgh, 2012), iv-v. 

18 Saima Bashir, Janaranjana Herath, and Tesfa Gebremedhin, "An Empirical Analysis of 
Higher Education and Economic Growth in West Virginia," in Agricultural & Applied Economics 
Association Annual Meeting (SeattleAugust 12-14, 2012). 
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การศึกษา ก็จะสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพการศึกษา ซ่ึงก็คือคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา ในทุกระดบัการศึกษา เช่นประเทศสิงคโปร์ ท่ีเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศของทวีป
เอเชีย ท่ีถือว่าเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ก็เพราะผูน้ าประเทศคนแรกคือนาย ลีกวนย ูมีวิสัยทศัน์ใน
การพฒันาประเทศ ท่ีว่า โครงสร้างสังคมท่ีมีผูน้ าชั้นยอด ผูบ้ริหารชั้นเยี่ยมและประชาชนท่ีมี
ระเบียบวินัยแบบน้ี สามารถสร้างดว้ยการศึกษาเท่านั้น และมีเป้าหมายของการศึกษาว่า การให้
การศึกษาเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถดึงเอาศกัยภาพท่ียิ่งใหญ่ออกมาได ้แลว้เขาจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า ดว้ยเหตุน้ี คุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์จึงไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยู่ใน
อนัดบัตน้ๆของโลกมาตลอด ซ่ึงตรงกบัความเห็นของ โชติชยั สุวรรณาภรณ์ ท่ีเห็นว่า การพฒันา
ประเทศไทยตอ้งเร่ิมท่ีคน  ปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างชาติคือ คุณภาพของคน   ประเทศไทยตอ้ง
พฒันากา้วไปสู่ธุรกิจบริการ การเงิน การท่องเท่ียว เสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแบบ
ครบวงจร ซ่ึงการจะไปถึงจุดนั้นได ้ตอ้งพฒันาคุณภาพของแรงงาน คือคนก่อน19  
  การศึกษาระดบัอุดมศึกษามีภารกิจท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยู ่4 อยา่งคือ 
1) การสร้างทุนมนุษย ์ผา่นกระบวนการเรียนการสอน 2) การสร้างฐานความรู้ ผา่นการวิจยัและการ
พฒันาองคค์วามรู้ 3) การเผยแพร่และการใชค้วามรู้โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชอ้งคค์วามรู้ และ
การธ ารงไวซ่ึ้งความรู้ ผา่นการฝึกอบรม 4) การเก็บรักษาและการส่งผา่นความรู้ไปยงัรุ่นต่อๆไป 20 
โดยการสร้างทุนมนุษยห์รือการผลิตบณัฑิต ท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องการศึกษาอยา่งหน่ึง ให้มีคุณภาพ 
ถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัอนัดบัแรก ท่ีสถาบนัอุดมศึกษา โดยผูบ้ริหารสถาบนั ผูบ้ริหารโปรแกรมหรือ
หลกัสูตรการศึกษา ตอ้งแสดงบทบาท และรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ในการบริหาร
จดัการ ด าเนินการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ เพื่อให้ผลผลิต หรือบณัฑิตทุกระดบั มีคุณภาพ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ซ่ึงสนับสนุนให้เกิดการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
การเมือง และคุณภาพชีวิตของพลเมืองโดยรวมของประเทศ  

 

ปัญหาของการวิจัย 

  การศึกษาของประชากรในประเทศ มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึง
ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง อาจหมายถึงประชากรเหล่านั้นมีคุณภาพดว้ย และประเทศไทยก็

                                                            
19 โชติชยั สุวรรณาภรณ์, "พฒันาประเทศไทยตอ้งเร่ิมท่ีคน," คมชดัลึก, 18 พฤษภาคม 

2555. 
20 Pundy Pillay, Higher Education and Economic Development Literature Review 

(Wynberg: COMPRESS.dsl, 2011). 
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ไดใ้หค้วามสนใจต่อการพฒันาการศึกษามาอยา่งยาวนาน เร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบบัท่ี 1 ระยะท่ี 2 ปี2507 จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 12 ในปัจจุบนั ในดา้น
งบประมาณแผน่ดิน รัฐบาลก็ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณดา้น
การศึกษาในสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด ในทุกปีงบประมาณ ซ่ึงมากกกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมากระทรวงศึกษาธิการ
(และทบวงมหาวิทยาลยั) จะไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ในสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดมาโดยตลอด ผลของการ
ทุ่มงบประมาณดา้นการศึกษาและการมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการ
พฒันาประเทศ ส่งผลให้การพฒันาดา้นการศึกษาของไทยในเชิงปริมาณ ถือว่าประสบผลส าเร็จใน
ทุกๆดา้น   แต่เม่ือพิจารณาในดา้นคุณภาพการศึกษา กลบัพบว่า ผลส าฤทธ์ิทางการศึกษาของไทย
ค่อนขา้งต ่า โดยจากการรายงานของ Human Development Report, 2015   ประเทศไทย มี HDI 
Rank อยูใ่นอนัดบัท่ี 93 ของโลก และอนัดบัท่ี 4 ของอาเซียน    เม่ือพิจารณาความสามารถในการ
แข่งขนั (Competitiveness) ของไทยตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา ก็จะพบว่า ความสามารถในการแข่งขนั 
(Competitiveness) ของไทยท่ีจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัโดย IMD อยูใ่นภาวะทรงตวั คือ
ระหว่างอนัดบัท่ี 25 ถึง อนัดบัท่ี 33    แต่จากการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั  (Global 
Competitiveness Index: GCI)  ของ WEF กลบัพบว่า ในช่วงปี 2007 – 2012 มีลกัษณะถดถอยอยา่ง
เห็นไดช้ดั จากขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าการศึกษาของไทยยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพท่ีตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ข โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อ
เป็นแรงงานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ   
  มหาวิทยาลยัราชภฏั ก็เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของไทย ท่ีตอ้งมีส่วนในความรับผดิชอบ ต่อ
ภารกิจการผลิตบณัฑิตทุกระดบั ใหมี้คุณภาพ เช่นเดียวกนั 
  ในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏั มีจ านวน 38 แห่ง บางแห่งมีประวติัอนัยาวนาน โดยพฒันา
จากการเป็นโรงเรียนฝึกหดัครู เปล่ียนเป็นวิทยาลยัครูและ สถาบนัราชภฏั ตามล าดบั  ในขณะท่ีบาง
แห่งก็เร่ิมพฒันาจาก วิทยาลยัครู และเปล่ียนเป็นสถาบนัราชภฏัตามล าดบั และบางแห่งก็เร่ิมจาก 
สถาบนัราชภฏั แต่ทุกแห่งได้รับการปรับเปล่ียนเป็น มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 โดยในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งไดเ้ปิดสอนหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา เพียงแต่ มีมหาวิทยาลยัราชภฏับางแห่งเท่านั้น ท่ีเปิดสอนถึงระดบัปริญญาเอก อยา่งไร
ก็ตาม การบริหารจดัการบณัฑิตศึกษา ยงัมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง โดยมหาวิทยาลยัราชภฏับาง
แห่ง ได้จัดตั้ งบัณฑิตวิทยาลัย ข้ึนมาเพื่อบริหารจัดการ ก ากับดูแล การจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัส่วนใหญ่ ก็ให้แต่ละคณะท่ีเปิดสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา บริหารจดัการเองทั้งหมด ท าเกิดการไม่เป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ หลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยั อนัอาจส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑิต และวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
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หรือการศึกษาอิสระได ้อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ก็มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลายแห่งมีผลการ
ประเมินดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไม่ค่อยดี โดยงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ มีผลการประเมินในระดบัพอใช ้จนถึงระดบัท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ซ่ึง สมศ.ได้
เสนอแนวทางแก้ไข ให้มหาวิทยาลยัหามาตรการ ส่งเสริม จูงใจ ให้อาจารยท์  าการวิจัย เขียน
บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับอย่างน้อยอยู่บน
ฐานขอ้มูล TCI (Thailand Citation Index)    และดว้ยสภาพการดงักล่าว ยงัส่งผลต่อ การพฒันา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ให้มีผลการประเมิน ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ดังนั้ น ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลยั ควรหามาตรการกระตุน้ให้คณาจารยน์ าผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ไป
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และกระตุน้ให้คณาจารยไ์ปศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกมากข้ึน 
เน่ืองจากคุณภาพอาจารย ์และคุณภาพผลงานวิจยัของอาจารย ์กอ็าจส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบณัฑิต 
โดยเฉพาะบณัฑิตศึกษา ท่ีหลกัสูตรการศึกษาให้ความส าคญักบังานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์หรือภาค
นิพนธ์มาก ซ่ึงจากการประเมินของ สมศ. ก็พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัส่วนใหญ่ มีผลงานประเมิน
ดา้นผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ อยูใ่นระดบัตอ้ง
ปรับปรุง จนถึงดีมาก อย่างไรก็ตามแมบ้างแห่งผลการประเมินจะไดร้ะดบัดีมาก แต่ สมศ. ก็ให้
ค  าแนะน าวา่ ควรก าหนดใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาน าผลงานวิจยัไปตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ท่ีอยา่งนอ้ยอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI (Thailand Citation Index) เน่ืองจากผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีทาง
สถาบนัเป็นเจา้ภาพหลกั ส่วนผลการประเมินดา้นผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง หรือพอใช ้ทุกแห่ง สมศ.ไดเ้สนอว่า ควร
ยกระดบัคุณภาพผลงานของนักศึกษาระดบัปริญญาเอกให้มีการตีพิมพใ์นเกณฑ์คุณภาพท่ีสูงข้ึน 
และมีปริมาณมากข้ึน รวมทั้งน าเสนอในวารสารท่ีมี impact factors ท่ีสูงข้ึนซ่ึงทั้งหมดน้ี ก็สะทอ้น
ให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจดัการดา้นคุณภาพของบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัไดอ้ย่าง
หน่ึง นอกจากนั้น สมศ.ยงัแนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บางแห่ง เช่น ควรปรับโครงสร้างการบริหารบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษา เพื่อให้เกิดความชดัเจนในระบบบริหารจดัการระดบับณัฑิตศึกษา ควรมีความชดัเจน
ในระบบและรูปแบบการบริหารจดัการหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้การก ากบัติดตาม
และบริหารหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และเหมาะต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
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ควรมีการก ากบัติดตามการใชห้ลกัสูตรโปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ทั้ง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรจดัท าระบบการบริหารคุณภาพผลงานบณัฑิตวิทยาลยั
และการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ ใหมี้คุณภาพ ยิง่ไปกวา่นั้น สมศ. ยงัแนะน าใหม้หาวิทยาลยัราชภฏั
บางแห่ง ควรชะลอแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและโทเพิ่มเติม และชลอแผนรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกและโทเพิ่ม เน่ืองจาก คณะท่ีจดัการศึกษาทั้งระดบัปริญาโท และเอกมีผล
การประเมินดา้นการพฒันาอาจารย ์อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง และคณะท่ีจดัการศึกษาเฉพาะระดบั
ปริญาโทอยา่งเดียว มีคุณภาพอาจารยอ์ยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงและพอใช ้
  เม่ือพิจารณาเกณฑก์ารประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ. ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบหน่ึง จนถึงรอบสาม ก็พบว่า มีการน าแนวคิดหรือหลกัการของการบริหาร
คุณภาพ มาประยกุตใ์ชเ้ป็นเกณฑห์รือมาตรฐานการประเมิน เช่น เกณฑห์รือมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพระดบัอุดมศึกษารอบสาม ดา้นคุณภาพบณัฑิต ก็สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์กร (TQM) ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ (Customer Focus)  ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
สอดคล้องกับแนวคิดด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ทั้ งของครอสบ้ี (Crosby) และเดมม่ิง 
(Deming) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม  ตรงกบัหลกัการ ของบอลดริจ (MBNQA) ท่ีแนะน าให้
มี ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั ก็คลา้ยกบั
แนวคิดดา้นภาวะผูน้ าของเดมม่ิง (Deming) และสุดทา้ย ดา้นอตัลกัษณ์ของสถาบนั ก็สอดคลอ้งกบั 
หลกัการของแมคคินเซย ์(McKinsey 7S) เร่ือง ทกัษะ (Skill) แต่เม่ือพิจาณาผลการประเมินคุณภาพ 
ทั้งในส่วนของสถาบนั และระดบัคณะ ซ่ึงรวมบณัฑิตวิทยาลยัดว้ย ก็พบว่า ยงัมีขอ้บกพร่อง ท่ีตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุง ตามค าแนะน าของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) 
 ในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เร่ือง สภาพปัญหา
เก่ียวกบัคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา กล่าวถึง ปัญหาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา จาก
การศึกษาของสถาบนัคลงัสมองแห่งชาติ ท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นแผนพฒันาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ว่า การอุดมศึกษาไทยมีปัญหาด้านกระบวนการสร้างความรู้และ
นวตักรรมผา่นระบบวิจยัและพฒันา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และยกระดบั
ความเขม้แขง็ของสังคมโดยรวม คือ ความสามารถในการสร้างนวตักรรมต ่า ส่วนปัญหาคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษา จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็สอดคลอ้งกนัคือ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
สถาบนัอุดมศึกษาไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงถือเป็น
ลูกคา้ของการศึกษา และการตีพิมพว์ิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกมี
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จ านวนน้อย และมาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ก็พบว่าผลงานวิจยัหรือบทความ
วิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรับชาติและนานาชาติมีจ านวนนอ้ย21  
  ในรายงานการวิจยัของ อาจารย ์รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล เร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั22 ในปี 2557 โดยศึกษาคุณภาพการจดั
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง 
จ านวน 27 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาเอก 6 หลกัสูตร และปริญญาโท 21 หลกัสูตร และมี
กลุ่มผูป้ระเมินหรือผูใ้ห้ขอ้มูล 5 กลุ่มคือ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต 
พบว่า ไม่มีหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกใดท่ีมีคุณภาพการจดัการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากบั 100.00 
คะแนน ส าหรับผูป้ระเมินทั้ง 5 กลุ่ม ในขณะท่ีหลกัสูตรปริญญาโท ก็มีเพียง 7 หลกัสูตร จาก 21 
หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่านั้นท่ีกลุ่มผูป้ระเมินทั้ง 5 กลุ่ม ประเมินให้มีคุณภาพการจดั
การศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน หรือแม้แต่ผูป้ระเมินกลุ่มผูบ้ริหารเอง ก็ให้
หลกัสูตรปริญญาโท เพียง 11 หลกัสูตร (ร้อยละ 53.38) ท่ีมีคุณภาพการจดัการศึกษาคือมีค่าคะแนน
เท่ากบั 100.00 คะแนน และเม่ือพิจารณาระดบัคะแนนเฉล่ียแลว้ ก็พบว่า หลกัสูตรระดบัปริญญาโท
มีคุณภาพการจดัการศึกษาโดยเฉล่ียสูงกว่าระดบัปริญญาเอก ในทุกกลุ่มผูป้ระเมิน นอกจากนั้น เม่ือ 
พิจารณาจากผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output/outcome orientation) การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพ ด้านต่างๆ ดังน้ี ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผลงานวิจยัของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ผลงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดข้องอาจารย ์และมูลค่าเพิ่มของบณัฑิต จึงเป็นหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา ในการผลกัดนัและหาวิธีจดัการหรือแนวทางช่วยเหลือให้
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจบตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร รวมทั้งการส่งเสริมให้นกัศึกษาและ
อาจารยน์ าผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพทั้งของ
งานวิจยัและของบณัฑิต  อีกทั้งยงัแสดงถึงความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารดว้ย 

                                                            
21 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), รายงานผล

การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เร่ือง สภาพปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เสนอต่อ คณะกรรมาธิการการศึกษา วฒิุสภา โดย คณะอนุกรรมาธิการการ
อุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 
2552), 18-21. 

22 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกลุ, "การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั," วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 20, 2 (2014): 143-50. 
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  ในเร่ืองการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัราชภฏับาง
แห่งยงัมีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยมาก ตวัอยา่งจากการท่ีผูว้ิจยัพยายาม
สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ด้วยวิธีสืบค้นผ่าน
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ พบว่า การจดัท าเวปไซตข์องมหาวิทยาลยัราชภฏับางแห่งมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
การสืบคน้ค่อนขา้งยาก มีขอ้มูลท่ีลา้สมยั และไม่มีการใชร้ะบบสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ต ในการ
ปฏิบติังานดา้นบริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้
ความส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานและในการส่ือสารของผูบ้ริหาร ทั้งท่ี
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงส าคญัในยคุดิจิตอลอยา่งเช่นปัจจุบนั ในการส่ือสารกบัสังคมภายนอก 
ให้รับรู้และเขา้ใจผลงานท่ีประสบผลส าเร็จในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของมหาวิทยาลยั 
อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและความน่าเช่ือถือของมหาวิทยาลยัต่อสังคมภายนอก และยงัแสดง
ให้เห็นถึงความไม่สนใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ในอนาคตเท่าท่ีควรดว้ย โดย
มหาวิทยาลยัราชภฏั ควรจดัท าเวปไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ในมุมมองหรือสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ในดา้นของขอ้มูล ทั้งน้ีอาจมาจากสาเหตุการขาดการวิจยัเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมากพอก็
เป็นได ้ซ่ึงทั้งหมดน้ี ถือเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโดยตรง 
  ดงันั้น จากสภาพปัญหาดงักล่าว การทราบองคป์ระกอบของการบริหารท่ีเนน้คุณภาพ เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิด หรือเป็นแนวทาง วิธีการ ในการบริหารจดัการบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั จึงมีความส าคญัในการปรับปรุงผลผลิต ซ่ึงกคื็อบณัฑิต ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
ให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะวิจยัการ
บริหารคุณภาพของบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั  
           

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อทราบองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.เพื่อทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั 

ราชภฏั 
 

ค าถามของการวิจัย 

1.องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัมีอะไรบา้ง 
2.ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

เป็นอยา่งไร 
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สมมติฐานของการวจิัย 

1. องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
เป็นพหุองคป์ระกอบ 

2. ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราช 
ภฏัมีความเหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

  การวิจยั การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ไวด้งัน้ี 
  รางวลัคุณภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: 
MBNQA) โดยสภาครองเกรส สหรัฐอเมริกา เพื่อมอบใหก้บับริษทัอเมริกนัท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและมี
การปรับปรุงคุณภาพดีในแต่ละปี โดยก าหนดองคป์ระกอบการพิจารณา 7 ประการ คือ 1) ดา้นภาวะ
ผูน้ า (Leadership)เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง ในการน าและดูแลองคก์ร และระบบธรร
มาภิบาลในองค์กร   แบ่งเป็น (1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง  ซ่ึงเก่ียวกบัการก าหนด
วิสัยทศัน์และค่านิยม การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์และค่านิยมผา่นระบบผูน้ า การเป็นแบบอยา่งในการ
ประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม และการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศดงักล่าวในองคก์ร การสร้าง
องคก์รท่ีย ัง่ยนื การส่ือสารกบันกัศึกษาและลูกคา้ การมุ่งเนน้กิจกรรมท่ีจะท าใหบ้รรลุวิสัยทศัน์และ
วตัถุประสงคอ์งคก์ร (1.2) ระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  เก่ียวกบัการปรับปรุง
ภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาล การประเมินผลงาน การประพฤติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การ
ส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรมในทุกดา้น ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนบัสนุนชุมชน 
2) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) เก่ียวกบัวิธีการพฒันาวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และ
แผนปฏิบัติการ การน าแผนไปปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงแผนเม่ือมีเหตุจ าเป็น และการวัด
ความกา้วหนา้ของแผน ซ่ึงประกอบดว้ย (2.1) การพฒันากลยทุธ์ เป็นการสร้างกลยทุธ์ในการจดัการ
ความทา้ทาย ความได้เปรียบ และโอกาส รวมทั้งการสรุปประเด็นส าคญัของระบบการท างาน 
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และความสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย เช่น กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
สร้างนวตักรรม การพิจารณากลยุทธ์ ระบบงานและสมรรถนะหลกั วตัถุประสงคห์ลกัเชิงกลยุทธ์ 
(2.2) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ เป็นการแปรวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ไปเป็นแผนปฏิบติัการ  วิธีการ
ปฏิบติั เคร่ืองมือวดัหรือตวับ่งช้ีความกา้วหน้าของแผน  ประกอบดว้ย การพฒันาแผนปฏิบติัการ 
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การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ การจดัสรรทรัพยากร แผนเก่ียวกบัแรงงาน การวดัผลการปฏิบติังาน
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการ การคาดการณ์ประสิทธิผล 3) ดา้นลูกคา้และการตลาด (Customer 
and Market Focus)เป็นการอธิบายเก่ียวกบัความส าเร็จในการสร้างลูกคา้และนกัศึกษาในระยะยาว 
การรับฟังเสียงลูกคา้ การสร้างความสัมพนัธ์กับนักศึกษาและลูกคา้อ่ืน และการใช้ขอ้มูลของ
นกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน ในการปรับปรุงและระบุโอกาสในการสร้างนวตักรรม ประกอบดว้ย (3.1) 
เสียงของลูกคา้ เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบั การรับฟังเสียงของนกัศึกษาในปัจจุบนัและลูกคา้อ่ืน ความพึง
พอใจและความผูกพนัของนกัศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาเทียบกบัคู่แข่ง ความไม่พึงพอใจ
(3.2) การมีส่วนร่วมของลูกคา้ เป็นเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอโปรแกรมการศึกษาและบริการ การ
สนับสนุนนักศึกษาและลูกค้าอ่ืน การจัดการความสัมพนัธ์ การจัดการข้อร้องเรียน  4) ด้าน
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ (Information and Analysis) เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีการท่ีองคก์รใช ้
เลือก เกบ็รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญา วิธีการ
เรียนรู้ วิธีจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย (4.1) การวดั การวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ร ดงัน้ี การวดัประสิทธิภาพ ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ขอ้มูลนกัศึกษา
และลูกคา้อ่ืน ความไวของการวดั การวิเคราะห์และทบทวนประสิทธิภาพ การปฏิบติัเพื่อความเป็น
เลิศ ประสิทธิภาพในอนาคต การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและนวตักรรม (4.2) การจดัการความรู้ 
สารสนเทศ   และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดงัน้ี การจดัการองคค์วามรู้ การเรียนรู้ขององคก์ร 
คุณสมบติัของขอ้มูลและสารสนเทศ ความพร้อมของขอ้มูลและสารสนเทศ คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ 5) ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Focus)เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีการประเมิน
สมรรถนะและความสามารถท่ีจ าเป็นของบุคลากร และการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีจะน าไปสู่การมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน วิธีการท่ีองคก์รใชส้ร้าง จดัการและพฒันาบุคลากร ใหส้ามารถใชศ้กัยภาพได้
สอดคลอ้งกบัภารกิจโดยรวม ประกอบด้วย (5.1) สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Workforce 
Environment) เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนการท างานของบุคลากร ทั้งในเร่ืองการ
จดัการความสามารถของบุคลากรใหส้ามารถท างานไดส้ าเร็จและการรักษาบรรยากาศในการท างาน 
ดงัน้ี ความสามารถและศกัยภาพบุคลากร บุคลากรใหม่ ความส าเร็จของงาน การจดัการการ
เปล่ียนแปลงของบุคลากร  สภาพแวดลอ้มในการท างาน นโยบายและผลประโยชน์ของบุคลากร 
(5.2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Workforce Engagement) เป็นการวดัวิธีการพฒันาบุคลากรทุก
ระดบัใหส้ามารถบรรลุประสิทธิภาพขั้นสูงและวิธีการเสริม สร้างบุคลากรในการปรับปรุงและสร้าง
นวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบการสร้างเสริมวฒันธรรมองคก์รการจดัการประสิทธิภาพ 
การประเมินความร่วมมือ ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ขององคก์ร ระบบการเรียนรู้และการพฒันา 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการพฒันา ความกา้วหน้าในอาชีพ 6) ดา้นการจดัการกระบวนการ 
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(Process Management) เป็นเกณฑ์เก่ียวกบัการออกแบบ การจดัการ การปรับปรุงโปรแกรม
การศึกษาและบริการ และระบบการปฏิบติังาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการส่งมอบ
คุณค่าให้แก่นักศึกษาและลูกคา้อ่ืน รวมทั้งการประสบผลส าเร็จและความยัง่ยืนขององค์กร ซ่ึง
ประกอบดว้ย (6.1) กระบวนการท างาน (Work Processes) เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกแบบ การ
จดัการ การปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาและบริการ และระบบการปฏิบติังาน มีดงัน้ี แนวคิดการ
ออกแบบ ขอ้ก าหนดโปรแกรม การบริการ และกระบวนการ การปฏิบติัตามกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ โปรแกรมและการบริการ (6.2) ประสิทธิภาพการด าเนินการ (Operational 
Effectiveness) เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบั การจดัการการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและ
เพื่ออนาคต ประกอบดว้ย การควบคุมตน้ทุน การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภยั การเตรียม
ความพร้อมรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน การจดัการนวตักรรม 7) ดา้นผลส าเร็จ (Business Result)เป็น
เกณฑเ์ก่ียวกบั ประสิทธิภาพองคก์ร และการปรับปรุงในเร่ืองส าคญัๆขององคก์ร เช่น การเรียนรู้
ของนักศึกษาและผลลพัธ์กระบวนการ ผลลพัธ์ของการมุ่งเน้นลูกคา้ เป็นตน้ ประกอบดว้ย (7.1) 
ผลลพัธ์กระบวนการและการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Student Learning and Process Results) ดงัน้ี 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและกระบวนการมุ่งเน้นนักศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (7.2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
(Customer-Focused Results) เป็นการสรุปผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน รวมถึง
ความพึงพอใจและความร่วมมือของนกัศึกษา การแบ่งแยกผลลพัธ์ออกเป็นกลุ่มโปรแกรมการศึกษา
และบริการ กลุ่มนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน และตลาด รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูล (7.3) ผลลพัธ์ดา้น
การมุ่งเนน้บุคลากร (Workforce-Focused Results) เป็นการสรุปผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
รวมถึงส่ิงแวดลอ้มการท างาน บรรยากาศการท างาน การพฒันาบุคลากรและความร่วมมือของ
บุคลากร (7.4) ผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance Results) เป็น
การสรุปผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงความรับผิดชอบ
ทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย พฤติกรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อสังคม การสนบัสนุน
ชุมชนท่ีส าคญั และผลสัมฤทธ์ิเชิงกลยุทธ์ (7.5) ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและการตลาด 
(Budgetary, Financial, and Market Results) เป็นการสรุปผลงานดา้นงบประมาณ การเงินและ 
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การตลาด แยกตาม ส่วนตลาด กลุ่มนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน23   
  รางวลัคุณภาพเดมม่ิง (Deming Prize) โดย สมาพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญ่ีปุ่น 
(Japanese Union of Scientist and Engineers: JUSE) เป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บัองคก์รท่ีมีการบริหาร
คุณภาพดีเด่นประจ าปี ทั้งในประเทศญ่ีปุ่นและต่างประเทศ มีองคป์ระกอบการพิจารณาการมอบ
รางวลั 10 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นนโยบาย 2) ดา้นองคก์รและการบริหารจดัการ 3) ดา้นการศึกษาและการ
เผยแพร่ความรู้ 4) ดา้นการเก็บรวบรวม การเผยแพร่และการใชข้อ้มูลสารสนเทศ (Information) 5) 
ดา้นการวิเคราะห์ 6) ดา้นมาตรฐาน 7) ดา้นการควบคุม 8) ดา้นประกนัคุณภาพ 9) ดา้นผลลพัธ์ 10) 
ดา้นแผนงานในอนาคต24 
  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพสมยัใหม่ของเดมม่ิง (William E. Deming) เป็นการ
จดัการคุณภาพท่ีน าเอากิจกรรมขององคก์รมาก าหนดเป็นการบริหาร โดยเสนอระบบของความรู้ท่ี
ลึกซ้ึง (A system of profound knowledge) ประกอบดว้ย 1)ระบบ (Appreciation for a system) 2) 
ทฤษฎีการเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน (theory of variation) 3) องคค์วามรู้ (Theory of knowledge)  และ
4) จิตวิทยา (Psychology)   และหลกัการในการจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ หรือหลกัการ
บริหารคุณภาพ 14 ประการ (Deming’s 14 points) คือ 1) สร้างจุดมุ่งหมายหลกั ฝ่ายบริหารมีภาระ
รับผิดชอบต่อลูกคา้และผูป้ฏิบติังาน 2) แสวงหาและรับเอาปรัชญาและแนวคิดใหม่ๆ 3) ยุติการ
ตรวจสอบเพื่อสร้างคุณภาพ คุณภาพเป็นส่ิงท่ีตอ้งอยูใ่นตวัสินคา้และกระบวนการผลิต จึงตอ้งมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 4) ยติุการใชร้าคาเป็นตวัตดัสินในการสั่งซ้ือ ควรวางมาตรการดา้น
คุณภาพควบคู่ไปกบัการแสวงหาก าไร 5) พฒันาระบบการผลิตและการบริหาร คน้หาแนวทาง
แกปั้ญหา และแกไ้ขปัญหาทุกกระบวนการในระบบงานอยา่งต่อเน่ือง 6) เรียนรู้จากงาน ใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรมท่ีทนัสมยั 7) สร้างภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามช่วยเหลือพนกังานและแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัของเสีย  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีบกพร่องอย่างทนัที 8) ขจดัความกลวั การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากความหวาดกลวัในการท างาน 9) ก าจดัอุปสรรคกีดขวางระหวา่งแผนกต่างๆ 

                                                            
23 Baldrige Performance Excellence Program, 2013–2014 Education Criteria for 

Performance Excellence (Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce, National Institute of 
Standards and Technology, http://www.nist.gov/baldrige, 2013), Available from 
http://www.qa.kmutnb.ac.th/upload_files/bookorther/baldrige_education_criteria_2013_-
_2014.pdf. 

24 เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
ฐานบุค๊ส์, 2551), 115-18. 
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ส่งเสริมการท างานกนัเป็นทีมบุคลากร10) ยติุการสร้างสโลแกน ค าขวญั หรือเป้าหมายการท างานท่ี
สวยหรู แต่สร้างผลผลิตโดยอาศยัการสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างความสัมพนัธ์ภายใน 
11) มาตรฐานการท างานงานท่ีมุ่งแต่เพียงตวัเลขและการบริหารโดยวตัถุประสงค ์(MBO) ตอ้งถูก
ขจดัออกไป แต่ให้แทนท่ีดว้ยภาวะผูน้ า 12) ขจดัส่ิงกีดขวางต่างๆท่ีจะท าให้ความภาคภูมิใจใน
ผลงานท่ีมีคุณภาพของพนักงานลดลง และผูบ้ริหารควรกระตุน้เร่ืองคุณภาพและเน้นการบริหาร
บุคลากร 13) สร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาและพฒันาตนเอง โดยจดัท าโครงการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงาน 14) ก าหนดแนวทางผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัตามทั้ง 13 ขอ้ทุกวนั โดย
ผลกัดนัใหทุ้กคนร่วมกนัสร้างความเปล่ียนแปลง25 
  แนวความคิดการพฒันาคุณภาพของครอสบ้ี (Philip B. Crosby)  ประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 
3 อยา่ง คือ 1) ความสมบูรณ์แบบของการจดัการคุณภาพ (Absolutes of Quality Management) 
ประกอบดว้ย (1) คุณภาพหมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือขอ้ก าหนด ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีเลิศ 
(2) ปรัชญาเร่ืองคุณภาพ หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ตอ้งก าหนดประเด็นปัญหาดา้นคุณภาพ และ
คน้หาสาเหตุของปัญหานั้น (3) ไม่มีส่ิงใดเป็นเศรษฐศาสตร์คุณภาพ ทุกส่ิงจะถูกกว่าเสมอ ถา้ท าให้
ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ (4) วดัผลงานดว้ยคุณภาพ ไม่ใช่ราคา (5) มาตรฐานของประสิทธิภาพเท่านั้นท่ี
เป็นความบกพร่องเป็นศูนย ์(Zero defects) 2) ปัจจยัพื้นฐานของการปรับปรุง (Basic Elements of 
Improvement) ประกอบดว้ย (1) การตั้งปณิธาน (Determination) (2) การศึกษา (Education)  (3) 
การประยกุตใ์ช ้(Implementation) และ 3) แนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นตอน (The 14 Steps to 
Quality Management) คือ (1) ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่เร่ืองคุณภาพ และส่ือสารให้ทุกคนใน
องคก์รเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (2) ตั้งทีมงานพฒันาปรับปรุงคุณภาพ ท่ีมีผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงาน เป็นกรรมการดว้ย (3) ก าหนดกระบวนการเก่ียวกบัคุณภาพ และก าหนดประเด็นคุณภาพ
ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนัและมีแนวโน้มจะเกิดในอนาคตดว้ยวิธีการวดั (4) ค านวณตน้ทุนหรือ
ค่าใชจ่้าย ในกรณีท่ีสินคา้ไม่มีคุณภาพ (5) กระตุน้ให้บุคลากร ส านึกในดา้นคุณภาพ เสมอ (6) 
ก าหนดมาตรการดา้นคุณภาพ และเร่ิมด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ (7) ตั้งคณะกรรมการของเสียเป็น
ศูนย ์ติดตามการปรับปรุงคุณภาพ (8) ฝึกอบรมเร่ืองคุณภาพ ใหก้บัหวัหนา้งานทุกคน (9)จดังานวนั
ของเสียเท่ากบัศูนย ์(ตามค านิยาม zero defects) (10) ส่งเสริมให้บุคลากร ก าหนดเป้าหมายดา้น
คุณภาพของตนเอง (11) ส่งเสริมใหมี้การส่ือสารเก่ียวกบัอุปสรรคเร่ืองคุณภาพ ระหว่างบุคลากรกบั

                                                            
25 William E. Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of 

Quality (the United State of America: McGraw-Hill, 2013), 107-47. 
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ผูบ้ริหาร (12) รับรู้ความพยายามดา้นคุณภาพ ของบุคลากร (13) ตั้งคณะกรรมการคุณภาพ (14) 
เร่ิมตน้ขอ้ 1 ใหม่26 
  แนวความคิดการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management) หรือการ
บริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ มีหลกัการส าคญั 3 ประการคือ 1) การมุ่งเนน้ลูกคา้ โดยองคก์รตอ้งยดึ
คุณภาพเป็นแกนหลกัในการบริหารจดัการคุณภาพ และยดึความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลางใน
การบริหารและการด าเนินการ นั่นคือการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ 2) การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง โดยใน
กระบวนการผลิตท่ีมีหลายขั้นตอน ใหถื้อว่าขั้นตอนถดัไป เป็นลูกคา้ภายในท่ีตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการดว้ย 3) การมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร โดยทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัตอ้งมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ และการปรับปรุงคุณภาพ เพราะการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
จะท าให้องคก์รรับรู้ปัญหา และหาแนวทางแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา ในส่วน
ขององคป์ระกอบการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) มีอยู ่7 ประการ ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ า 
(Leadership) 2) การศึกษาและการอบรม (Education and Training) 3) โครงสร้างองคก์รท่ีเก้ือหนุน 
(Supportive Structure) 4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) 5) การพิจารณาความดีความชอบ 
(Reward and Recognition) 6) การใชก้ระบวนการทางสถิติ (Statistic Process) 7) การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)27

 

  แนวคิดการบริหารคุณภาพของแมคคินซีย ์(McKinsey 7S) เป็นกรอบแนวคิดการบริหาร
องคก์รท่ีเป็นสากล ประกอบดว้ย 2 ส่วน 7 องคป์ระกอบ คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ีจบัตอ้งได ้ท่ีเรียกว่า 
Hardware เป็นส่วนท่ีมีการประยกุตใ์ชไ้ดง่้าย และสามารถลอกเลียนแบบจากองคก์รอ่ืนไดง่้ายดว้ย 
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบคือ โครงสร้างองคก์ร (Structure) และกลยทุธ์ (Strategy)  ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ท่ีเรียกว่า Software เป็นส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์ร และของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน ลอกเลียนแบบกนัไดย้าก ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคือ บุคลากร (Staff)  
ระบบ (System) รูปแบบการบริหาร (Style) ทกัษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Share value) ในการ
บริหารองคก์ร มีการประยกุตใ์ช ้แบบจ าลอง 7S (7S model) เป็นกรอบในการวางแผนก าหนดกล
ยทุธ์ขององคก์ร โดยประสาน องคป์ระกอบทั้ง 7 ตวั เขา้ดว้ยกนั มีค่านิยมร่วม (Share value) เป็น

                                                            
26 Philip B. Crosby, Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain (Singapore: 

McGraw-Hill Book CO, 1986), 132-39. 
27 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, พิมพ์

คร้ังท่ี 3 ed. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 205-28. 
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ศูนยก์ลางของแบบจ าลอง และองคป์ระกอบ ทั้ง 7 ตวั มีรายละเอียดดงัน้ี 1) ค่านิยมร่วม (Share 
value) หมายถึง ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รยดึถือร่วมกนัและปฏิบติัตามโดย
ปราศ จากการบังคบัจนกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และแนวทางการปฏิบัติของ
บุคลากรและผู ้บริหารภายในองคก์ร หรือท่ีเรียกว่าวฒันธรรมองคก์ร 2) รูปแบบการบริหาร (Style) 
เป็นวิถีคิด หรือแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารหรือแมแ้ต่รูปแบบการใชเ้วลา
หรือรูปแบบการใชชี้วิตของผูบ้ริหาร  3) ทกัษะ (Skill) เป็นความโดดเด่น  ความเช่ียวชาญของ
บุคลากรในการปฏิบติังานทั้งดา้นการผลิตและการบริการ ซ่ึงสามารถแบ่งได ้เป็น 2 ดา้นคือ ทกัษะ
ดา้นอาชีพ (Occupational skills) ท่ีบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง หนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และ ความถนดัหรือความสามารถพิเศษ (Aptitudes and special talents) เป็นความ
เช่ียวชาญพิเศษ ท่ีบุคลากรบางคนมีอย่างโดดเด่นกว่าบุคลากรคนอ่ืนๆ โดยไม่ตอ้งฝึกอบรม 4) 
โครงสร้างองคก์ร (Structure) หมายถึง  ลกัษณะการจดัระเบียบองคก์รท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงการจดัโครงสร้างองคก์ร มีหลายลกัษณะ ทั้ง แบบการรวม
อ านาจ (Centralization) และการกระจายอ านาจ(Decentralization)   หรือ การจดัโครงสร้างงานตาม
หนา้ท่ี  การจดัโครงสร้างตามผลิตภณัฑ ์  การจดัโครงสร้างตามภูมิภาคเป็นตน้ การจดัโครงสร้าง
องค์กรท่ีดี จะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดความขัดแยง้ในการ
ปฏิบติังาน 5) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัเวลา โดยการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อนขององคก์ร 
การบริหารเชิงกลยทุธ์จะช่วยให้องคก์ร สามารถก าหนดและพฒันาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ได ้และเป็นแนวทางท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รรู้ทิศทางการด าเนินงานท่ีจะประสบความส าเร็จ 6) 
บุคลากร (Staff) เป็นการจดัการและการวางแผนดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
Management) โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต  ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกล
ยุทธ์องคก์ร  และกระบวนการก าหนดคุณลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ย่าง
เหมาะสม รวมถึงการพฒันาความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 7) ระบบ (System) หมายถึง 
กระบวนการและล าดบัขั้นการปฎิบติังานทุกอยา่ง   ท่ีสอดคลอ้งประสานกนัอยา่งต่อเน่ืองทุกระดบั  
ซ่ึงการจดัวางระบบงานต่างๆ มีความส าคญัต่อการบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์28  
  
 

                                                            
28 Thomas J. Peters and Jr. Robert H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from 

America's Best-Run Companies (New York: Harper & Row, 1982), 9-12. 
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: วิฑูรย ์ สิมะโชคดี, TQM คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ (ฉบบัปรับปรุงใหม่) 
(กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์, 2550). 

: วีระยทุธ ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555). 

: ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, การบริหารคุณภาพ (เชียงใหม่: ธนุชพร้ินต้ิง, 2550). 
: ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551). 

  : สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพ่ือองค์กรทีเ่ป็นเลศิ ปี 2550 
(กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550). 
  : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557). 
  : ราฟาเอล อาเกวโญ่, ดร.เดมม่ิง: อเมริกนัชนผู้ปูรากฐานเร่ืองคุณภาพให้ญีปุ่่น; แปลโดย ชู
เกียรติ ชาญสง่าเวช (กรุงเทพฯ สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2556), 43-45 
  : เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลก (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์  
ฐานบุค๊ส์, 2551), 115-118,129-130   
        

นิยามศัพท์เฉพาะ 

         ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะการวิจยั เพื่อความเขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี  
         1. การบริหารคุณภาพ หมายถึง การด าเนินการใดๆ ของผูบ้ริหารหน่วยงาน ท่ีมุ่งเนน้ดา้น
คุณภาพ ทั้งในส่วนของ กระบวนการ ระบบ และผลิตภณัฑ์ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของลูกคา้ พร้อมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจในระดบัสูงสุดใหก้บัลูกคา้ได ้นัน่คือ
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บณัฑิตศึกษา สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต ตลาดแรงงานและสังคมประเทศชาติ ผลิตงานวิจยัท่ีสามารถตอบโจทย ์แกปั้ญหา สร้างองค์
ความรู้ใหม่ ท่ีท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมดีข้ึน และสร้างกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลดีต่อการ
พฒันาชุมชนและสังคม     
         2. บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั หมายถึง บณัฑิตวิทยาลยั หรือ หน่วยงานท่ีด าเนินการ
เหมือนกบับณัฑิตวิทยาลยั ในการก ากบัดูแล การจดัการเรียนการสอน ในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี
และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตศึกษา ส่วนในการณีท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัใด ได้
มอบหมายใหค้ณะเป็นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาท่ีสูงกวา่ปริญญา
ตรี ใหถื้อวา่ บณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นบณัฑิตศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี    โดยมหาวิทยาลยัราช
ภฏั ในปัจจุบนั มีจ านวน 38 แห่ง   
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

  การวิจยัเร่ือง การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดป้ระมวล

สาระส าคญั จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

เพื่อน าเสนอดงัน้ี 

1. เน้ือหาสาระการบริหารคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั ความหมายของการ 
บริหาร ความหมายของคุณภาพ ความหมายของการบริหารคุณภาพ ความส าคญัของการบริหาร
คุณภาพ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ เคร่ืองมือในการ
บริหารคุณภาพ และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ 

2. เน้ือหาสาระเก่ียวกบั บณัฑิตศึกษา และมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีประกอบดว้ยความหมาย
ของบณัฑิตศึกษา   คุณภาพบณัฑิตศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบับณัฑิตศึกษาและมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

                                                การบริหารคุณภาพ 

ความเป็นมาของทฤษฎกีารบริหาร 

  วิวฒันาการเก่ียวกบัทฤษฎีการบริหารเร่ิมจากยคุดั้งเดิม (Classic Approach) โดยในปี 1911  
เทยเ์ลอร์(Taylor) บิดาแห่งทฤษฎีการบริหาร ไดเ้สนองานวิจยัเร่ือง เวลาและการเคล่ือนไหว (Time 
and Motion) และไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ The Principles of Scientific Management โดยมีสาระส าคญั
เก่ียวกบัการเสนอทฤษฎี The one best way ท่ีกล่าวว่า มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคเ์พียงวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปหลกัการบริหารทางวิทยาศาสตร์ได ้3 หลกัการ
ดงัน้ี 1. การแบ่งงาน (Division of Labors)   เลือกคนดีคนเก่งแลว้อบรมใหถู้กวิธี  มอบงานท่ีก ากบั
ดว้ยเวลา และก าหนดมาตรฐานงาน 2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 3. การ
จ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
  หลงัจากนั้น ในปี 1916 อองรี ฟาโย (Henri Fayol) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ Administration 
industrielle et generale โดยน าเสนอ Formal organization Theory ท่ีก าหนดองคป์ระกอบพื้นฐาน
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ในการบริหาร 5 ประการ หรือท่ีรู้จกักนัในรูปของ POCCC ประกอบดว้ย 1). การวางแผน (Plan: P) 
หมายถึงการมองไปในอนาคตเพื่อก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุถึงเป้าประสงคข์ององคก์าร  การ
วางแผนท่ีดีจะท าให้การใชท้รัพยากรขององคก์ารเป็นไปโดยราบร่ืน และรวมถึงการเลือกแนวทาง
ท่ีสุดท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 2). การจดัระเบียบ (Organize: O) หมายถึงการ
จดัระเบียบทรัพยากรบุคคล (พนักงาน) และการประเมินผลงานของพนักงาน  3). การสั่งการ 
(Command: C) เป็นช่องทางท่ีผูจ้ดัการสั่งงานใหพ้นกังานปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะไดบ้รรลุเป้าประสงค์
ขององคก์ารท่ีตั้งไว ้ 4). การร่วมมือ (Coordinate: C) หมายถึงวิถีทางในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั 5). การควบคุม (Control: C) หมายถึงการควบคุมดูแลใหกิ้จกรรมท่ีกระท า
นั้นด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าประสงคข์ององคก์าร และนอกจากนั้น อองรี ฟา
โย (Henri Fayol)  ยงัไดเ้สนอหลกัการบริหาร 14 ประการคือ 1) การมีเอกภาพในสายการบงัคบั
บญัชา (Unity of Command) 2)การมีเอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) 3) การแบ่งงานกนั
ท า (Division of Work) 4) การรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง (Centralization) 5) การมีอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ (Authority and Responsibility) 6) การมีความเสมอภาค (Equity) 7) การมีสายการ
บงัคบับญัชา (Scalar Chain) 8) การใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 9) การมีระเบียบ
ขอ้บงัคบั (Order) 10) การมีระเบียบวินยั (Discipline) 11) การมีความคิดริเร่ิม (Initiative)  12) การ
เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของบุคคล (Sulxordination of Individual Interest 
to the General Personnel) 13) การมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (Stability of Lenore of 
Personnel) และ 14) การความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั (Esprit de Crope) ต่อมาในปี 1937  กู
ลิค (Gulick) และ เออร์วิค (Urwick) ไดเ้สนอ  The Theory  of Organization ซ่ึงปรับปรุงจาก 
หลกัการบริหาร POCCC ของ อองรี ฟาโย (Henri Fayol) โดยเสนอองคป์ระกอบการบริหาร 7 
ประการ หรือท่ีรู้จกักนัในนาม POSDCoRB ประกอบดว้ย 1) P คือการวางแผน (planning) หมายถึง
การก าหนดเป้าหมายขององคก์ารว่าควรท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์อะไร และจะด าเนินการ
อยา่งไร 2) O คือการจดัองคก์าร (organizing) หมายถึง การจดัตั้งโครงสร้างอ านาจอยา่งเป็นทางการ
ภายในองคก์าร เพื่อประสานงานหน่วยท างานยอ่ยต่าง ๆ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
3) D คือการสัง่การ (directing) หมายถึง การท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีตอ้งตดัสินใจอยูต่ลอดเวลา 
โดยพยายามน าเอาการตดัสินใจดงักล่าวมาเปล่ียนเป็นค าสั่งและค าแนะน า 4) S คือการบรรจุ 
(staffing) หมายถึง หนา้ท่ีดา้นบริหารงานบุคคลเพื่อฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและจดัเตรียมบรรยากาศใน
การท างานท่ีดีไว ้ 5) Co คือการประสานงาน(coordinating) หมายถึง หนา้ท่ีส าคญัต่าง ๆ ในการ
ประสานส่วนต่าง ๆ ของงานใหเ้ขา้ดว้ยกนัอยา่งดี 6) R คือการรายงาน (reporting) หมายถึง การ
รายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในองคก์ารให้ทุกฝ่ายทราบ ทั้งน้ีอาจใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจยั
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และการตรวจสอบ 7) B คือการงบประมาณ (budgeting) หมายถึงหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวของกบั
งบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุมดา้นการเงินการบญัชี 
  นอกจากน้ี ยงัมีนกัทฤษฎีบริหารอีกหลายคน เช่น ในปี 1911 แมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) 
ไดเ้สนอทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucracy) เป็นตน้ 
  หลงัจากยุคดั้ งเดิม (Classic Approach) ก็เป็นยุคมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation 
Approach) ท่ีการบริหารเร่ิมใหค้วามส าคญักบัคนหรือความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์าร นกั
ทฤษฎีบริหารท่ีส าคญัในยคุน้ี เช่น ในปี1924 ฟอลเลต็ (Follett)   เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
ความขดัแยง้ ของคนในองคก์ร 6 ส่วนคือ 1) ความขดัแยง้เชิงโครงสร้าง (Constructive Conflict) ใน
การบริหารงาน ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้2) การออกค าสั่งภายในองคก์าร (The 
Giving of Orders) มกัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 3) ธุรกิจเป็นเอกภาพแบบบูรณาการ (Business as an 
Integrative Unity) ดงันั้นผูน้ าควรเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดล่วงหนา้ 4) แนวทางการท า
ใหอ้  านาจครอบง าลดลง (Power over/ coercive)   5) กฎของสถานการณ์ (Law of Situation) โดย 
ท าให้หัวหน้า และลูกนอ้งเขา้ใจในสภาพการท างานท่ีเป็นอยู ่ 6) กฎแห่งการบูรณาการ (Law of 
Integration) ขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร มีทางออกเสมอ และในช่วงปี 1927 - 1932 มาโย (Mayo) 
ไดเ้สนองานวิจยัท่ีเรียกว่า Hawthorn Experiment โดยผลการวิจยัเรียกว่า Hawthorn Effect ซ่ึงพอ
สรุปได้ดงัน้ี 1) คนเป็นส่ิงมีชีวิต จิตใจ ขวญั ก าลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ท างาน 2) เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่นอ้ยกว่าเงิน 3) การท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกว่าสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดงัค ากล่าวท่ีว่า คบัท่ีอยูไ่ดค้บัใจอยูย่าก 4) อิทธิพลกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ มีความส าคญัต่อ
การท างานกลุ่มมาก 
  ต่อมาก็ถึงยุคท่ี 3 คือ ยุคพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ท่ีการ
บริหารงาน จะให้ความส าคญัเก่ียวกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของคน นักทฤษฎีบริหารท่ี
น่าสนใจเช่น ในปี 1938 Chester I. Barnard   ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ ‚The Functions of the Executive‛ 
และเสนอทฤษฎีองคก์ารไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ท่ีเนน้ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็น
ทางการของคนในองคก์าร (Informal Relationship) และความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ารมี
การกระจายอยา่งเท่าเทียมกนั ท่ีส าคญัคือ นกับริหารมีหนา้ท่ีส าคญั ในการดูแลติดต่อประสานงาน
ภายในองค์การ ดังนั้ นการส่ือสารภายในองค์การจึงมีความส าคัญในการบริหารงานองค์การ 
นอกจากนั้นยงัมี ดัก๊ลาส แมก็เกรเกอร์ (Douglas McGregor) ท่ีเสนอแนวคิดการบริหารท่ีอยูบ่น
พื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีต่างกนัของมนุษย ์2 แบบ คือ 1) ทฤษฎี X ท่ีมีสมติ
ฐานว่า บุคลากรมกัข้ีเกียจไม่อยากท างาน หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิด
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ริเร่ิม ชอบให้สั่ง  เห็นแก่ตนเองมากกว่าองคก์าร  มกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง และมกัจะโง่ และ
หลอกง่าย 2). ทฤษฎี Y  โดยมีสมติฐานว่า บุคลากรจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  
ไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ มีความคิดริเร่ิมในการท างาน ถา้ไดรั้บแรงจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  มกัจะ
พฒันาวิธีการท างาน และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ดงันั้นจึงมีความแตกต่างกนัในการบริหารคนทั้ง 2 
ประเภท  
  ทฤษฎีบริหารยคุปัจจุบนัคือ การบริหารสมยัใหม่ (Post- Behavioral Science Approach) 
หรือการบริหารตามแนวทฤษฎีระบบ (System Theory) ท่ีให้ความส าคญักบัระบบในการบริหาร 
มากกวา่ส่ิงอ่ืนๆในองคก์าร และมุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ยคุน้ีมีนกัทฤษฎีหลายคน 
เช่น ในปี 1960 เคทและคานห์ (Katz  and  Kahn)  ท่ีไดเ้สนอทฤษฎีระบบพื้นฐาน (Basic  Systems  
Theory) ขององคก์าร 5 ส่วน  คือ 1) ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคล  วสัดุ
อุปกรณ์  เงิน  หรือขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชใ้นการผลิต  2)  กระบวนการผลิต  (Process)  หมายถึงการ
แปรเปล่ียนปัจจัยน าเขา้ให้เป็นผลผลิต เช่นการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นต้น 3) ผลผลิต 
(Output)  หมายถึง ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์าร เช่น สินคา้ของโรงงาน หรือบณัฑิตจา
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) หมายถึง สารสนเทศเก่ียวกบัผลผลิต ท่ีมี
ผลต่อการคดัเลือกปัจจยัน าเขา้และกระบวนการผลิตในวงจรต่อไป  ซ่ึงอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ทั้งในกระบวนการผลิตและผลผลิตในอนาคต 5) สภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูล่อ้มรอบองคก์าร ทั้งดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ร
ทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลิต และผลผลิต และอีกคนหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ในปี1990ปีเตอร์ เซ็งเก 
(Peter Senge)   ศาสตราจารย ์แห่ง MIT Sloan school of Management และผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งจาก 
Journal of Business strategy ในปี 1999 ใหเ้ป็นนกักลยทุธ์แห่งศตวรรษ (Strategist of the century) 
ไดน้ าแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของ คริส อากิรีส (Chris Argyris) มาประยกุตเ์ป็นวินยั 5 
ประการสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (The fifth discipline: The Art and the Learning 
Organization) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) Person mastery คือการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รอบรู้ มุ่งพฒันาตนเอง 
2) Mental model หมายถึงรูปแบบวิธีคิดและมุมมอง เจตคติของคนในองคก์ร 3) Shared vision คือ
การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัของทุกคนในองคก์ร โดยเร่ิมท่ีผูบ้ริหารก่อน 4) Team learning คือการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อย่างสม ่าเสมอ   
5) System thinking คือ การคิดอยา่งเป็นระบบ หาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน หาแบบแผน 
ขั้นตอนการพฒันา 
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ความหมายของการบริหาร 

  ค าว่า การบริหาร หรือ Administration มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ Administatrae 
หมายถึง ช่วยเหลือ หรือ อ านวยการ ส่วนค าว่า การจดัการ หรือ Management มกัใชก้บัองคก์รท่ี
ด าเนินการเพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปของก าไร เช่น องค์กรธุรกิจ ต่างๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจใช้
ร่วมกนั เป็น การบริหารจดัการ  
  ไซม่อน (Simon) ใหค้วามหมายของ การบริหารว่า เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
มาร่วมมือกนัท า เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง29 

ปีเตอร์ เอฟ ดรุ๊กเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าววา่ การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น30  

เฮนซ์ เวริช และ ฮาโรล คูนซ์ (Heinz Weihrich and Harold Koontz) ใหค้วามหมายของ 
การบริหาร ว่า เป็นกระบวนการของการออกแบบ และการด าเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท างานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มนั้น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย31 
 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศยัหนา้ท่ี
ทางการบริหาร (administrative function)32 
 สมชาย เทพแสง กล่าววา่ การบริหาร คือ จดัสรรทรัพยากรหรือก าหนดนโยบายใหบ้รรลุ
อยา่งนอ้ย 3 E คือ Equality (ความเสมอภาค) Equity (เป็นธรรม) Ethics (มีจริยธรรม)33 
  กล่าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรสามารถ
ท างานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรและเง่ือนไขดา้นสภาพแวดลอ้ม 

                                                            
29 Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York: Free Press, 1976), 3. 
30 Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century (New York: Harper 

Business, 1999). 
31 Heinz Weihrich, Mark V. Cannice, and Harold Koontz, Management: A Global and 

Entrepreneurial Perspective, 12th ed ed. (New Delhi: McGraw-Hill, 2008), 4. 
32 วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเดน็เพื่อการบริหารทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 

8 ed. (กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, 2555), 1. 
33 สมชาย เทพแสง, การบริหารและการจดัการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2555), 3. 
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ความหมายของ “คุณภาพ” 

  ค าวา่ คุณภาพ สามารถมีความหมายไดห้ลากหลาย ตามบริบทหรือศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
นกัวิชาการ ผูรู้้ไดใ้หค้  านิยามของ คุณภาพ ไวจ้  านวนมาก ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  จูรัน (Juran) ใหค้วามหมายของคุณภาพไว ้2 ความหมายท่ีเด่นชดัคือ 
  1.คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และสร้าง
ความพึงพอใจในผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ 
  2.คุณภาพ หมายถึง การปราศจากขอ้บกพร่อง34 
  ANSI/ASQC standard A3-1987 ให้ความหมายของ คุณภาพ คือ ลกัษณะและคุณสมบติั
ทั้งหมดของผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเปิดเผยหรือซ่อนเร้นได้35   
 Nikola Matkovic กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ย
การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และการบรรลุคุณสมบติัท่ีตอ้งการของผลิตภณัฑห์รือบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด นั่นคือความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ จึงเป็นเป้าหมาย
พื้นฐาน ของการด าเนินงานดา้นคุณภาพ36 
 The European Organization for Quality Control Glossary ใหค้วามหมายของคุณภาพว่า 
ลกัษณะและคุณสมบติัทั้งหมดของผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้โดย
คุณภาพถูกก าหนดโดย คุณภาพการออกแบบ และคุณภาพการผลิต37  
  The Soviet encyclopedia กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติั
โดยรวม ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจได้38 
  เดล เอช็ เบสเตอร์ฟิลด ์(Dale H. Besterfield) ใหค้วามหมายของคุณภาพ (Quality: Q) ว่า 
เป็นผลลพัธ์ของผลการด าเนินงาน (Performance: P) หารดว้ยความคาดหวงั (Expectation: E) หรือ 
Q = P/E39 

                                                            
34 Juran and Frank M. Gryna, Juran’s Quality Control Handbook, 2.2. 
35 Ibid., 2.4. 
36 Nikola Matkovic, "Aspects of Quality Management According to Quality without 

Tears by Phillip B. Crosby," Tehnicki glasnik 7, 1 (2013): 47-55. 
37 Juran and Frank M. Gryna, Juran’s Quality Control Handbook, 2.4. 
38 Ibid. 
39 Besterfield, Quality Control 1. 
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  นิตยา เงินประเสริฐศรี ใหค้วามหมายของ คุณภาพ วา่หมายถึง ส่ิงท่ีดีท่ีสุด (Superiority) ส่ิง
ท่ีดีเลิศ (Excellence) การผลิตหรือการบริการท่ีไม่มีขอ้บกพร่อง40 
   เกษม พิพฒัน์ปัญญานุกูล กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตวัสินคา้ 
ถา้คุณลกัษณะเหล่านั้นถูกใจผูบ้ริโภคมาก แสดงว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพสูง คุณภาพสินคา้จึงมีหลาย
ระดบั41 
  พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน กล่าวว่า คุณภาพ คือการรับรู้เง่ือนไขและพฤติกรรมความตอ้งการของ
ลูกคา้ คุณภาพเป็นส่ิงส าคญัในการธ ารงรักษา และเป็นเกณฑ์วดัประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทั้งของผูผ้ลิตและลูกคา้42  
 กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ ไดก้ล่าวว่า คุณภาพ (บนพื้นฐานดา้นผลิตภณัฑ)์ คือ คุณลกัษณะ
โดยรวมของผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ ทั้งท่ีชดัแจง้ และแฝงเร้น ส่วน
คุณภาพ (บนพื้นฐานดา้นคุณค่า) คือ การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบ
คุณค่าท่ีไดรั้บกบัราคาเสมอ) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีท าใหไ้ดก้ าไรสูงสุด43 
 วิฑูรย ์สิมะโชคดี กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง การท าไดต้ามขอ้ก าหนดอยา่งต่อเน่ือง และท า
ให้มากกว่าท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือเกินความคาดหวงั ท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ ประทบัใจและเป็น
สุข44 

ในขณะท่ี เดล เอช็ เบสเตอร์ฟิลด ์(Dale H. Besterfield) และคณะไดก้ล่าวว่า คุณภาพมีมิติท่ี
แตกต่างกนั 9 มิติ คือ 1) ประสิทธิภาพ (Performance) 2) คุณสมบติั (Features) 3) ความสอดคลอ้ง 
(Conformance) 4) ความเช่ือถือได ้(Reliability) 5) ความทนทาน (Durability) 6) การบริการ 

                                                            
40 นิตยา เงินประเสริฐศรี, การบริหารคุณภาพ, 3. 
41 เกษม พิพฒันปั์ญญานุกลู, การควบคุมคุณภาพ Statistical Quality Control (กรุงเทพฯ: 

บริษทั ส านกัพิมพท์อ้ป จ ากดั, 2557), 2. 
42 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management 

(นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2560), 3. 
43 กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, หลกัการควบคุมคุณภาพ (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2550), 12-13. 
44 วิฑูรย ์สิมะโชคดี, Tqm คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์, 2550), 

75. 
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(Service) 7) การตอบสนอง (Response) 8) สุนทรียภาพ (Aesthetics) 9) ความเด่นดงั (Reputation)45 
และศุภชยั นาทะพนัธ์ ไดใ้หมิ้ติของคุณภาพไปในทางเดียวกนัคือ 1) สมรรถภาพ 2) ลกัษณะเด่น 3) 
ไดม้าตรฐาน 4) ความน่าเช่ือถือ 5) ความทนทาน 6) การบริการ 7) การโตต้อบ 8) สุนทรียศาสตร์ 9) 
ช่ือเสียง46 และกิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ ได้ให้ คุณลักษณะด้านคุณภาพของการบริการว่า  
ประกอบดว้ย 1) ความมีช่ือเสียงขององคก์ร 2) ความสุภาพ 3) ความเสมอตน้เสมอปลาย 4) การ
เขา้ถึงไดง่้าย 5) ความถูกตอ้ง 6) ความตรงต่อเวลา 7) ความสมบูรณ์ 8) เวลารอคอย47 
  โดยสรุปแลว้ คุณภาพ หมายถึง กระบวนการ และผลิตภณัฑ์ ท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งท่ีชดัแจง้และแฝงเร้นของลูกคา้ได ้มีความเหมาะสมใน
การใชง้าน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูผ้ลิต ในดา้นตน้ทุนการผลิตโดยรวม 
 
ความส าคญัของ “คุณภาพ” 
  องคก์รท่ีมีเป้าหมายหลกัเร่ืองคุณภาพ จะมีการพฒันาปรับปรุงในทุกๆ ดา้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงพงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน ไดส้รุปหลกัการท่ีส าคญัของ
คุณภาพ ว่าประกอบดว้ย 1) สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 2) ลดตน้ทุนทุกประเภท 3) ยกระดบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 4) กระบวนการจดัส่งตามก าหนดเวลา 5) สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้คนแก่
สังคม48 ในขณะท่ี จูรัน (Juran) และ กรายน่า (Gryna) กล่าวว่า คุณภาพท าใหส่ิ้งแวดลอ้มทางธุรกิจ
เปล่ียนไป เช่น การแข่งขนัสูงข้ึน กลุ่มลูกคา้หลากหลายข้ึน ผลิตภณัฑมี์ความซบัซอ้นมากข้ึน และท่ี
ส าคญัคือ ลูกคา้มีความคาดหวงัสูงข้ึนดว้ย49 
                 

                                                            
45 Dale H. Besterfield et al., Total Quality Management (New Jersey: Pearson Education, 

2003), 8. 
46 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551), 

10. 
47 กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, หลกัการควบคุมคุณภาพ, 33-34. 
48 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 3-4. 
49 Joseph M. Juran and Frank M.Gryna, Quality Planning and Analysis from Product 

Development through Use (Singapore: McGraw-Hill, 1993), 2-3. 
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ความหมายของ “การบริหารคุณภาพ” 

  จูรัน (Juran) ไดใ้หค้วามหมายของ “การบริหารคุณภาพ” ไว ้2 ประการ คือ 1) กระบวนการ
ท่ีท าให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนคุณภาพ 
(Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement) และ2) หนา้ท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการปฏิบติังาน และการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์ร ใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้50 
   แมทโควิค (Nikola Matkovic) กล่าวว่า การบริหารคุณภาพ เป็นกระบวนการท่ีมีหลายมิติ
ซ่ึงรวมระบบต่างๆไวภ้ายในองค์กร โดยมีเป้าหมาย คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถ
แข่งขนัไดสู้งข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมองคก์ร และความมุ่งมัน่อยา่งแน่วแน่และรักษามาตรฐานของ 'ความ
บกพร่องเป็นศูนย'์ จะมีความส าคญัมาก51 
 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ กล่าวว่า การจดัการคุณภาพ หมายถึง การจดักระบวนการต่างๆให้มี
คุณภาพ เร่ิมตั้ งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้กับ
ลูกคา้52 

การบริหารคุณภาพ มี 2 ลกัษณะ คือ การบริหารคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน และการบริหาร
คุณภาพแบบเนน้คน             
 1.การบริหารคุณภาพแบบองิมาตรฐาน 
   การบริหารคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน เป็นการสร้างมาตรฐานต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่คุณภาพ
ข้ึนมา แลว้มีการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมานั้น การบริหาร
คุณภาพแบบน้ี มกัใชใ้นประเทศทางตะวนัตก บางคร้ังจึงเรียกวา่ การบริหารคุณภาพแบบตะวนัตก 
              มาตรฐานมี 2 ความหมาย คือ 1) มาตรฐาน หมายถึง ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวล่้วงหนา้ แบ่งได ้2 
ประเภทคือ (1) มาตรฐานผลิตภณัฑ ์หมายถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงส่วน
ใหญ่ก าหนดโดยลูกคา้ จึงเรียกวา่ขอ้ก าหนดของลูกคา้ แสดงถึงความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีผูผ้ลิตตอ้ง
ให้การยอมรับและสนองตอบ (2) มาตรฐานระบบ หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบบริหาร

                                                            
50 Joseph M. Juran, "The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for 

Quality," in the ASQC 40th Annual Quality Congress (Anaheim, California1986). 
51 Matkovic, "Aspects of Quality Management According to Quality without Tears by 

Phillip B. Crosby," 47-55. 
52 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000และการประกนั

คุณภาพ (กรุงเทพฯ: บริษทั บพิธการพิมพ ์จ ากดั, 2554), 2. 
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คุณภาพองคก์รหรือขั้นตอนและวิธีการท างาน และ 2) มาตรฐาน คือ ส่ิงท่ีไดจ้ากการประเมินการ
ท างาน แลว้ประมวลเป็นความรู้หรือขอ้ก าหนด ท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเร่ือยๆ    
               โดยสรุปแลว้ มาตรฐานจึงมี 2 ลกัษณะคือ 1) มาตรฐานท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยักฎและ
หลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ และ2) มาตรฐานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์การท างานดว้ยการประเมินผลและประมวลความรู้ 
               การสร้างมาตรฐาน ตอ้งจดัท าในรูปเอกสารท่ีมีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรชัดเจน 
แสดงขั้นตอนการท างาน และวิธีการท างาน ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของงานต่างๆกบัระบบโดยรวม
ขององค์กร ส่วนการควบคุมระบบคุณภาพ เป็นการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ดงันั้นมาตรฐานจึงตอ้งมีความเหมาะสมกบักระบวนการท างาน มีการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้ง
ท าและผลลพัธ์ กบัมาตรฐาน ถา้ผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กต็อ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง 
  ดงันั้น มาตรฐานจึงเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะมีการ
เปล่ียนแปลงบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานก็ตาม เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนการคน้หาสาเหตุของปัญหา จะท า
ใหมี้การปรับปรุงมาตรฐานใหส้มบูรณ์ข้ึน ความรู้ท่ีไดจ้ากการปรับปรุงมาตรฐานก็จะกลายเป็นองค์
ความรู้ขององคก์ร และเม่ือไหร่กต็ามท่ีองคก์รพยายามมองหาปัญหาอยา่งต่อเน่ือง กจ็ะท าใหเ้กิดการ
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น การท าให้เป็นมาตรฐาน ยงัมีผลดีต่อองคก์ร
เช่น  การแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสามารถท าไดง่้าย และเกิดการพฒันา
มาตรฐาน และเทคโนโลยีขององคก์ร ทั้งเป็นการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากร   เน่ืองจาก
การท าซ ้ าๆตามมาตรฐาน สามารถก าหนดสเปกวตัถุดิบและอุปกรณ์การผลิตได ้ประหยดัเวลาใน
การคิดและการส่ือสารภายในองค์กร กระบวนการและผลิตภัณฑ์สามารถไวว้างใจได้ เพราะ
มาตรฐานไดถู้กก าหนดข้ึนจากความรู้และประสบการณ์ท่ีดีแลว้ สุดทา้ย คือ สามารถทวนสอบหา
สาเหตุของความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ไดก้ าหนดมาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีไม่ครอบคลุม และ
การไม่ท าตามมาตรฐานได ้
  อยา่งไรกต็าม การบริหารคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน กอ็าจไม่ประสบผลส าเร็จ หรือบรรลุถึง
คุณภาพได ้ ถา้มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนไม่สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมทุกอย่างหรือไม่ครบทุกกิจกรรม  
กิจกรรมคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงบ่อยจนไม่สามารถก าหนดมาตรฐานได ้ ไม่สามารถปรับเปล่ียน
มาตรฐานท่ีก าหนดแลว้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้ ไม่สามารถควบคุมให้มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์  การละเลยไม่ท าตามมาตรฐาน และบุคลากรขาดความเขา้ใจใน
ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน และไม่ตระหนกัถึงเร่ืองคุณภาพมากพอ   โดยสรุปแลว้ การบริหารโดยใช้
มาตรฐาน มีขอ้เสีย 2 อยา่งคือ 1) ขาดการมีส่วนร่วมของพนกังาน อาจเพราะมาตรฐานมีจ านวนมาก
เกินไป การให้ความรู้และการฝึกอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  บุคลากรไม่มี
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ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานท่ีดีพอ  หรือขาดการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม เพราะการมีอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม จะท าให้เกิดความร่วมมือกนัในการท างานเป็นทีม หรือขาด
แรงจูงใจ เพราะผูบ้ริหารระดับสูงไม่มีความพยายามผลกัดนัอย่างเพียงพอ หรือการก าหนดวิธีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และบุคลากรผูป้ฏิบติังานตามไม่ทนัมาตรฐานท่ี
มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  2) การขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารพฒันาชา้ลง   
  การบริหารมาตรฐาน เป็นการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน ทั้งมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ์และมาตรฐานของกระบวนการ ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 1) จดัท าเอกสารมาตรฐาน เช่น 
กระบวนการ วิธีปฏิบติั การควบคุมการเปล่ียนแปลง และผลการปรับปรุงต่างๆ เพื่อเป็นหลกัฐาน
การจดัท าและปฏิบติัตามมาตรฐาน และการรักษามาตรฐานไว ้แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บผดิชอบ
กต็าม 2) การใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรเก่ียวกบัมาตรฐานทั้งหมดท่ีมีในองคก์ร  ดว้ย
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรมีความคุ้นชินกับ
มาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ความทนัสมยัของมาตรฐาน โดยมาตรฐานตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ ตามเวลาและสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป   
                    
 2.การบริหารคุณภาพแบบเน้นคน  

การบริหารคุณภาพแบบเนน้คน บางคร้ังเรียกว่า การบริหารคุณภาพแบบญ่ีปุ่น โดยเนน้ให้
บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัของคุณภาพท่ีมีต่อองคก์รและลูกคา้ และพยายามปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการประยกุตใ์ชว้ฏัจกัรคุณภาพ PDCA  ในการท าใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพท่ีวาง
ไวใ้นแต่ละรอบวฏัจกัร ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกคร้ังท่ี
ด าเนินงานตามวฏัจกัรคุณภาพน้ี  

เทคนิคท่ีส าคญัของการบริหารคุณภาพแบบเนน้คน มีหลายอยา่งเช่น การบริหารแบบขา้ม
สายงาน การบริหารนโยบาย QCC การให้การศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกบัคุณภาพแก่บุคลากร เป็น
ตน้ ซ่ึงเป็นการบริหารท่ีให้ความส าคญักบัการให้ค  าแนะน าและช้ีแนะเก่ียวกบัการท างาน มากกว่า
การตรวจสอบหรือวดัความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

ปัจจยัท่ีท าใหก้ารบริหารคุณภาพแบบเนน้คน ประสบผลส าเร็จคือ 1)บุคลากรใหก้ารเคารพ
ในความเป็นมนุษยข์องกันและกัน และมีอิสระในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2) บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการท างานและพฒันางานอยูเ่สมอ 3). ผูบ้ริหารสามารถดึงเอาศกัยภาพของบุคลากร
ออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี และบุคลากรสามารถพฒันาทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดว้ย 4) ผูบ้ริหารระดบัสูง
มุ่งมัน่ท่ีจะใชก้ารบริหารคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 5) บุคลากรไดรั้บมอบหมาย
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งานตามความสามารถของแต่ละคน และไดรั้บการประเมินผลงานอยา่งเท่ียงธรรม 6) บุคลากรทุก
คนในองคก์รใหค้วามร่วมมือ  7) การส่ือสารภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ตาม การบริหารคุณภาพ ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 อยา่งท่ีตอ้งด าเนินการ คือ 
1) การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) เป็นการระบุวิธีการและกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการผลิต และความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์ 3)
การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการน าผลลพัธ์จากการควบคุมคุณภาพ มาท าการ
แกไ้ขความบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการและผลิตภณัฑ ์จนเป็นมาตรฐานใหม่ท่ี
สูงข้ึน  และกลุ่มนักวิชาการบริหารธุรกิจ ไดส้รุปหลกัการบริหารคุณภาพ ไว ้8 ประการ คือ 1) 
มุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) มีความเขา้ใจความตอ้งของลูกคา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แลว้
ผลิตสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้น 2) ความเป็นผูน้ า (Leadership) ผูบ้ริหาร ตอ้งมี
วิสัยทศัน์ มีความรู้อยา่งมืออาชีพ เป็นท่ียอมรับของบุคลากร และน าพาองคก์รบรรลุเป้าหมายได ้3) 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement) คือการท่ีบุคลากรมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
องคก์ร 4) การด าเนินงานเป็นกระบวนการ (Process Approach) 5) ความเป็นระบบในการบริหาร 
(System Approach) ดว้ยการจดักลุ่มของกระบวนการไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีการปรับปรุงระบบ
อย่างสม ่าเสมอ 6) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) คือการปรับปรุง
กระบวนการ ระบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงได้
ทนัเวลา 7) การตดัสินใจโดยใชข้อ้เทจ็จริง (Decision Making by Fact) มีระบบการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ 8) ความสัมพนัธ์กบั
ผูส่้งมอบ (Supplier Relationship) ผูส่้งมอบ เปรียบเสมือนหุน้ส่วน ไม่ใช่เพียงคู่คา้เท่านั้น53ในขณะ
ท่ี พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน ไดส้รุปหลกัการพื้นฐานของการบริหารคุณภาพในองคก์ร ไว ้4 ประการคือ
1) การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยการส ารวจและทดสอบความตอ้งการของลูกคา้ 
การตรวจสอบความคาดหวงัของลูกคา้ สร้างระบบความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สร้างระบบการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพกบัลูกคา้ 2) บริหารงานอยา่งผูน้ า ดว้ยการก าหนดวิสัยทศัน์ใหช้ดัเจน ตั้งเป้าหมายท่ี
ทา้ทาย สร้างค่านิยมคุณภาพดว้ยการฝึกอบรม ส่งเสริมระบบความร่วมมือ สร้างจริยธรรมท่ีดีในการ
ท างาน สร้างความเช่ือมัน่ให้กบับุคลากร จดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ สร้างระบบส่ือสารภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร ดว้ยการยอมรับความสามารถและบทบาทของ

                                                            
53 กลุ่มนกัวิชาการบริหารธุรกิจ, คู่มือกลยทุธ์การบริหารองคก์รสู่ความส าเร็จ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพพ์ฒันวิทยก์ารพิมพ,์ 2551), 49-52. 
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บุคลากร สร้างความตระหนกัเร่ืองการเป็นเจา้ของ สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม สร้างความเขา้ใจใน
บทบาทท่ีถูกตอ้ง ให้การศึกษาและฝึกอบรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประเมินผลงานท่ีเป็น
ธรรม 4) การบริหารโดยกระบวนการ ดว้ยการค านึงถึง ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และ 
ผลลพัธ์ของการด าเนินงาน54 
ความส าคญัของการบริหารคุณภาพ 
  การน าการบริหารคุณภาพ มาใชใ้นองคก์ร จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อองคก์ร ซ่ึง 
ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยุธยา กล่าวว่า ช่องทางของการบริหารคุณภาพ ประกอบดว้ย 1) การบริหาร
นโยบาย (Policy Management) 2) การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของผูบ้ริหาร (Management 
Diagnosis) 3) การบริหารงานประจ าวนั (Daily Management) 4) การบริหารแบบคล่อมสายงาน 
(Cross Function Management) 5) การส่ือสารกบับุคลากร (Bottom up Activities)55 
  ในปัจจุบนั มีการประยกุตใ์ชก้ารบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพกนัอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดเลก็ ซ่ึงการบริหารจดัการ
ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กรอบหรือแนวคิดการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management: QM) 2) ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) และ 3) 
เคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพ (Quality Management Tools: QMT) ซ่ึงส่วนประกอบของแต่ละ
กลุ่ม ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัในกลุ่มนกัวิชาการดา้นการบริหารคุณภาพ โดย  ศุภชยั เมืองรักษ ์ก าหนด
ส่วนประกอบของทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กรอบหรือแนวคิดการบริหารคุณภาพ (Quality Management: 
QM) ประกอบดว้ย 7S of McKinsey, Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), 
Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA) และ Total 
Quality Management (TQM) เป็นตน้ 2) ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System: 
QMS) ประกอบดว้ย International Standard Organization (ISO), Hospital Accreditation (HA), 
Quality Assessment (QA), Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazards Analysis and 
Critical Control Points System (HACCP) เป็นตน้ และ 3) เคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management Tools: QMT) ประกอบดว้ย   5ส (5S), Bench Marking (BM), Balance Scorecard 

                                                            
54 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 101-

02. 
55 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, การบริหารคุณภาพ (เชียงใหม่: ธนุชพร้ินต้ิง, 2550), 184-91. 
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(BSC), Knowledge Management (KM), Total Productive Maintenance (TPM), Customer 
Relationship Management (CRM), Six Sigma (SS) เป็นตน้56 
               

                                      แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารคุณภาพ (QM) 

  แนวคิดการบริหารคุณภาพ ไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่การน าเสนอทฤษฎี
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ เทเลอร์ (Taylor) ในยคุแรกๆของการบริหาร และแนวคิดเก่ียวกบั
การบริหารคุณภาพ ก็มาจากแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทั้ง 4 ยคุ โดยในปี 1924 ชูหาร์ท (Shewhart) 
ไดเ้สนอแนวคิดการควบคุณคุณภาพสินคา้อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และต่อมาในปี 1931 ได้
เขียนหนงัสือช่ือ Economic control of quality of manufacture products ท่ีเสนอแนวคิดการควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ (Statistic quality control)  ซ่ึงเป็นการน าเอาความรู้ทางสถิติมาใชใ้นการควบคุม
คุณภาพ ในรูปของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control Chart) ในปี 1940 เดมม่ิง (Deming) ไดเ้สนอ
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างทางสถิติ และในปีถดัมา กองทพัสหรัฐอเมริกาไดน้ าหลกัสถิติมาใชใ้นการ
บริหารใหเ้กิดคุณภาพ โดยไดอ้อกเอกสารท่ีเรียกว่า การควบคุมคุณภาพการผลิตอาวุธสงคราม ในปี 
1949 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมพฒันาคุณภาพอุตสาหกรรม โดยไดต้ั้งหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ียกระดับคุณภาพโดยตรง ท่ีเรียกว่า สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญ่ีปุ่น (Japanese 
Union of Scientists and Engineers: JUSE) ซ่ึงไดพ้ฒันาระบบการบริหารคุณภาพ ท่ีเรียกว่า การ
ควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality Control: TQC) โดยไดรั้บค าแนะน าจาก เดมม่ิง (Deming) 
และ จูรัน (Juran) ในปี 1951 จูรัน (Juran) ไดอ้อกหนงัสือ ช่ือ The Quality Control Handbook ท่ี
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ และในปี 1970 ครอสบ้ี (Crosby) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง
ความผิดพลาดเป็นศูนย ์(Zero defect) และ Quality is free ในปี 1979 หลงัจากนั้นไดมี้หนงัสือ
เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ อีกหลายเล่ม   
  ในขณะท่ีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการบริหารท่ีเน้นคุณภาพหรือการพฒันาคุณภาพ อย่าง
จริงจงั เม่ือมีการน าเอามาตรฐานการควบคุมคุณภาพของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาคือ MIL-
Q-9858A มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีขาดความ
น่าเช่ือถือ จึงก่อตั้งสมาพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญ่ีปุ่น (Japanese Union of Scientist and 

                                                            
56 ศุภชยั เมืองรักษ,์ "หลกัการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ (Quality & Strategic 

Management) Tqa/Pmqa/Sepa/….."  เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.slideserve.com/ dyani/quality-strategic-management-tqa-pmqa-sepa. 
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Engineers: JUSE) ข้ึนในปี 1949 และต่อมาในปี 1950ไดเ้ชิญ ดร. วิลเล่ียม อี เดมม่ิง (Dr. William E. 
Deming) มาใหค้วามรู้เร่ืองการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistic quality control) และในปี 1955ได้
เชิญ ดร.โจเซฟ เอม็ จูรัน (Dr. Joseph M. Juran) มาให้ความรู้เร่ืองการบริหารคุณภาพ (Quality 
management) จนไดพ้ฒันากิจกรรมการควบคุมคุณภาพ ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก คือกิจกรรม
กลุ่ม QC และพฒันาเป็น กิจกรรมวงจรการควบคุมคุณภาพ (Quality control circle: QCC) ท่ี
ประยกุตใ์ชว้ฏัจกัรคุณภาพของDeming (PDCA cycle) และ ใช ้QC 7 tools เป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินกิจกรรม ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการควบคุมคุณภาพโดยรวม หรือการควบคุมคุณภาพทัว่ทั้ง
องคก์ร (Total Quality Control: TQC) และมีการประยกุตใ์ชใ้นสหรัฐอเมริกา จนเกิดเป็นการบริหาร
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์รหรือการจดัการทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management: TQM) ท่ีโด่งดงั
จนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีประเทศในฝ่ังยุโรป ก็มีการพฒันาและประยุกตใ์ชม้าตรฐานคุณภาพมา
ตลอด จนเกิดเป็นความร่วมมือกนัจดัตั้งองคก์รดา้นการจดัการคุณภาพข้ึนในปี 1947 เรียกว่า 
องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) และได้
มีการพฒันามาตรฐานระบบ ISO 9000 ข้ึนใน ปี 1987 โดยประยกุตม์าจากมาตรฐาน BS5750 ของ
องักฤษ หลงัจากนั้นก็มีการพฒันามาตรฐานระบบ ISO 9000 มาอยา่งต่อเน่ือง คือ ISO 9000: 1994, 
ISO 9000: 2000, ISO 9000: 2008 และจนถึงปัจจุบนัคือ ISO 9000: 2015 
  การบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ เร่ิมจากการพยายามป้องกนัแกไ้ขความผดิพลาดในการผลิตท่ี
ส่งผลให้ผลผลิตมีความเสียหาย ทั้งท่ีเกิดจากสาเหตุธรรมดา (Common cause)  ท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่ป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงได ้และสาเหตุท่ีควบคุม
ได ้(Controllable cause)  ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง แต่ถา้รู้ล่วงหนา้ ก็จะสามารถป้องกนั
ความเสียหายได ้ โดยวตัถุประสงคข์องการควบคุมคุณภาพ คือการพยากรณ์เก่ียวกบัคุณภาพ ภายใต้
ขอ้จ ากัดต่างๆ และสาเหตุของความผนัแปร ซ่ึงจากหลกัฐานเบ้ืองตน้ (Evidence) ช้ีว่าการ
ตั้งสมมติฐานดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีถูกตอ้ง  จะท าให้การควบคุมคุณภาพสามารถบรรลุผล
ตามเกณฑ์วดัท่ีก าหนดข้ึนได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ดงัน้ี 1) ลดตน้ทุนการตรวจสอบ 2) ลด
ตน้ทุนการถูกปฏิเสธ 3) การบรรลุผลประโยชน์สูงสุดจากการผลิตท่ีมีคุณภาพ 4) การบรรลุคุณภาพ 
แมว้่าจะไม่มีการตรวจสอบ 5) ลดขอ้จ ากดัท่ีการวดัคุณภาพไปไม่ถึง57 ดงันั้น วอลลเตอร์ เอ ชูหาร์ท
(Walter A. Shewhart) จึงไดน้ าเอาวิธีการทางสถิติ (Statistics Method) มาใชใ้นการแยกตวัแปรใน
กระบวนการผลิต พยากรณ์และควบคุมการผลิต ท่ีเรียกว่า การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (Statistical 

                                                            
57 Walter A. Shewhart, Economic Control of Quality of Manufactured Product (USA: 

Martino Publishing, 2015), 34. 
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quality control) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดมม่ิง (Deming) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการน าวิธีการ
ทางสถิติมาใชใ้นการบริหาร การด าเนินงานทุกขั้นตอน เดมม่ิง (Deming)  เช่ือว่า วิธีการเชิงสถิติ 
ช่วยให้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและความน่าเช่ือถือสูงข้ึน จนสามารถตั้งราคาเพื่อแข่งขนัได ้ ท าให้การ
ใช้องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อการท างานท่ีไม่ใช่การแก้ปัญหา 
นอกจากนั้ นการควบคุมเชิงสถิติ ยงัจะเปิดหนทางสู่นวตักรรมทางวิศวกรรมอีกด้วย ในส่วน
บริหารงานบุคคล  เดมม่ิง (Deming)  เช่ือว่า วิธีการทางสถิติเท่านั้น ท่ีบ่งช้ีสาเหตุความบกพร่องท่ี
เกิดจากพนักงานได ้ผูบ้ริหารจึงควรใชก้ารควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  แยกความบกพร่องท่ีเกิดกบั
คนงานซ่ึงเขาสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง กบัความบกพร่องท่ีเกิดจากระบบ ซ่ึงเฉพาะฝ่ายบริหาร
เท่านั้นท่ีสามารถแกไ้ขได ้ นอกจากนั้น เดมม่ิง (Deming)  ยงัเสนอใหน้ าเทคนิคทางสถิติลงสู่ระดบั
งานของแต่ละบุคคล เพื่อบ่งช้ีความรับผิดชอบในการด าเนินการในทุกระดบัและทุกต าแหน่งของ
งาน และช่วยใหบุ้คลากรสามารถเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานไดอ้ยา่งเป็นระบบ และใชว้ิธีการ
ทางสถิติ ในทุกขั้นตอนในสายการผลิต ดว้ยการฝึกอบรมพนักงานจนกว่า งานของเขาจะมาถึง
สถานการณ์ควบคุมเชิงสถิติ และเน้นการฝึกอบรมเพื่อช่วยพนักงานให้ประสบผลส าเร็จในการ
ควบคุมเชิงสถิติ โดยพนกังานท่ีไดรั้บการพฒันาการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในงานแลว้ แต่ผลลพัธ์
ดา้นคุณภาพหรือดา้นปริมาณไม่น่าพอใจ ก็ควรเปล่ียนให้ไปท างานท่ีแตกต่างจากงานเดิม ในส่วน
ของผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานเองก็ตอ้งเรียนรู้การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และวิธีการทางสถิติ จน
สามารถประเมินคุณสมบัติของผูส่้งมอบ  สามารถส่ือสารด้วยภาษาทางสถิติได้  สามารถรู้
ผลิตภณัฑข์องผูส่้งมอบจากหลกัฐานทางสถิติได ้และสามารถช่วยเหลือพนกังาน ในการระบุและ
ก าจดัความผิดพลาดท่ีเกิดจากพนกังานเอง และป้องกนัการท าซ ้ า โดยเคร่ืองมือทางสถิติเหล่าน้ี จะ
ช่วยในการก ากบัดูแล เพื่อให้มีความสม ่าเสมอของผลการด าเนินงาน และประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน และสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัระหว่างฝ่ายบริหาร และพนกังาน นอกจากแนวคิดของ 
ชูหาร์ท (Shewhart) และ เดมม่ิง (Deming)  แลว้ การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality 
Management: TQM) กเ็สนอใหมี้การน าวิธีการทางสถิติและการควบคุมเชิงสถิติมาใชใ้นการบริหาร
ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพดว้ย เช่นเดียวกนั 
  นอกจากการน าวิธีการทางสถิติ และการควบคุมเชิงสถิติมาใช้ในการบริหารท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพแลว้ เดมม่ิง (Deming)  ยงัเนน้ท่ีการปรับปรุงผลผลิตทั้งดา้นคุณภาพ (Quality) และผลิตภาพ 
(Productivity)   โดยการลดความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และลดการเบ่ียงเบนไปจาก
มาตรฐาน ดว้ยวงจรไม่รู้จบ 5 ขั้นตอนคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์ การผลิต การทดสอบ การขาย 
และการวิจยัตลาด โดย เดมม่ิง (Deming)  เช่ือว่า การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะน าไปสู่ผลิต
ภาพท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการปรับปรุงคุณภาพจึงมีความส าคญัต่อการอยู่รอดขององคก์ร เน่ืองจากการ
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ปรับปรุงคุณภาพ จะท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง เน่ืองจากกระบวนการผลิตมีความบกพร่องนอ้ยลง 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐานลดลง  การสูญเสียวตัถุดิบลดลง  และการปรับปรุงคุณภาพยงัท าให้
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวเพิ่มข้ึนดว้ย เพราะผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูงข้ึนและราคาถูก
ลง ความเส่ียงต่อการลม้ละลายนอ้ยลง  เดมม่ิง (Deming)  จึงใหค้  าแนะน าการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
ดงัน้ี 1) คน้หาและรับทราบความตอ้งการของลูกคา้  2) ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 3) ออกแบบกระบวนการผลิตท่ีสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการออกแบบได ้ 4) 
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานสูง เป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ ในขณะท่ี จูรัน  (Juran) ก็ไดเ้สนอ แนวคิดการ
จดัการขา้มสายงาน (Cross functional management) ท่ีเนน้การแกปั้ญหาขา้มสายงาน ซ่ึงมีหลกัการ
ส าคญัอยู ่3 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การควบคุม (Controlling)  3) การปรับปรุง 
(Improvement) ซ่ึงในขั้นตอน การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) นั้นมีความสอดคลอ้งกบั
ค าแนะน าในการปรับปรุงผลิตภณัฑข์อง เดมม่ิง (Deming)  ดงัท่ีกล่าวมา โดยในขั้นตอนการ
วางแผนน้ี จูรัน (Juran) ได้เสนอแนวทางการวางแผนคุณภาพ เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไว ้8 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การจ าแนกลูกคา้ (Who are 
the customers?) ลูกคา้ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากผลิตภณัฑ ์การจ าแนกลูกคา้ 
ท าได ้2 วิธีคือ จ าแนกตามปริมาณสั่งซ้ือ ประกอบดว้ย ลูกคา้รายใหญ่ (Vital Few Customers) ท่ีมี
จ  านวนนอ้ย แต่ยอดการสั่งซ้ือมีจ านวนมาก กบัลูกคา้ท่ีมีจ  านวนมากแต่ยอดการสั่งซ้ือนอ้ย (Useful 
Many Customers) และการจ าแนกตามการใชง้านของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ก. Processors ท่ีซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ข. พ่อค้าคนกลาง 
(Merchants) ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์เพื่อจ าหน่ายต่อ ค. ผูใ้ชจ้ริง (Ultimate Users) ท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ริงๆ และ
สังคม (The Public) หมายถึง ผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อผลิตภณัฑ ์แต่ไดรั้บผลกระทบจากผลิตภณัฑ ์ทั้งทางตรง
และทางออ้ม582)การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ (What are the needs of customers?) ความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีทั้งท่ีเปิดเผยและซ่อนเร้น รวมถึงความตอ้งการตามวฒันธรรมท่ีจะเปิดเผยนอ้ย
มาก ในการคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งพิจารณารายช่ือลูกคา้ แลว้ท าวิจยัตลาด เพื่อทราบ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ของลูกคา้  วิธีการคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ก็มีหลายวิธี เช่น การส่ือสาร
กบัลูกคา้โดยตรงผ่านทางการวิจยัตลาด และจ าลองการใชง้านของลูกคา้ท่ีสามารถก าหนดความ
ถูกตอ้งของคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานได้ เป็นตน้59 3)การแปลความ

                                                            
58 Joseph M. Juran, Juran on Planning for Quality (New York: The free press, 1988), 17-
13. 
59 Ibid., 34, 41-60. 
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หมายความตอ้งการของลูกคา้ (Translation) โดยน ารายการความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นภาษาของ
ลูกคา้ มาแปลความหมาย ให้เป็นรายการความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นภาษาของผูผ้ลิตเอง ซ่ึงมี
หลายวิธีเช่น การใชพ้จนานุกรม (Glossary) ท่ีตกลงกนั การใชต้วัอย่าง (Samples)ผลิตภณัฑ ์แทน
การน าเสนอสเปคของผลิตภณัฑเ์ป็นตวัอกัษร สร้างมาตรฐาน (Standardization)  ส าหรับลูกคา้ 
และซพัพลายเออร์ และสร้างหรือก าหนดวิธีการวดั (Measurement) เร่ิมจากการสร้างหน่วยการวดั 
(Establish units of measure)  ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีถูกแปลเป็นภาษาของผูผ้ลิตแลว้  สุดทา้ยคือ 
สร้างการวดั (Establish Measurement)  เพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้ในรูปของหน่วยวดั60 4) 
การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development)  คือการน าความตอ้งการของลูกคา้ในหน่วยการวดั มา
ก าหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แนวทางการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ท่ีส าคญั เช่น การประยกุตแ์บบมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ และการวิจยัตลาดเพื่อคน้หาแบบผลิตภณัฑท่ี์สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดงันั้น จึงมี
เกณฑ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่หลายอย่าง เช่น ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทั้ง
ความตอ้งการท่ีเปิดเผยและท่ีแฝงเร้น ผูผ้ลิตไม่มีขอ้จ ากดัใดๆในการผลิตผลิตภณัฑต์ามคุณลกัษณะ
ท่ีก าหนดข้ึนนั้น ผลิตภัณฑ์มีคุณลกัษณะท่ีสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ตน้ทุนการผลิตมีความ
เหมาะสมเป็นไปได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น สเปซชีทการ
วางแผนคุณภาพ (Quality planning spreadsheet) การวิเคราะห์วิกฤติ (Criticality analysis) การ
วิเคราะห์การแข่งขนั (Competitive analysis) การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจ าหน่าย 
(Salability analysis) การวิเคราะห์คุณค่า (Value analysis) เป็นตน้61 5) การออกแบบผลิตภณัฑ ์
(Optimize Product Design)  คือ การน าเอาคุณลกัษณะผลิตภณัฑจ์ากขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑ์
มาออกแบบผลิตภณัฑเ์ป้าหมายท่ีเหมาะสม คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย ตอ้งสอดคลอ้งกบัทั้ง
ความตอ้งการของลูกคา้และผูผ้ลิต และมีตน้ทุนโดยรวมต ่าสุด  ซ่ึงในบางคร้ัง ปัจจยัทั้งสองไม่
สอดคลอ้งกนั เช่น ผลิตภณัฑมี์คุณลกัษณะสอดคลอ้ง แต่ตน้ทุนการผลิตไม่คุม้กบัการลงทุน เป็นตน้  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมท่ีสุด  มีหลายวิธี เช่น การแยกย่อยความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์(Sub optimizing) การมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างลูกคา้และผูผ้ลิต การจดัองคก์ร
เพื่อการมีส่วนร่วม(Organization for participation) เป็นตน้62 โดยเกษม พิพฒัน์ปัญญานุกูล ก็ได้
เสนอแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่า ตอ้งค านึงถึง

                                                            
60 Ibid., 72-83. 
61 Ibid., 113-31. 
62 Ibid., 136-37, 41-46, 50-63. 
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ปัจจยัต่อไปน้ี (1) สมรรถนะของผลิตภณัฑ ์(2) ความมัน่ใจได ้(3) ซ่อมแซมได ้(4) ความประทบัใจ
เม่ือไดเ้ป็นเจา้ของ (5) ความปลอดภยั (6) ค่าใชจ่้าย (7) ความทนัสมยั (8) การผลิตไดง่้าย63 6) การ
พฒันากระบวนการ (Process Development)  คือ การน าเอาขอ้ก าหนดผลิตภณัฑเ์ป้าหมายท่ีได้
ออกแบบไว ้ มาพฒันากระบวนการผลิตท่ีสามารถผลิตผลิตภณัฑต์ามเป้าหมายได ้นัน่คือ เม่ือได้
ผลิตภณัฑเ์ป้าหมายแลว้ ตอ้งสร้างกระบวนการผลิต เพื่อผลิตผลิตภณัฑน์ั้น กระบวนการ หมายถึง 
ล าดับขั้นตอนกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ท่ีท าให้บรรลุเป้าหมาย สามารถด าเนินการได้ และถูก
กฎระเบียบต่างๆ  ดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนย่อย คือ การวางแผนกระบวนการ 
(Process Planning)  และการวางแผนควบคุมกระบวนการ(Planning for Process Control) ในการ
วางแผนกระบวนการ (Process Planning) ผูว้างแผนตอ้งทบทวนเป้าหมาย เลือกกระบวนการ
ส าหรับด าเนินการ จดัหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ  และจดัหาวิธีการ ระเบียบการ และขอ้ควร
ระวงั รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน นอกจากนั้น ผูว้างแผนตอ้งค านึงถึง ความเขา้ใจ
กระบวนการของผูใ้ช ้วิธีการใชก้ระบวนการและการใชผ้ิดวิธี และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย   
ส่วนการวางแผนส าหรับการควบคุมกระบวนการ (Planning for Process Control) เป็นกิจกรรมใน
การรักษากระบวนการให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผลิตภณัฑ์ อย่างต่อเน่ือง เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของกระบวนการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงกบัเป้าหมาย โดย
สรุปแล้ว งานของการออกแบบกระบวนการคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กระบวนการกับผลิตภณัฑ์ผลลพัธ์ การจดัหาการวดัท่ีมีสมรรถนะสูง การมีสมรรถภาพในการ
ปรับปรุง และถ่ายทอดกระบวนการสู่การด าเนินการ64  7) การท าใหเ้หมาะสม การยนืยนัสมรรถนะ
ของกระบวนการ   (Optimizing, Proof of Process Capability) คือการน าเอาคุณลกัษณะ
กระบวนการท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ มาท าการพิสูจน์สมรรถนะของกระบวนการ เพื่อให้มัน่ใจว่า 
กระบวนการมีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ นัน่คือ เม่ือไดคุ้ณลกัษณะกระบวนการท่ี
ตอ้งการแลว้ก็ท าใหก้ระบวนการมีความสมบูรณ์เหมาะสมท่ีจะใชง้าน ซ่ึงประกอบ ดว้ย 2 ขั้นตอน 
คือ การท ากระบวนการใหเ้หมาะสมท่ีสุด (Optimization) ดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบั
ผูผ้ลิตภายนอก (External supplier) เพื่อปรับปรุงคุณภาพขององคก์รและลดตน้ทุน และการสร้าง
ความเหมาะสมภายใน (Internal optimization) และการยนืยนัสมรรถนะของกระบวนการ (Proof of 
process capability)  เป็นการป้องกนัผลกระทบจากความบกพร่องของมนุษย ์เช่น การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี เพื่อก าจดัความผิดพลาดของการด าเนินการ(Elimination) การใชเ้คร่ืองจกัรด าเนินการ

                                                            
63 เกษม พิพฒันปั์ญญานุกลู, การควบคุมคุณภาพ Statistical Quality Control, 5-6. 
64 Juran, Juran on Planning for Quality, 168-73, 211-13, 20. 
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แทน คนงาน(Replacement) การมีขอ้ก าหนดท่ีช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย ์(Facilitation) การ
คน้หาความผิดพลาดให้พบเร็วท่ีสุด (Detection) และการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของมนุษยใ์ห้เหลือนอ้ยท่ีสุด (Mitigation) ดงันั้น การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของ
การบวนการ จะช่วยในการวางแผนกระบวนการ65 8) การถ่ายทอดกระบวนการ สู่การด าเนินการ
ผลิต (Transfer to operations) เป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบติัการท่ีไดรั้บจากกระบวนการ
วางแผน ไปสู่การผลิต เช่น การถ่ายทอดขอ้ก าหนดกระบวนการ (Process specification) ขั้นตอน
การปฏิบติั (Procedures) ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (On-the-job training)โดยผู ้
วางแผนได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมบุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงาน  การ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ (Formal training courses) เม่ือกระบวนการใหม่มีความแตกต่างจาก
กระบวนการท่ีผา่นมา66 
  สรุปแนวทางการวางแผนคุณภาพ  เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ  ให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ของ จูรัน (Juran) มี 8 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การจ าแนกลูกคา้ (Who are the 
customers?) 2) การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ (What are the needs of customers?) 3) การแปล
ความหมายความตอ้งการของลูกคา้ (Translation) 4) การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
5) การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Optimize Product Design) 6) การพฒันากระบวนการ (Process 
Development) 7) การท าใหเ้หมาะสม การยนืยนัสมรรถนะของกระบวนการ (Optimizing, Proof of 
Process Capability) 8) การถ่ายทอดกระบวนการสู่การด าเนินการผลิต (Transfer to operations) 
  เดมม่ิง (Deming) ยงัไดพ้ฒันาหลกัการคุณภาพ 5 อย่าง ท่ีเป็นกลยุทธ์ตามธรรมชาติและ
มุ่งเน้นท่ีการบริหารจดัการ ท่ีประกอบดว้ย 1) ระบบความรู้ท่ีลึกซ้ึง (System of Profound 
Knowledge) 2) หลกัการบริหาร 14 ประการ (The 14 points for Management) 3) โรคร้าย 7 
ประการ (The 7 deadly diseases) 4) การบริหารโดยใชส้าเหตุความผนัแปรแบบธรรมดาและแบบ
พิเศษ (Application of common and special cause in management) 5) วฏัจกัรเดมม่ิงเพื่อการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (The Deming cycle: PDCA for continuous improvement)67 
  โรคร้าย 7 ประการ (The 7 deadly diseases) เป็นอุปสรรคกีดขวางความส าเร็จ 
ประกอบดว้ย 1) ขาดความมุ่งมัน่ในจุดหมาย คือ การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะมีในตลาด การ

                                                            
65 Ibid., 221-29. 
66 Ibid., 230-43. 
67 Genichi Taguchi, Subir Chowdhury, and Yuin Wu, Taguchi’s Quality Engineering 

Handbook (Hoboken, N.J.: John Wiley&Sons, 2005), 1444. 
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คงอยูใ่นธุรกิจขององคก์ร และการสร้างงาน 2) การมุ่งท่ีผลก าไรระยะสั้น เกิดจากความหวาดกลวั
ต่อการควบรวมกิจการแบบไม่เป็นมิตร หรือการผลกัดนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหวงัเงินปันผล ซ่ึงตรง
ขา้มกบัความมุ่งมัน่ต่อจุดหมายการคงอยูใ่นธุรกิจขององคก์ร 3) การประเมินผลประสิทธิภาพการ
ท างาน การจดัล าดบัผลงาน หรือการทบทวนผลงานประจ าปี 4) การเคล่ือนยา้ยของผูบ้ริหาร  5) การ
บริหารงานท่ีให้ความส าคญักบั ขอ้เทจ็จริง ท่ีมองเห็นเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีไม่รู้ และ
ท่ีไม่สามารถรู้ได ้6) ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล สูงเกินไป 7) ตน้ทุนเก่ียวกบัความเช่ือถือสูง
เกินไป ซ่ึงเกิดจากนิติกรท่ีท างานเพื่อเงิน ส่วนการน าเอาแนวคิดเร่ืองสาเหตุความผนัแปร ทั้งแบบ
ธรรมดาและแบบพิเศษ (Application of common and special cause in management) มาใชใ้นการ
บริหาร โดยความผนัแปรแบบธรรมดา เกิดจากระบบ ในขณะท่ีความผนัแปรแบบพิเศษ เกิดจาก
บุคคล ซ่ึงผูบ้ริหารมกัท าผิดเสมอดว้ยการลงโทษพนักงานเน่ืองจากความผิดพลาดของงาน ทั้งท่ี
ความผดิพลาดนั้นเกิดจากระบบ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมและแกไ้ขได ้มีแต่ผูบ้ริหารเท่านั้นท่ี
แกไ้ขไดด้ว้ยการปรับปรุงระบบ ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งสามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหาไดว้่าเกิดจาก
ระบบ หรือเกิดจากพนกังาน ซ่ึงอาจใชเ้ทคนิคทางสถิติในการจ าแนกสาเหตุของปัญหา68 ส่วน วฏั
จกัรเดมม่ิง (PDCA Cycle) จะกล่าวในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ 
  ระบบของความรู้ท่ีลึกซ้ึง (A system of profound knowledge) ประกอบดว้ย 1)ระบบ 
(Appreciation for a system) 2) ทฤษฎีการเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน (theory of variation) 3) องค์
ความรู้ (Theory of knowledge)  และ4) จิตวิทยา (Psychology)  มีรายละเอียดดงัน้ี  1) ระบบ 
(Appreciation for a system) หมายถึง การท างานร่วมกนัของหน่วยงานย่อยต่างๆในองคก์รท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีไดว้างไว ้ดงันั้น
ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ของหน่วยงาน และมีหนา้ท่ีท าใหร้ะบบด าเนินการได ้ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดการบริหารคุณภาพของแมคคินเซย ์  (McKinsey 7S) ในเร่ืองของ
ระบบการบริหารงาน (System) ท่ีเป็นกระบวนการและล าดบัขั้นการท างานท่ีสอดประสานกนั 
องคก์รตอ้งวางระบบปฏิบติังานท่ีดี มีการประสานงานท่ีดี มีการติดตามประเมินผล และการ
สนบัสนุนงบประมาณ ระบบจะเป็นตวัสะทอ้นถึงสถานะปัจจุบนัขององคก์ร โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเป็นกุญแจท่ีส าคญัในการปรับปรุงอนาคต การปรับเปล่ียนองค์กร ควรปรับเปล่ียนท่ี
ระบบแทนการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร เพื่อหลีกเล่ียงความวุ่นวาย ระบบในองคก์รมีทั้งระบบ
ท่ีเป็นทางการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวดัการประเมินผล เป็นตน้ และระบบท่ีไม่เป็น

                                                            
68 Ibid., 1446. 
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ทางการ เช่น ระบบการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นตน้69 2) ทฤษฎีการเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน 
(theory of variation) เม่ือผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากกระบวนการผลิตเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน แสดงว่า 
กระบวนการผลิตมีปัญหา ซ่ึงอาจท าใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน และกระทบต่ออ านาจในการแข่งขนั
ขององคก์รได ้ การคน้หาสาเหตุของการเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานตอ้งอาศยัทฤษฎีทางสถิติ ดงันั้น
ความเขา้ใจในทฤษฎีทางสถิติ จึงมีความส าคญัต่อองคก์ร 3) องคค์วามรู้ (Theory of knowledge) 
หมายถึง ทฤษฎีท่ีจะน ามาอธิบายความสัมพนัธ์ของเหตุและผล และทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ในการ
พยากรณ์ 4) จิตวิทยา (Psychology) ท่ีจะช่วยให้เขา้ใจคน และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบั
ผูป้ฏิบติังาน และระหว่างผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั70  อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบทั้ง 4 อยา่ง ไม่สามารถ
แยกจากกนัได ้เพราะองคป์ระกอบทั้ง 4 ส่งผลถึงกนัและกนัหรือมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น ความรู้
ดา้นจิตวิทยา จะไม่สมบูรณ์เลย ถา้ปราศจากความรู้เก่ียวกบัความผนัแปร ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจ
จิตวิทยาพนกังาน และความผนัแปรดา้นจิตวิทยาของคนงานแต่ละคน ดงันั้น ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ตอ้งเรียนรู้จิตวิทยาบุคคล จิตวิทยากลุ่ม จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาการเปล่ียนแปลง นอกจากนั้น
ยงัต้องเขา้ใจความผนัแปร รวมถึง การเห็นคุณค่าของระบบ สาเหตุของความผนัแปรทั้ งแบบ
ธรรมดาและแบบพิเศษ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการบริหารระบบ และบริหารคน71 
  ส่วนหลกัการในการจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพของ เดมม่ิง (Deming) หรือหลกัการ
บริหาร 14 ประการของเดมม่ิง (The Deming’s 14 points) ก าหนดส่ิงท่ีองคก์รตอ้งท าในการปฏิบติั
ตามระบบความรู้ท่ีลึกซ้ึง (System of Profound Knowledge)   ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) ความ
รับผดิชอบในการบริหาร (Management Commitment) และ 2) นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
โดยในเร่ืองความรับผิดชอบในการบริหาร (Management Commitment) ไดมี้ความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและหลกัการของ รางวลัคุณภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (MBNQA) เร่ืองภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารระดับสูง  ท่ีแนะน าเก่ียวกับ การน าและดูแลองค์กร  ในการสร้างส่ิงแวดล้อมหรือ
บรรยากาศท่ีเ อ้ืออ านวยต่อการเรียนของนักศึกษา การสร้างนวัตกรรม หรือการปรับปรุง

                                                            
69 Peters and Robert H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from America's 

Best-Run Companies, 9-12. 
70 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 57-

67. 
71 Taguchi, Subir Chowdhury, and Yuin Wu, Taguchi’s Quality Engineering Handbook, 

1444. 
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ประสิทธิภาพการท างาน และเก่ียวกบัการส่ือสารของผูบ้ริหารกบับุคลากร นกัศึกษา และลูกคา้อ่ืน72 
ส่วนเร่ือง นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ไดส้อดรับกบัแนวคิดเร่ือง นโยบายและวตัถุประสงค์
คุณภาพ (Quality policies and objectives) ของ จูรัน (Juran) ท่ีกล่าวว่า การเขียนนโยบายคุณภาพ 
เป็นแรงผลกัดนัใหอ้งคก์รตอ้งคิดเก่ียวกบัปัญหาดา้นคุณภาพท่ีไม่เคยท าส าเร็จมาก่อน เป็นแนวทาง
ในการจดัการ และเป็นการอนุญาตให้มีการตรวจสอบนโยบาย ในขณะเดียวกนั ถา้นโยบายไม่มี
รายละเอียดของงานเพียงพอ ก็อาจท าให้ผูจ้ดัการระดบัหน่วยงานตอ้งใชเ้วลามาก ในการประชุม
เก่ียวกบัการปฏิบติัให้บรรลุผลตามนโยบาย และท าให้ผูบ้ริหารระดบักลางรู้สึกถูกตีกรอบความคิด
สร้างสรรคแ์ละความเขม้งวดในการท างาน  โดยนโยบายคุณภาพมี 3 ระดบัคือ (1) นโยบายคุณภาพ
ระดบัองคก์ร (Organizational Quality Policy) เป็นค าแถลงเร่ืองเจตนารมณ์ดา้นคุณภาพขององคก์ร 
กิจกรรมดา้นคุณภาพท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการ   นโยบายมาตรฐานคุณภาพ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายคุณภาพ และความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายคุณภาพกบันโยบาย
อ่ืนๆขององคก์ร โดยองคก์รควรเขียนนโยบายอย่างย่อ แลว้ประกาศให้สาธารณะชนไดรั้บรู้ (2) 
นโยบายคุณภาพระดบัแผนกหรือหน่วยงาน (Divisional Quality Policies) องคก์รขนาดใหญ่ 
หน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ควรมีนโยบายคุณภาพของหน่วยงานเอง เพื่อจดัเตรียมแผนส าหรับการ
ประกนัคุณภาพ และเน้ือหาเชิงระบบ เช่น การทบทวนการออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การ
ตรวจสอบและการทดสอบ ขอ้มูลป้อนกลบั และ การตรวจสอบการด าเนินการ เป็นตน้ (3) นโยบาย
คุณภาพระดบังาน (Quality policies for Functions) นโยบายคุณภาพระดบังาน จะเป็นแนวทาง
ใหก้บัผูจ้ดัการในการด าเนินการอยา่งจ าเพาะเจาะจง และอาจมีนโยบายเพิ่มเติมท่ีเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างแผนก แต่ก็ยงัมุ่งความสนใจไปท่ีตวัวดัคุณภาพและผลกระทบของตวัวดั เช่น ดา้นการผลิต 
มีการใชว้ิธีการทางสถิติมากข้ึน และบุคลากรมีส่วนร่วมทั้งในเร่ืองขององคก์รและเร่ืองงาน โดยมี
การเพิ่มบทบาทของคนงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลป้อนกลบั และมี
การใชว้งจรคุณภาพ (Quality circles) ในการปรับปรุงคุณภาพ เป็นตน้73สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
โซเฟีย ดี อนาเทเซียโด (Sofia D. Anastasiadou) ท่ีว่า ปัจจยัสู่ความส าเร็จขององคก์ร ประกอบดว้ย 

                                                            
72 Baldrige Performance Excellence Program, 2013–2014 Education Criteria for 

Performance Excellence 7. 
73 Juran and Frank M. Gryna, Juran’s Quality Control Handbook, 5.3-5.4. 
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นโยบายและกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินผลและประยกุตใ์ชห้ลกัการการประกนัคุณภาพ 
และขอ้มูลท่ีเป็นจริงและทนัสมยั และการมีส่วนร่วมของทุกส่วนและทุกคนในองคก์ร74 
  หลกัการในการจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพหรือหลกัการบริหารคุณภาพ 14 ประการ
ของเดมม่ิง (The Deming’s 14 Points or The 14 points for Management)75 ประกอบดว้ย 1) การมี
ความมุ่งมัน่แน่วแน่ต่อวตัถุประสงค ์ (Creating a Constancy of Purpose) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขนั นัน่คือมีภาระรับผิดชอบต่อลูกคา้และ
ผูป้ฏิบติังาน โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง ดว้ยแผนงานท่ีจะท าให้
สามารถแข่งขนัและคงอยูไ่ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าแนะน าหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นของ 
ฟิลลิป บี ครอสบ้ี (Philip B. Crosby) ในขั้นตอนความรับผิดชอบในการบริหาร (Management 
Commitment) ท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีความมัน่คงในเร่ืองคุณภาพ โดยก าหนดให้นโยบายคุณภาพเป็น
พนัธกรณีท่ีต้องด าเนินการ มีปณิธาน การศึกษา และกระบวนการการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการ
แกปั้ญหาคุณภาพและมีการส่ือสารเผยแพร่นโยบายคุณภาพใหทุ้กคนในองคก์รรับรู้และเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจนและเห็นความส าคญั76 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาดาลินา มิลิทารู (Madalina 
Militaru) และคณะท่ีว่า อธิการบดีและคณบดี ตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงคุณภาพและการมี
ส่วนร่วมในงานต่างๆ รวมทั้ ง สร้างวฒันธรรมคุณภาพในมหาวิทยาลยั เพื่อจูงใจอาจารย์และ
นกัศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพ และเสริมสร้างศกัยภาพของอาจารยด์ว้ยการอบรมในเร่ืองคุณภาพ 
การมีส่วนร่วมของผูส้อนและเจา้หนา้ท่ีทุกคน77  2) แสวงหาแนวคิดหรือปรัชญาใหม่ๆ (Adopting 
the New Philosophy)    ลูกคา้เป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัในความส าเร็จและการแข่งขนั ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบติัตอ้งมีความร่วมมือกนัปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 3) หยดุการพึ่งพา

                                                            
74 Sofia D. Anastasiadou, "The Roadmap of Total Quality Management in the Greek 

Education System According to Deming, Juran and Crosby in Light of the Efqm Model," 
Procedia Economics and Finance 33 (2015): 562-72. 

75 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 
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76 Philip B. Crosby, Quality without Tears: The Art of Hassle-Free Management 
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77 Madalina Militaru, Gabriela Ungureanu, and Alina stefania Chenic, "The Prospects of 
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การตรวจสอบเพื่อใหบ้รรลุถึงคุณภาพ (Ceasing dependence on inspection to achieve quality) 
คุณภาพเป็นส่ิงท่ีตอ้งอยู่ในตวัสินคา้และกระบวนการผลิต จึงตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เร่ิมจากการปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดว้ยการส ารวจและวิจยัตลาดอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อทราบและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ การปรับปรุงกระบวนการผลิตดว้ยการคน้หาและ
ป้องกนัสาเหตุท่ีท าให้ผลผลิตเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน ท าให้กระบวนการผลิตมีความคงท่ีและ
สามารถคาดคะเนได ้เลิกการท างานท่ีอาศยัการตรวจสอบแลว้แกไ้ขมาเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิด
ความผดิพลาดแทน   4) ยติุการใชร้าคาเป็นตวัตดัสินในการสั่งซ้ือ (Ending Price Tag Awards) วาง
มาตรการดา้นคุณภาพควบคู่ไปกบัการแสวงหาก าไร และแสวงหาซพัพลายเออร์ท่ีสามารถท าตาม
มาตรฐานดา้นคุณภาพท่ีวางไวไ้ด ้เป็นการเปล่ียนจากการเนน้ราคาถูก มาเป็นการเนน้ท่ีคุณภาพแทน 
นัน่คือธุรกิจควรมีความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์แบบระยะยาว จะท าให้เกิดความจงรักภกัดี และ
ความมัน่คงในปัจจยัการผลิตรวมทั้งราคาปัจจยัการผลิตต ่าลงจากการประหยดัต่อขนาด (Economy 
of scale) ส่งเสริมใหธุ้รกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได ้5) การปรับปรุงกระบวนการอยา่ง
ต่อเน่ือง (Improve the Process Constantly) ฝ่ายบริหารตอ้งคน้หาแนวทางแกปั้ญหา และแกไ้ข
ปัญหาทุกกระบวนการในระบบงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการเป็นผูน้ าและช้ีแนะแนวทางการท างาน
ท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นของ ครอสบ้ี (Crosby)  ในขั้นตอนการ
แกไ้ขสาเหตุความบกพร่อง (Error cause removal) ท่ีฝ่ายบริหารตอ้งมีการส่ือสารกบัพนกังานใน
การระบุปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่พร้อมทั้งรับฟังและด าเนิน การแกไ้ขปัญหา เพื่อใหพ้นกังานเกิดการ
เรียนรู้และไวว้างใจในการส่ือสาร 6) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Institute training on the job) ใช้
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีทนัสมยั ให้พนักงานได้พฒันาตนเอง สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันา
คุณภาพ 14 ขั้นของ ครอสบ้ี (Crosby)  ในขั้นตอนการฝึกอบรมและการศึกษา ท่ีแนะน าให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบัอย่างเป็นทางการ ก่อนการด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทุกคนเขา้ใจเก่ียวกบั
คุณภาพจนสามารถอธิบายไดแ้ละท าทุกอยา่งเพื่อคุณภาพ โดยการฝึกอบรมนั้นตอ้งไม่ใช่เพียงการ
ฝึกอบรมตามธรรมเนียมปฏิบติัเท่านั้น ในขณะท่ี อาร์เธอร์ ที เดนซวั (Arthur T. Denzau) และคณะ 
กเ็ห็นวา่ วิธีการเรียนรู้ การฝึกอบรมและประสบการณ์ จะช่วยส่งเสริมการส่ือสาร และความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน และเพื่อให้การท างานร่วมกนัเป็นระบบ ในองคก์รท่ีแยกการท างานเป็นฝ่าย
ต่างๆ ส่ิงแรกท่ีตอ้งตระหนักร่วมกนั คือความส าคญัของการส่ือสารและการประสานงานกนั การ
พฒันาความตระหนกัรู้ร่วมกนัน้ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคิดหรือทางจิตใจ จากเป้าหมาย
ส่วนบุคคลท่ีอิสระแยกจากกนั เป็นเป้าหมายร่วมระหว่างบุคคล ท่ีตอ้งมีการปลูกฝังในองคก์ร ดว้ย
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แนวทางการฝึกอบรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์78 7) การน าองคก์ร (Institute Leadership) 
ฝ่ายบริหารตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับของเสีย  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีบกพร่องอย่างทนัทีท่ี
ไดรั้บรายงาน  หัวหน้างานตอ้งมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายดา้นคุณภาพมากกว่าดา้นปริมาณ 
เพราะเป้าหมายด้านคุณภาพจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านปริมาณเอง และพนักงานก็ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน และปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง เพื่อให้กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์มี
คุณภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาโกะ ทสัคอฟ (Nako Taskov) และ อีลิซาเบตา มิเทรวา 
(Elizabeta Mitreva) ท่ีว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของระบบคุณภาพ เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ซ่ึงระบบคุณภาพ เป็นการประสมประสานกนัระหว่างระบบกบั
พนกังาน ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความสามารถในการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจดัการบุคคล 79 8)การขบัไล่ความกลวั 
(Drive Out Fear) การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดจากการท างานท่ีปราศจากความหวาดกลวัในการ
ท างาน เช่นกลวัการเปล่ียนแปลง กลวัความผดิ เป็นตน้ ความกลวัเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดผลเสียต่องาน 
ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาปรับปรุงในระยะยาว 9) การท าลาย
อุปสรรคขวางกั้นระหวา่งหน่วยงาน (Break Down Department Barriers) ส่งเสริมการท างานกนัเป็น
ทีม ท่ีจะช่วยลดปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานในองคก์ร เพื่อคน้หาปัญหาในการผลิตท่ี
อาจเกิดจากวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ และงานท่ีไม่มีคุณภาพ ท าให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดดี้ และช่วยท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นของ 
ครอสบ้ี (Crosby)  ในขั้นตอนการจดัตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพท่ีมีทิศทางชดัเจนและมีภาวะผูน้ า เพื่อ
ร่วมกนัวางกลยุทธ์ส าหรับองคก์ร โดยสมาชิกของทีมประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆใน
องค์กร และมีหัวหน้าหน่วยงานเขา้ร่วมทีมดว้ย และหัวหน้าทีมควรเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารกับ
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดดี้   10) ขจดั ค  าขวญั ค  าช้ีชวน และเป้าหมายส าหรับแรงงาน (Eliminate 
slogans, exhortations, and targets for the work force) สร้างผลผลิตโดยไม่ตอ้งมี ค  าขวญั คติพจน์

                                                            
78 Arthur T. Denzau, Henrik P. Minassians, and Ravi K. Roy, "Learning to Cooperate: 

Applying Deming’s New Economics and Denzau and North’s New Institutional Economics to 
Improve Interorganizational Systems Thinking," KYKLOS 69,3 (August 2016): 471-91. 

79 Nako Taskov and Elizabeta Mitreva, "The Motivation and the Efficient 
Communication Both Are the Essential Pillar within the Building of the Tqm (Total Quality 
Management) System within the Macedonian Higher Education Institutions," Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 180 (2015): 227-34. 



 54 
 

 

ใดๆ แต่ใชก้ารสร้างแรงจูงใจในการท างานและระบบการสนบัสนุนการท างานของพนกังานแทน 
11) ยกเลิกมาตรฐานของงาน (โควตา้) ในโรงงาน และการบริหารงานโดยวัตถุประสงค ์(Eliminate 
work standards (quotas) on the factory floor and management by objective) มาตรฐานของงานท่ี
มุ่งแต่เพียงตวัเลข ตอ้งถูกขจดัออกไปเช่นระบบโควตา้ การบริหารงานแบบยดึวตัถุประสงค ์(MBO) 
เป็นตน้ เพราะเป็นการปฏิบติังานจะมุ่งท่ีผลงานในระยะสั้น จึงไม่ก่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงใน
ระยะยาว และการท างานไม่สนใจคุณภาพ เน่ืองจากมุ่งท างานตามโควตา้หรือวตัถุประสงค ์12) ขจดั
อุปสรรคของความภาคภูมิใจ (Remove Barriers to Pride) ขจดัส่ิงกีดขวางต่างๆท่ีจะท าให้ความ
ภาคภูมิใจในผลงานคุณภาพ ของพนกังานลดลง เช่นระบบประเมินผลงานส่วนบุคคล เพราะจะท า
ให้พนักงานแข่งขนักนัสร้างผลงาน ท าให้สูญเสียการท างานเป็นทีม ควรให้ประเมินผลเป็นทีม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอด็มนัดาส จาสินคาส (Edmundas Jasinskas) และคณะ ท่ีระบุว่าการน า
การประเมินแบบทีมมาใชใ้นองคก์ร ลกัษณะขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะเด่นชดัข้ึนมามากข้ึน นัน่
คือ การประเมินผลแบบทีมจะส่งผลถึงการเรียนรู้องคก์รของบุคลากร80 นัน่คือขวญัก าลงัใจ ความ
พึงพอใจและความภาคภูมิใจของบุคลากรมีความส าคญัต่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของงาน โดย เอสซีซอง (S. C. Song) และคณะ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของอาจารย ์พบว่า  
ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานของอาจารยคื์อ (1) การเก้ือกูลดา้นอารมณ์ความรู้สึกและ
จิตใจ เช่นการใหก้ าลงัใจจากผูบ้ริหารในการเผชิญกบัความทา้ทายในการท างาน หรือสถานการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงคใ์นการท างาน (2) การสนับสนุนดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
การมีโอกาสบูรณาการส่ิงท่ีได้เรียนรู้ (3) การท่ีผูบ้ริหารสร้างความสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วมใน
บรรดาอาจารย ์ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง ท าให้เกิดการแบ่งปันความคิดและเน้ือหากบัเพื่อนร่วมงาน 
ในลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (4) การมีโอกาสในการพฒันาวิชาชีพท่ีก้าวหน้าข้ึนซ่ึง
ผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณ เพื่อพฒันาอาจารย์81และยงัไดรั้บการยนืยนัจากงานวิจยัของ อิงเกิล 
เอม็ สาร์คิน (Ingle M. Larkin) และคณะท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
อาจารย ์ประกอบด้วย การมีภาวะผูน้ าและการสนับสนุนของผูบ้ริหาร การมีความสัมพนัธ์เชิง
สร้างสรรคก์บันกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ การมีขอ้มูลในการวางแผนและการด าเนินการตามหลกัสูตร 
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การตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา การพฒันาความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้น การไดรั้บ
เกียรติศกัด์ิศรีในวิชาชีพ การบรรลุเป้าหมาย และการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 82 ซ่ึงถือว่าเป็นความ
รับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีตอ้งด าเนินการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาโกะ ทสัคอฟ(Nako Taskov) 
และ อีลิซาเบตา มิเทรวา (Elizabeta Mitreva) ท่ีว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งริเร่ิมโปรแกรมพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพและสร้างนวตักรรม ดว้ยการส่งเสริมและกระตุน้ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาภายในองคก์ร ในการประชุมหรือสัมนาท่ีมีระดบัความส าคญั
สูง และเป็นสถานการณ์พิเศษท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมดว้ย สร้างกระบวนการมอบอ านาจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการคน้หาแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ
การศึกษา รวมทั้ง การสร้างระบบการพฒันากระบวนการการมีส่วนร่วมของพนกังานท่ีมีศกัยภาพ  
สุดทา้ยควรมีการมอบรางวลัแก่ผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละน าเสนอแนวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ
รวมทั้งการน าเสนอให้ตระหนักถึงการปรับปรุงและสร้างนวตักรรม ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างระบบ
รางวลัจูงใจ ในการพฒันากระบวนการการมีส่วนร่วมของพนกังานท่ีมีศกัยภาพ83 13) การศึกษาและ
การฝึกอบรม (Education and Retraining) จดัท าโครงการท่ีใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน ให้มี
ความเช่ียวชาญในการท างาน และมีความรู้และทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ในการแกปั้ญหาดา้น
คุณภาพและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพราะการปฏิบติังานท่ีดี พนกังานตอ้งมีเคร่ืองมือและความรู้
ในการท างานอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โซเฟีย ดี อนาสทาเซียโด (Sofia D. 
Anastasiadou) ท่ีว่า การจดัการทรัพยากรมนุษย ์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้องคก์รประสบผลส าเร็จ 
เช่น การฝึกอบรมและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดว้ยโปรแกรมการฝึกอบรม การพฒันาอย่างมือ
อาชีพ การส่งเสริมสนบัสนุนความสามารถ การป้องกนัการเล่นพรรคเล่นพวกและการแข่งขนักนั
ของบุคลากรท่ีไม่เก่ียวกบัความพยายามท่ีจะท าใหคุ้ณภาพองคก์รสูงข้ึน        การพฒันาขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพ เป็นส่ิงส าคญั โดยการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะ น าไปสู่การมอบหมายความรับผิดชอบ และมีความพยายามในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา 
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Online Learning 20, 3 (2016): 26-51. 

83 Taskov and Elizabeta Mitreva, "The Motivation and the Efficient Communication Both 
Are the Essential Pillar within the Building of the Tqm (Total Quality Management) System 
within the Macedonian Higher Education Institutions," 227-34. 
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ผูป้กครอง อาจารย์และสังคม อย่างไรก็ตาม การขาดการส่ือสารหรือการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพระหว่างผูบ้ริหารกบัอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา จะขดัขวางความพยายามในการ
พฒันา ซ่ึงน าไปสู่การขาดการลงทุนและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและความรู้84 14) การปฏิรูป
เป็นของทุกคน (Involve Everyone in Transformation) ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการก าหนดแนวทาง
ผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัตามทั้ง 13 ขอ้ทุกวนัโดยอาจมีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร หรือ
ระบบความเช่ือร่วมกนัของบุคลากร   สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นของ ครอสบ้ี 
(Crosby)  ท่ีแนะน าให้สร้างทีมปรับปรุงคุณภาพใหม่ในทุกๆ 2 ปี เพื่อด าเนินตามโปรแกรม
ปรับปรุงคุณภาพอีกคร้ัง ท าใหก้ระบวนการปรับปรุงคุณภาพด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 
  การประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหาร 14 ประการของเดมม่ิงในดา้นการศึกษา ดงัน้ี 1) การสร้าง
จุดมุ่งหมายหลกั โดยมุ่งไปท่ีความส าเร็จของผูเ้รียน สร้างวิสยัทศัน์เก่ียวกบัส่ิงท่ีการศึกษาจะส่งมอบ 
รวมถึงความเฉพาะของความส าเร็จท่ีสามารถวดัได ้ผูเ้รียน นกัการศึกษา ผูป้กครอง และสังคม ตอ้ง
ท างานกนัอยา่งเตม็ท่ีเตม็เวลาเพื่อสร้างคุณภาพ ซ่ึงวีระยทุธ  ชาตะกาญจน์ ไดเ้สนอว่า องคป์ระกอบ
ส าคญัของวิสัยทศัน์ คือ 1) วิสัยทศัน์ก าหนดข้ึนโดยผูน้ า ดงันั้นผูน้ าตอ้งสนทนาและรับฟังความ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร แลว้น ามาบูรณาการเป็นวิสัยทศัน์ 2) การถ่ายทอดวิสัยทศัน์
ใหที้มงานไดรั้บรู้ เขา้ใจ และสนบัสนุน อนัเป็นการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ในการร่วมแรงร่วมใจกนั
ท าใหส้ าเร็จ 3) วิสยัทศัน์ตอ้งครอบคลุมทุกรายละเอียด เพื่อใหทุ้กคนไดท้ราบบทบาทหนา้ท่ีของตน 
4) วิสัยทศัน์ตอ้งสร้างสรรค ์ ทา้ทายและเป็นไปได้85 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาดาลินา มิลิทารู
(Madalina Militaru) และคณะกล่าวว่า มหาวิทยาลยัตอ้งมีเป้าหมายในการให้นกัศึกษามีโอกาส
พฒันาความรู้ท่ีช่วยให้เขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆไดดี้ พฒันาความรู้ในการด าเนินการ พฒันาปัญญา
ในการสร้างความโดดเด่น พฒันาบุคลิกภาพท่ีประกนัความร่วมมือ และความนบัถือจากสังคม86โดย
ในการสร้างวิสัยทศัน์ แจ็คเควียไลน์ เมยฟิ์ลด์ (Jacqueline Mayfield)และคณะ เสนอว่า ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงควรสแกน กรอง ตีความ และจดัล าดบัความส าคญัขอ้มูลหรือสัญญาน ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียได้

                                                            
84 Anastasiadou, "The Roadmap of Total Quality Management in the Greek Education 

System According to Deming, Juran and Crosby in Light of the Efqm Model," 562-72. 
85 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, 205-28. 
86 Militaru, Gabriela Ungureanu, and Chenic, "The Prospects of Implementing the 

Principles of Total Quality Management (Tqm) in Education," 1138-41. 
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แสดงผ่านทางสภาพแวดลอ้มองคก์ร แลว้ใชข้อ้มูลน้ีเพื่อสร้างวิสัยทศัน์และค่านิยมเชิงกลยุทธ์87

ในขณะท่ี ลีเซ่ เดน (Lise Degn) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์และความโปร่งใสไดน้ าไปสู่การก าหนด
เป้าหมายและการสร้างเอกลกัษณ์ของผูบ้ริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศเดนมาร์ก โดย
กระบวนการรับรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูง จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นการแปลเอาความคิดและแรงดลใจหรือแรงกระตุน้ไปเป็นเป้าหมาย88 2) การแสวงหาปรัชญา
แนวคิดใหม่ๆ ควรเปล่ียนจากโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการศึกษา เป็นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางความส าเร็จ 
เปล่ียนจากการสอนวิชาการเป็นการสอนผูเ้รียน เปล่ียนจากงบประมาณขบัเคล่ือนกลยุทธ์ เป็นกล
ยทุธ์ผลกัดนังบประมาณ 3) ยุติการตรวจสอบเพื่อสร้างคุณภาพ อยา่ประเมินผลผูเ้รียนและอาจารย์
บนพื้นฐานของเกรด การทดสอบ และ การปฏิบติัตามก าหนดเวลา แต่ใหเ้กิดการประเมินผลตนเอง 
กระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจความกา้วหน้าของตนเอง สนใจความหมายของการเรียนรู้  สนใจวิธีและ
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการปรับเปล่ียนข้อมูลให้เป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ 4) ยุติการให้รางวลัเฉพาะบุคคลในชั้นเรียน แต่ให้รางวลัส าหรับความ
เขา้ใจและความส าเร็จโดยรวมทั้ งชั้นเรียน มุ่งท่ีประสิทธิภาพของหลกัสูตร ให้ความสนใจต่อ
ผลลพัธ์ มากกว่า ปัจจยัน าเขา้และกระบวนการ 5) ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน การสนบัสนุน
การศึกษา และการบริการอยา่งต่อเน่ือง 6) การอบรมเชิงปฏิบติัการ เสริมสร้างประสบการณ์ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบั ความสามารถ การเพิ่มขีดความสามารถ ความกา้วหนา้ และการพฒันาตนเอง บุคลากรทุก
คนตอ้งเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากงานท่ีท า ผลลพัธ์ของงาน งานวิจยั และการคน้พบทางการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า ซ่ึง หลุยส์ บรอซเซอร์ (Luise Brosser) และ คาตาลิน วาเบีย (Catalin Vrabie) 
ไดก้ล่าวว่า การพฒันาคุณภาพของการศึกษาและฝึกอบรมไดมี้ค านิยามบนพื้นฐานของเกณฑ์ 2 
ประการคือกระบวนการเรียนรู้และวฏัจกัรของนวตักรรม มาตรฐานคุณภาพจะช่วยสนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพของการศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะ E-Learning89 7) ใชภ้าวะผูน้ าองคก์ร แทนการ

                                                            
87 Jacqueline Mayfield, Milton Mayfield, and William C. Sharbrough III, "Strategic 
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89 Luise Brosser and Catalin Vrabie, "The Quality Initiative of E-Learning in Germany 
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รายงานและการก ากับดูแลตามล าดับชั้นโดยการก าหนดและเคล่ือนไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนท่ีมี
เป้าหมายเดียวกนั ซ่ึง Dale Holt และคณะ ไดเ้สนอกรอบและการเสริมสร้างความเป็นผูน้ า ในการ
จดัการคุณภาพของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออนไลน์ในระดบัอุดมศึกษา ว่า การสร้างความเป็น
ผูน้ าตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหารเอง ดว้ยการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่และการมีส่วนร่วมในการท างานกบั
บุคลากร และผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบต่อการสร้างพนัธกิจและวิสัยทศัน์ รวมทั้งการก าหนดกรอบ
การท างานขององคก์รท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการบริหารการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพ90 8) ขจดั
ความกลวั  การให้ผลตอบแทนการปฏิบติังานท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ความลม้เหลวท่ี
เกิดข้ึนก็เพื่อการเรียนรู้และแกไ้ข ไม่ใช่เพื่อการต าหนิติเตียน 9) ท าลายส่ิงกีดขวางระหว่างชั้นเรียน 
ระดบัการเรียน ความเช่ียวชาญ โรงเรียน แผนก และระดบัการบริหาร 10) ยกเลิกสโลแกน ค าขวญั 
และเป้าหมายท่ีหรูหรา 11) ยกเลิกมาตรฐานการท างาน และการบริหารโดยวตัถุประสงค ์การเรียนรู้
และความสามารถส าคญักว่ากระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ส าคญักว่า การปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด ติดตั้งและใชร้ะบบการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ 12) ก าจดั
อุปสรรคท่ีขดัขวางความภาคภูมิใจในความส าเร็จและการมีส่วนร่วมของนักการศึกษา ผูบ้ริหาร 
บุคลากร และผูป้กครอง 13) สร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาและพฒันาตนเองของบุคลากรทุก
คน ใชก้ารประเมินผลเพื่อการปรับปรุง ไม่ใช่เพื่อการต าหนิติเตียน 14) ให้ทุกคนในระบบท างาน
เพื่อใหบ้รรลุผลการปฏิรูป และมีส่วนร่วมในวิสยัทศัน์และภารกิจร่วมกนั91 

สรุปหลกัการจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ หรือหลักการบริหาร 14 ประการของเดมม่ิง 
(The Deming’s 14 Points) บนพื้นฐานของ ระบบของความรู้ท่ีลึกซ้ึง (A system of profound 
knowledge) ประกอบดว้ย 1) การมีความมุ่งมัน่ต่อวตัถุประสงค ์(Create  Constancy of Purpose 
toward improvement of product and service) 2) แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ (Adopt the New 
Philosophy) 3)หยดุการพึ่งพาการตรวจสอบเพื่อใหบ้รรลุคุณภาพ (Cease dependence on inspection 
to achieve quality) 4) ยติุการใชร้าคาเป็นตวัตดัสินในการซ้ือวตัถุดิบ (End the practice of awarding 
business on the basis of Price Tag) 5) การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง (Improve Constantly 
and forever the system of production and service) 6) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Institute training 

                                                            
90 Dale Holt et al., "Framing and Enhancing Distributed Leadership in the Quality 

Management of Online Learning Environments in Higher Education," Distance Education 35, 3 
(2014): 382-99. 

91 Roger Kaufman and Douglas A. Zahn, Quality Management Plus: The Continuous 
Improvement of Education (Newbury Park, California: Corwin Press, 1993), 49-51. 
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on the job)  7) การน าองคก์ร (Institute Leadership) 8)การขบัไล่ความกลวั (Drive Out Fear) 9) การ
ท าลายอุปสรรคขวางกั้นระหว่างหน่วยงาน (Break Down Barriers between Department  ) 10) ขจดั 
ค  าขวญั ค  าช้ีชวน และเป้าหมายส าหรับแรงงาน (Eliminate slogans, exhortations, and targets for 
the work force asking for zero defects and new level of productivity) 11) ยกเลิกมาตรฐานของงาน 
(โควตา้) ในโรงงาน และการบริหารงานโดยวตัถุประสงค ์(Eliminate work standards (quotas) on 
the factory floor and management by objective) 12) ขจดัอุปสรรคของความภาคภูมิใจ (Remove 
Barriers that rob people in all level of their right to pride of workmanship)  13) การศึกษาและการ
ฝึกอบรม (Institute a vigorous program of Education and self-improvement) 14) การปฏิรูปเป็น
ของทุกคน (Involve Everybody to work to accomplish the transformation) 

แอลบีจอยเนอร์ (L B. Joiner) ไดส้รุปหลกัการบริหาร 14 ประการของเดมม่ิง ส าหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งเป็นระบบ (Systemic Quality Improvement) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เรียกว่า 
สามเหล่ียมของจอยเนอร์ (Joiner’s triangle) ดงัน้ี 1) ความปรารถนาแห่งคุณภาพ (Passion for 
Quality) 2) แนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific approach: Data-base decision making) 3) ทีม
เดียวกนัทั้งหมด (All on One Team) ดงัรูปท่ี 3    
       
                  
                     
  
 
 

แผนภูมิท่ี  2     Joiner’s triangle 
ท่ีมา:  Roger Kaufman, and Douglas Zahn, Quality Management Plus: The Continuous 

Improvement of Education, (California: Corwin Press, Inc,1993),9 
 
 ในขณะท่ี ดกัลาส ซาห์น (Douglas Zahn) ไดศึ้กษาและประยกุต ์สามเหล่ียมของจอยเนอร์ 

(Joiner’s triangle) โดยไดเ้พิ่ม สามเหล่ียมอีก 2 อนั คือ 1) การตดัสินใจบนฐานของขอ้มูลหรือ
แนวทางวิทยาศาสตร์(Scientific approach: Data-base decision making) ซ่ึงจะเกิดประโยชน์เม่ือทีม
คุณภาพมีการใชส้ถิติ มีความรับผดิชอบ และมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
การผลิตความรู้อย่างเป็นระบบ 2) ความสัม พันธ์ระหว่างสมาชิกของทีมคุณภาพ ต้องมี
วตัถุประสงคท่ี์สร้างความร่วมมือกนั มีความนบัถือกนัและกนั และให้อภยักนัและกนั ในดา้นทีม
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คุณภาพนั้น ทั้ง จอยเนอร์ (Joiner) และ ซาห์น (Zahn) แนะน าดงัน้ี 1) บุคลากรทุกคนในองคก์ร ตอ้ง
ก าหนดและติดตามคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ในทุกกิจกรรมและการตดัสินใจ ท่ีท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 2) 
คุณภาพเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ไม่ข้ึนอยูก่บัการตรวจสอบ 3) จิตวิญญาณ
ของทีมหรือวฒันธรรมองคก์ร ตอ้งบรรลุคุณภาพส าหรับลูกคา้92 
 ราฟาเอล อาเกวโญ่ (Refael Aguayo) ไดส้รุปความเช่ือในการบริหารจดัการองคก์ร ตาม
แนวทางของเดมม่ิง ไดด้งัน้ี 1) คุณภาพช่วยลดตน้ทุน 2) การตรวจสอบจะชา้เกินไปในการสร้าง
คุณภาพ 3) ผู ้บริหารเป็นผู ้ริ เ ร่ิมเร่ืองคุณภาพ 4) ข้อบกพร่องทั้ งหมดเกิดจากระบบงาน 5) 
กระบวนการไม่มีจุดสูงสุด สามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดเ้สมอ 6) ตอ้งยกเลิกมาตรฐานและโควตา้ให้
หมด 7) ความกลวัน าไปสู่หายนะ 8) ควรใหค้นงานมีความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการท างาน 9) ความ
ผนัแปรเกิดจากงาน และการทบทวนผลงาน การใหร้างวลัและการลงโทษ ท าลายการท างานเป็นทีม 
และท าลายองคก์ร 10) เลือกผูส่้งมอบท่ีเอาใจใส่เร่ืองคุณภาพ 11) ท างานร่วมกบัผูส่้งมอบเสมือน
หุน้ส่วน 12) พฒันาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูส่้งมอบ และลงทุนดา้นเวลาและความรู้ ท่ีช่วยให้ผู ้
ส่งมอบปรับปรุงคุณภาพ 13) ก าไรเกิดจากความจงรักภกัดีของลูกคา้ 14) ไม่มุ่งเน้นผลก าไรเพียง
อยา่งเดียว ในการบริหารงาน93 

ปรัชญาคุณภาพท่ีส าคญัของ ครอสบ้ี (Crosby) ปรากฏอยูใ่น ความสมบูรณ์แบบของการ
จดัการคุณภาพ (Absolutes of Quality Management) และปัจจยัพื้นฐานของการปรับปรุง (Basic 
Elements of Improvement) โดยความสมบูรณ์แบบของการจดัการคุณภาพ (Absolutes of Quality 
Management)  เป็นการบริหารท่ีมุ่งไปสู่พื้นฐานของคุณภาพ ท าให้เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงของ
คุณภาพวา่หมายถึงความสอดคลอ้ง ไม่ใช่ความงดงาม เม่ือท างานใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรกแลว้ จะไม่
มีส่ิงท่ีเป็นปัญหาคุณภาพ และเป็นตน้ทุนของคุณภาพ   ท่ีส าคญัคือ ตน้ทุนคุณภาพ เป็นตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบติังานเท่านั้นท่ีท าใหเ้กิดความบกพร่องเป็นศูนย ์โดย
สรุปแลว้คือ เป็น การบริหารแบบของเสียเป็นศูนย ์และ การท าให้ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก นั่นคือผู ้
ปฏิบติังานมีทศันคติและเขา้ใจมาตรฐานอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งการตั้งใจจริงในการปฏิบติังาน94ความ
สมบูรณ์แบบของการจดัการคุณภาพ มี 5 ประการดงัน้ี 1) คุณภาพหมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความ

                                                            
92 Ibid., 9-11. 
93 ราฟาเอล อาเกวโญ่, ดร.เดมม่ิง อเมริกนัชนผูปู้รากฐานเร่ืองคุณภาพใหญ่ี้ปุ่น, แปลโดย ชู

เกียรติ ชาญสง่าเวช (กรุงเทพฯ: สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2556), 43-45. 

94 Crosby, Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, 131. 
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ตอ้งการหรือขอ้ก าหนด ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีเลิศ ความตอ้งการตอ้งระบุใหช้ดัเจน ป้องกนัการเขา้ใจผดิ เม่ือ
ท างานหรือหนา้ท่ีเสร็จส้ิน ตอ้งมีการตรวจวดัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ปัญหาคุณภาพส่วน
ใหญ่ เป็นปัญหาความไม่สอดคลอ้ง นัน่คือ เกิดความผนัแปรในผลผลิต ดงันั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารตอ้ง
รับผดิชอบในการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ไรมอนดา เลปินา (Raimonda Liepina) และคณะ ท่ีว่า องคป์ระกอบของการจดัการคุณภาพ มี
ความสมัพนัธ์กบัการประเมินความสอดคลอ้งอยา่งชดัแจง้ ทั้งในระหว่างการผลิตและเม่ือถูกใชง้าน 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลิตภณัฑท่ี์ถูกวางในตลาด ไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือได ้โดยแต่ละองคป์ระกอบ
จะมีความเช่ือมโยงกบัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการประเมินความสอดคลอ้ง และความเช่ือมโยง
น้ีก็ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน ไม่ว่า การวางแผนคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ การประกนัคุณภาพ 
และการปรับปรุงคุณภาพ ลว้นมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการประเมินความสอดคลอ้งทั้งส้ิน95 2) 
ปรัชญาเร่ืองคุณภาพ หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ตอ้งก าหนดประเด็นปัญหาดา้นคุณภาพ และคน้หา
สาเหตุของปัญหานั้น โดยคุณภาพไม่ไดถู้กจ ากดัขอบเขต (Quality is free) ปัญหาตอ้งตรวจพบโดย
บุคคลหรือแผนกท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหา คุณภาพเร่ิมจากฝ่ายปฏิบติั และภาระความรับผิดชอบต่อ
ปัญหากเ็ป็นของฝ่ายปฏิบติั ฝ่ายคุณภาพมีหนา้ท่ีวดัความสอดคลอ้ง รายงานผลลพัธ์ และผลกัดนัการ
พฒันาทศันคติเชิงบวกต่อการปรับปรุงคุณภาพ 3) ไม่มีส่ิงใดเป็นเศรษฐศาสตร์คุณภาพ ทุกส่ิงจะถูก
กว่าเสมอ ถา้ท าให้ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ คุณภาพไม่มีค่าใชจ่้าย ตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนลว้นมา
จากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการไม่ท าให้ถูกตอ้งตั้ งแต่เริมตน้ 4) วดัผลงานด้วยคุณภาพ ไม่ใช่ราคา 
เน่ืองจากคุณภาพมีตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพต ่า ซ่ึงค่าใชจ่้ายดา้นคุณภาพจะ
ท าให้ฝ่ายบริหารให้ความสนใจในการแกปั้ญหา และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพราะเม่ือ
ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสูงข้ึน ตน้ทุนดา้นคุณภาพก็ลดลง ตน้ทุนคุณภาพเป็นค่าใชจ่้ายของความไม่
สอดคลอ้ง 5) มาตรฐานของประสิทธิภาพเท่านั้นท่ีเป็นความบกพร่องเป็นศูนย ์(Zero defects)  นัน่
คือความบกพร่องเป็นศูนย ์ ตอ้งท าใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ (Do it right the first time)  ซ่ึงเป็นการ
บริหาร ท่ียดึหลกัการป้องกนัความผิดพลาด(Prevention) มากกว่าการคน้หาขอ้บกพร่องแลว้แกไ้ข 
(Correction)   

นอกจากนั้น ครอสบ้ี (Crosby) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นตอนส าหรับการ
ปฏิบติัให้บรรลุตามปรัชญาความสมบูรณ์แบบของการจดัการคุณภาพ (Absolutes of Quality 

                                                            
95 Raimonda Liepina, Inga Lapina, and Janis Mazais, "Contemporary Issues of Quality 

Management: Relationship between Conformity Assessment and Quality Management," Procedia 
- Social and Behavioral Sciences 110 (2014): 627-37. 
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Management) ประกอบดว้ย 1) ความรับผิดชอบในการบริหาร (Management Commitment) 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่เร่ืองคุณภาพ และส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สเตเฟน อาตู กยามฟี (Stephen Adu Gyamfi) ท่ีระบุว่า การน าเอา 
ICT (Information and Communication Technology)  มาใชใ้นการเรียนการสอน ผูน้ าตอ้งใหก้าร
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัในการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนดว้ยการเตรียมความพร้อม และ
จดัการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง มีการจดัโครงสร้างองค์กรให้เอ้ือต่อความส าเร็จ และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการบูรณาการ ICT962) ตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement Team) ท่ีมี
ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน เป็นกรรมการดว้ย 3) การวดั (Measurement) เพื่อแสดงปัญหาความ
ไม่สอดคลอ้งทั้งท่ีปรากฏและแฝงเร้นในลกัษณะของประเมินผลวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการ
แกไ้ข โดยสถานะคุณภาพจะถูกบนัทึกไว ้เพื่อแสดงให้เห็นการปรับปรุงท่ีเป็นไปไดแ้ละการ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีจ าเป็น และพนกังานจะตอบสนองดว้ยความพึงพอใจต่อการวดัท่ีเฉพาะเจาะจง 
ส าหรับงานของเขา ซ่ึง อีลิซาเบท คิง (Elizabeth King) และ พอล เนสบิท (Paul Nesbit) กล่าวว่า 
กระบวนการประเมินผลเชิงคุณภาพจะช่วยให้สามารถระบุการเปล่ียนแปลงเชิงลึก และให้
รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานมากกวา่การประเมินผลเชิงปริมาณ การประเมินผลมีบทบาท 
ส าคญัในการพิจารณาการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการมุ่งเนน้ไปท่ีความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์ 
ระหวา่งวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการพฒันาและวตัถุประสงคแ์ละวธีิการในการประเมิน จะท าให้
องคก์รและผูบ้ริหารมีขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการตดัสินใจ97 และงานวิจยัของ สเตฟาโน 
นิกส์ (Stefano Nigsch) และแอนเดรีย เซนเคอวิคก้ี (Andrea Schenker-Wicki) กแ็สดงใหเ้ห็นถึงการ
ตอบสนองท่ีดีต่อการประเมิน โดยกล่าววา่ การรับรองจากนานาชาติมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
คุณภาพงานวิจยั และสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองระดบันานาชาติจะมีต าแหน่งการจดั 

                                                            
96 Stephen Adu Gyamfi, "Pre-Service Teachers’ Attitude Towards Information and 

Communication Technology Usage: A Ghanaian Survey," International Journal of Education and 
Development using Information and Communication Technology 13, 1 (2017): 52-69. 

97 Elizabeth King and Paul Nesbit, "Collusion with Denial: Leadership Development and 
Its Evaluation," Journal of Management Development 34, 2 (2015): 134-52. 
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อนัดบัท่ีสูงกว่า984) ตน้ทุนคุณภาพ (Cost of quality) ประกอบดว้ย การป้องกนั การประเมิน และ
รายการท่ีลม้เหลวหรือค่าใช้จ่ายของความไม่สอดคลอ้ง หรือการท าส่ิงผิดพลาด การวดัตน้ทุน
คุณภาพเพื่อประเมินคุณค่าแห่งคุณภาพท่ีเกิดข้ึน และการก าหนดองคป์ระกอบของตน้ทุนคุณภาพ 
และอธิบายการใชต้น้ทุนคุณภาพเป็นเคร่ืองมือของการบริหาร โดยตน้ทุนคุณภาพท่ีมีการระบุและ
ป้อนเข้าสู่กระบวนการการจัดการปกติ ท าหน้าท่ีเป็นตัวกระตุ้นในเชิงบวกท่ีดีมาก ส าหรับ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 5) การตระหนกัรู้เร่ืองคุณภาพ (Quality awareness) กระตุน้ให้
บุคลากร มีส านึกในดา้นคุณภาพอยูเ่สมอ ดว้ยการ อธิบายเร่ืองคุณภาพและท าใหทุ้กคนตระหนกัถึง
คุณภาพโดยการใชส่ื้อต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ หรือระบบส่ือสารภายในองคก์ร จนท าใหค้วาม
ตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ท่ีบุคลากรจะมีความตระหนักต่อความ
สอดคลอ้งของผลิตภณัฑ ์และช่ือเสียงดา้นคุณภาพขององคก์ร 6) การด าเนินการแกไ้ข (Corrective 
action) ก าหนดมาตรการดา้นคุณภาพ และเร่ิมด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ โดยให้มีการตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์(งาน)ก่อนส่งมอบเสมอ บุคลากรไดรั้บการสนับสนุนให้พูดคุยเก่ียวกบัปัญหาท่ีก าลงั
เผชิญ จะท าให้สามารถคน้พบปัญหา และความบกพร่องและก าจดัปัญหาได้อย่างถาวร 7) การ
วางแผนเร่ืองของเสียเป็นศูนย ์(Zero defect planning) มีการตั้งคณะกรรมการติดตามการปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อลดความผิดพลาดของงานและให้มีปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ี เสียเท่ากบัศูนย ์ ส่ือสารกบั
พนักงานทุกคน ถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของค าว่าความบกพร่องเป็นศูนยแ์ละความคิดท่ีว่าทุกคน
ควรจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการวางแผนความบกพร่องเป็น
ศูนย์คือ การวางผูบ้ริหารในต าแหน่งท่ีหลบเล่ียงความรับผิดชอบไม่ได้ 8) การฝึกอบรมและ
การศึกษา (Employee education and training)ควรฝึกอบรมเร่ืองคุณภาพ ให้กบัหัวหนา้งานและ
บุคลากรทุกคนอยา่งต่อเน่ือง เพราะงานวิจยัของ ลิเวีย โดริน โปป (Liviu Dorin Pop) และคณะระบุ
วา่ การใชร้ะบบการบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ตอ้งมีการประมาณการความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรกบั ทกัษะของพนกังาน ความสามารถทางเทคนิค และความสามารถดา้น
เทคโนโลยี ส าหรับการพฒันาองคก์ร99 ซ่ึงทกัษะและความสามารถดา้นต่างๆของบุคลากร ลว้นมา

                                                            
98 Stefano Nigsch and Andrea Schenker-Wicki, "Shaping Performance: Do International 

Accreditations and Quality Management Really Help?," Journal of Higher Education Policy and 
Management 35, 6 (2013): 668-81. 

99 Liviu Dorin Pop, "Study on Creating a Simplified Model of Quality Management 
System in a Sme from the Central Region of Romania," Procedia Technology 22 (2016): 1084-
91. 
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จาก การฝึกอบรมแบบต่างๆ 9)จดังานวนัของเสียเท่ากบัศูนย ์(Zero defects day)   เป็นวนัแห่ง
ทศันคติใหม่ เพื่อให้ทุกคนตระหนกัถึงเร่ืองคุณภาพ และเป็นวนัท่ีผูบ้ริหารไดส้ร้างพนัธกรณีต่อ
หนา้ของทุกคนในแนวทางท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม แสดงออกถึงความเอาจริงเอาจงัต่อหนา้บุคลากรทุก
คน 10) การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) ส่งเสริมใหบุ้คลากร ก าหนดเป้าหมายดา้นคุณภาพของ
ตนเอง และก าหนดเป้าหมายขององคก์รให้ชดัเจน 11) การก าจดัสาเหตุของปัญหา (Error cause 
removal) ส่งเสริมให้มีการส่ือสารเก่ียวกับปัญหาเร่ืองคุณภาพ ระหว่างบุคลากรกับผูบ้ริหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม สุวรรณเดช (Niyom Suwandeja) ท่ีว่า    การส่ือสาร 
(Communication) เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับองค์กรและการบริการ เพราะการส่ือสารเป็นตวั
ขบัเคล่ือนการท างานให้ประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบัจุดหมายของการบริการ สามารถรับรู้ความ
ตอ้งการของสังคม ดงันั้นเทคโนโลยกีารส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศจึงมีความส าคญัมาก ใน
การส่ือสารและการบริหารงานในปัจจุบนั100 12) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) การรับรู้ความ
พยายามดา้นคุณภาพของบุคลากร และสร้างจิตส านึกดา้นคุณภาพ  โดยอาจมีการตั้งรางวลัประจ าปี
เพื่อรับรองบุคลากรท่ีบรรลุเป้าหมาย หรือมีผลงานท่ีโดดเด่น และแสดงออกถึงการรับรู้การท างาน
หนัก และคุณค่าบุคลากรของผูบ้ริหาร อย่างไรก็ตาม รางวลัไม่ควรเป็นตวัเงินเพียงอย่างเดียว แต่
ควรเป็นการรับรู้อยา่งแทจ้ริงของผูบ้ริหารต่อการท างานของบุคลากร 13) ตั้งคณะ กรรมการคุณภาพ 
(Quality council) เป็นการน าคนท่ีมีคุณภาพระดบัมืออาชีพมารวมกนั   เพื่อการส่ือสารท่ีวางแผนไว ้
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพ 14) เร่ิมตน้ขอ้ 1 ใหม่ (Do it all over 
again) เพื่อสร้างความมัน่ใจในการท างานเป็นทีมเร่ืองคุณภาพ101 

สรุปแนวทางการพฒันาคุณภาพ 14 ขั้นตอน ของ ครอสบ้ี (Crosby)  ประกอบดว้ย 1)ความ
รับผิดชอบในการบริหาร (Management Commitment) 2)ตั้ งทีมปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
improvement Team) 3)การวดั (Measurement) 4)ตน้ทุนคุณภาพ (Cost of quality) 5)การตระหนกัรู้
เร่ืองคุณภาพ (Quality awareness) 6)การด าเนินการแกไ้ข (Corrective action) 7)การวางแผนเร่ือง
ของเสียเป็นศูนย ์(Zero defect planning) 8)การฝึกอบรมและการศึกษา (Employee education and 
training) 9)จดังานวนัของเสียเท่ากบัศูนย ์(Zero defects day) 10)การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) 

                                                            
100 Niyom Suwandej, "Factors Influencing Total Quality Management," Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 197 (2015): 2215-22. 
101 Philip B. Crosby, Quality Is Still Free: Making Quality Certain in Uncertain Times 

(New York: McGraw-Hill, 1996), 185-99. 
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11) การก าจดัสาเหตุของปัญหา (Error cause removal) 12)การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 13)
ตั้งคณะกรรมการคุณภาพ (Quality council) 14)เร่ิมตน้ขอ้ 1 ใหม่ (Do it all over again)  

หลกัการบริหารคุณภาพ ความบกพร่องเป็นศูนย ์(Zero defects) ของ ครอสบ้ี (Crosby)  ท่ี
เสนอใหก้ าหนดเป็นเป้าหมายขององคก์ร นั้น เดมม่ิง (Deming) กลบัเสนอใหย้กเลิกเป้าหมายท่ีร้อง
ขอให้บุคลากรท างานท่ีมีความบกพร่องเป็นศูนย ์รวมทั้งเป้าหมายระดบัผลิตภาพ (Productivity) 
ใหม่ท่ีสูงข้ึนหรือเป้าหมายท่ีเป็นตวัเลข (Numerical goal) โดยบอกว่า ความบกพร่องเป็นศูนยไ์ม่ใช่
คุณภาพ (Zero defects is not quality)102 คุณภาพมีความซบัซอ้นมากกว่าความบกพร่องเป็นศูนย ์
และเป้าหมายท่ีเป็นตวัเลขหรือเป้าหมายอ่ืนๆ ตอ้งมีการอธิบายถึงวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วย ไม่ว่าเป้าหมาย ความบกพร่องเป็นศูนย์ หรือ การเพิ่มผลิตภาพ นอกจากนั้ นแล้ว เดมม่ิง 
(Deming)  ยงัเสนอใหย้กเลิกการบริหารโดยวตัถุประสงค ์(Management by Objective: MBO) การ
บริหารท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Management by result: MBR),  การบริหารดว้ยตวัเลข (Management by 
Numbers) การก าหนดโควตา้ท่ีเป็นตวัเลข  (Numerical Quotas) เพราะส่ิงเหล่าน้ี ยงัไม่เพียงพอต่อ
การสร้างคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการด าเนินการทนัทีทนัใดกบัความผิดพลาด ความบกพร่อง การ
ร้องเรียนและปัญหา แทนท่ีจะคน้หาสาเหตุในกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาด ความ
บกพร่องก่อน และควรยกเลิกมาตรฐานการท างาน(work standards) ทั้งโควตา้ และมาตรฐานเวลา  
(quotas, time standards) เพราะท าใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุง และท า
ใหค้นงานไม่มีความภาคภูมิใจในงาน เน่ืองจากการท างานจะเนน้ท่ีจ านวน ไม่ใช่คุณภาพ เจตนาของ
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการท างานก็เพื่อคาดการณ์ค่าใชจ่้าย สร้างเพดานของค่าใชจ่้ายเท่านั้น โดย 
เดมม่ิง (Deming) ไดเ้สนอให้ปรับปรุงระบบท่ีท าให้ผลลพัธ์ดีข้ึนในอนาคและใชค้วามเป็นผูน้ า 
(Leadership) แทน เช่น การฝึกอบรมความเป็นผูน้ าให้กบับุคลากร สร้างผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะการ
ท างานเพื่อช่วยเหลือพนกังาน  เขา้ใจความแปรปรวนและใชก้ารค านวณทางสถิติในการตดัสินใจ  
มุ่งเนน้ทั้งลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก เป็นตน้ ในเร่ืองของการสร้างแรงจูงใจทั้ง สโลแกน ค า
ขวญั ค  าช้ีชวน และโปสเตอร์ ก็ควรยกเลิก เพราะจะสร้างความขดัแยง้และความไม่พอใจ อนัเป็น
สาเหตุของคุณภาพและผลิตภาพต ่า  ท่ีจะด ารงอยู่ในระบบ และท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารควรขจัด
อุปสรรคท่ีขดัขวางความภาคภูมิใจในผลงานของบุคลากร เช่น ยกเลิกการประเมินผลงานประจ าปี 
(Annual rating of performance) ระบบคุณธรรม (Merit system) ท่ีส่งเสริมผลลพัธ์ระยะสั้น ท าลาย
แผนระยะยาว สร้างความกลวั ท าลายทีมงาน ทั้งยงัส่งเสริมให้มีการแข่งขนักนั ท าให้เกิดการเมือง
ภายในองค์กร บุคลากรรู้สึกขมข่ืน หดหู่ใจ ต ่าต้อย ซึมเศร้า ไม่เหมาะกับการท างาน รู้สึกไม่

                                                            
102 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 44. 
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ปลอดภยัในหนา้ท่ีการงาน กลวัการตั้งค  าถาม หรือการรายงานปัญหา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน และคุณภาพและผลิตภาพในท่ีสุด องคก์ร ควรจดัการฝึกอบรม ให้การศึกษาดา้นภาวะผูน้ า 
และการพฒันาตนเองของบุคลากร เปล่ียนระบบการให้รางวลัจากระบบคุณธรรม เป็นการพฒันา
ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วม และเปล่ียนจากรางวลัเฉพาะบุคคล เป็นความร่วมมือ ท่ีทุกคน
ชนะ ซ่ึงครอสบ้ี (Crosby) เสนอว่า ควรให้รางวลัเป็นการรับประทานอาหารกบัประธาน
คณะกรรมการองคก์ร แทนการใหเ้ป็นเงิน เพราะรางวลัท่ีเป็นตวัเงิน ไม่เพียงพอท่ีจะท าใหพ้นกังาน
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในดา้นการตรวจสอบคุณภาพนั้น ครอสบ้ี (Crosby) มองว่า การตรวจสอบไม่ก่อให้เกิด
คุณภาพ แต่คุณภาพมาจากการป้องกนั103 และ เดมม่ิง (Deming)  ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือใหย้ติุการพึ่งพาการตรวจสอบเพื่อใหบ้รรลุถึงคุณภาพ เพราะการตรวจสอบเป็นส่ิงท่ีสาย
เกินไป ไม่น่าเช่ือถือ ไม่สร้างคุณภาพ ไม่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพแต่มีตน้ทุน จึงควร
สร้างคุณภาพใหก้บัผลิตภณัฑต์ั้งแต่เร่ิมตน้และคุณภาพเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้ 

 ในเร่ืองของรูปแบบการบริหาร (Management style) เดมม่ิง (Deming) มีความคิดเห็นว่า 
การบริหารแบบเดินตรวจงาน (Management by walking around) ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และ
ยงักล่าวถึงรูปแบบการบริหารท่ีผดิ (The wrong style of management) เช่น การรวบรวมรายการ
หรือแผนภูมิท่ีแสดงเปอร์เซ็นตค์วามบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นเดือนท่ีผา่นมา เนน้การวางแผนและ
ผลก าไรระยะสั้ น เน้นการแข่งขันมากกว่าสร้างความร่วมมือ เน้นการติดต่องานหรือสร้าง
ความสัมพนัธ์ในระยะสั้ น การท าธุรกิจโดยมุ่งเน้นท่ีราคา การลงทุนในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองจกัรใหม่ โดยปราศจากค าแนะน าของความรู้ท่ีลึกซ้ึง การป่ันผลก าไรและการจ่ายค่านายหนา้ 
(Commission) การจ่ายเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive) และการจ่ายโบนสั (Bonus) ท่ีแสดงถึงการ
ไร้ความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจและให้ความช่ืนชมต่อการท างานของบุคลากร 
ในขณะเดียวกนั เดมม่ิง (Deming)  ก็แนะน าใหป้ฏิรูปรูปแบบการท างานดว้ยการสร้างความสนุก 
ความภูมิใจ ความสุขในการท างาน และในการเรียนรู้ และสร้างผูน้ า 104 ส่วน ครอสบ้ี (Crosby) ได้
น าเสนอปัจจยัท่ีใชแ้ยกรูปแบบการบริหารออกเป็น แบบธรรมดา แบบพิเศษ และแบบน่าประทบัใจ
ท่ีสุด จ านวน 10 รายการ คือ 1) การฟัง (Listening) 2) การร่วมมือ (Cooperating) 3) การช่วยเหลือ 
(Helping) 4) การส่งสาร (Transmitting) 5) การสร้างสรรค ์(Creating) 6) การด าเนินการ 

                                                            
103 Crosby, Quality Is Still Free: Making Quality Certain in Uncertain Times  
104 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 39-

40. 
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(Implementing) 7) การเรียนรู้ (Learning) 8) การน า (Leading) 9) การติดตาม (Following) 10) การ
เสแสร้ง (Pretending)105 ในขณะท่ี แมคคินเซย ์(McKinsey 7S) ไดเ้สนอเก่ียวกบัรูปแบบการบริหาร 
(Management style) ว่า เป็นแบบแผนของการกระท าระหว่างผูเ้ขา้ร่วมองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผูบ้ริหาร เก่ียวกบัวิธีการเลือกใชเ้วลา ซ่ึงการบริหารเวลาอย่างมีทกัษะของผูบ้ริหาร จะท าให้เกิด
เปล่ียนแปลงท่ีมีพลงัมหาศาล และเป็นพฤติกรรมเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีไดบู้รณาการบรรยากาศหรือ
วฒันธรรมขององคก์ร ซ่ึงแสดงออกในแง่ของต าแหน่งงาน การจดัสรรพื้นท่ี  และนโยบาย รูปแบบ
การบริหารงานควรสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อใหต้รงกบับริบทและสถานการณ์  และมี
นวตักรรม ความยืดหยุน่ และการเนน้ทีมงาน รวมถึงการบริหารท่ีไม่ยึดกฎระเบียบขอ้บงัคบัอยา่ง
เคร่งครัดมากจนเกินไป106 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ แมคคินเซย ์(McKinsey 7S) เร่ิมจาก ในปี1977  บริษทั
แมคคินซีย ์ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษา ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ และรูปแบบโครงสร้าง
องคก์ร กบัความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และ ศึกษาการจดัโครงสร้างองคก์ร   และไดข้ยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึนในเวลาต่อมา ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ปัจจยัท่ีท าให้การบริหารงาน
ประสบผลส าเร็จหรือสัมฤทธ์ิผล มีอยา่งนอ้ย 7 ตวั และทั้ง 7 ตวัมีความเช่ือมโยงหรือสัมพนัธ์กนั
หมด ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง (Structure) 2) กลยทุธ์ (Strategy) 3) บุคลากร ( Staff or People) 4) 
รูปแบบการบริหาร (Management Style) 5) ระบบและวิธีการ (System and procedures) 6) ค่านิยม
ร่วม (Shared values Guiding concepts) 7) ทกัษะ (Skill) โดยปัจจยัโครงสร้าง (Structure) และกล
ยทุธ์ (Strategy) อาจเรียกว่า ปัจจยัท่ีจบัตอ้งได ้(Hardware) เพราะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ส่วน
อีก 5 ตวั คือ บุคลากร ( Staff or People) รูปแบบการบริหาร (Management Style) ระบบและวิธีการ 
(System and procedures) ค่านิยมร่วม (Shared values Guiding concepts) และทกัษะ (Skill) เรียกว่า 
ปัจจยัท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Software) เพราะมองภาพไม่ค่อยชดั แต่มีความส าคญั นอกจากนั้นแลว้ การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ยงัคน้พบลกัษณะของความเป็นเลิศในการบริหาร 8 ประการ คือ 1) การมุ่งท่ีการ
ปฏิบติั (A bias for action) 2) ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (Close to the customer) 3) ความมีอิสระในการ
ท างานและรู้สึกเป็นเจา้ของ (Autonomy and Entrepreneurship) 4) เพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร 
(Productivity through people) 5) ใกลชิ้ดกบังานและมีความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงขบัเคล่ือน 
(Hand-on and value driven) 6) การมุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเช่ียวชาญเท่านั้น(Stick to the knitting) 7) รูปแบบ

                                                            
105 Crosby, Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, 146. 
106 Peters and Robert H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from America's 

Best-Run Companies, 9-12. 
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การบริหารเรียบง่าย และฝ่ายบริหารมีจ านวนนอ้ย (Simple form and Lean staff) 8) เขม้งวดและ
ผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั (Simultaneous loose-Tight properties)107 

แนวคิดการบริหารคุณภาพ  ของ แมคคินเซย ์(McKinsey 7S) ทั้ง 7 ตวั มีรายละเอียดดงัน้ี 1) 
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน ภายในองคก์ร โอกาสและอุปสรรค 
ภายนอกองคก์ร รวมถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติของการแข่งขนั ความสามารถท่ีโดดเด่น
ของบริษทั และปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญั เพื่อวางแผนการใชท้รัพยากรทั้งหมดขององคก์รท่ีมีอยู่
เพื่อบรรลุจุดหมายท่ีวางไว ้การก าหนดกลยทุธ์ช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงต าแหน่ง เป้าหมาย พนัธกิจใน
ปัจจุบนั พนัธกิจท่ีควรจะเป็น และทราบผูรั้บบริการขององคก์ร ช่วยใหอ้งคก์รก าหนดและพฒันาขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ช่วยให้บุคลากรภายในองคก์รรู้ทิศทางท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ร ดงันั้นองคก์รตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และเผยแพร่
ออกไปยงัส่วนต่างๆทัว่องคก์ร ให้บุคลากรทุกคนไดรู้้และเขา้ใจตรงกนั เพื่อให้การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยทุธ์ควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัและ
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการวางแผนกลยทุธ์เชิงรุกแบบพลวตัไม่หยดุน่ิง ตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร กลยุทธ์ จึงแสดงถึงวิธีการท่ีส าคญัในการบรรลุผล
ตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององคก์รสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลุดมิลา เอน็ ลารินา (Ludmila N. 
Larina) ท่ีว่า ผลลพัธ์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรให้กบัโปรแกรมการศึกษา
นานาชาติ ท าให้สมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษา และคุณภาพของการศึกษา เพิ่มข้ึน  การ
ประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM)ในการศึกษานานาชาติ ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพของการจดัการเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ควรจะใชเ้พื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ในแง่
ของการแข่งขนั วิธีการเชิงระบบในการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และวิธีการเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ และการประเมินผลลพัธ์ ท าให้มัน่ใจในความส าเร็จของการศึกษา
นานาชาติ108 2) โครงสร้างองคก์ร (Structure) เป็นรูปแบบของการจดัองคก์รท่ีแสดงความสัมพนัธ์
และสายการบงัคบับญัชา ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยองคก์รตอ้งมีโครงสร้างท่ี
ชดัเจน แบ่งความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีการมอบหมายงานสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ และการ

                                                            
107 โธมสั เจ.ปีเตอร์ส, ดั้นดน้หาความเป็นเลิศ ประสบการณ์จากบริษทัอเมริกนัชั้นน าของ

โลก, เรียบเรียงโดย วีรชยั ตนัติวีระวิทยา (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2528), 11-13, 25-26. 
108 Ludmila N. Larina, "Practical Application of Total Quality Management System to 

Education of International Students," Procedia - Social and Behavioral Sciences 215 (2015): 9-
13. 
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เปล่ียน แปลงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร มีความยืดหยุ่นเพราะโอกาสความส าเร็จของ
องค์กรข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กร โครงสร้างควรได้รับการออกแบบมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการบรรลุวิสัยทศัน์ เป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ซ่ึง อีวานส์ (Evans) ได้
เสนอลกัษณะโครงสร้างองคก์รเพื่อคุณภาพ  ดงัน้ี (1) การเนน้กระบวนการ (Process) ในการบริหาร
กระบวนการ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน ตั้งแต่ผูบ้ริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับปฏิบติั มีส่วน
รับผิดชอบทั้งผลการท างานตามกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ (2) การเน้นลูกคา้
ภายใน (Internal Customer) เป็นโครงสร้างองคก์รท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน
ใหบ้ริการกบัหน่วยงานรับบริการ เพื่ออธิบายกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในกระบวนการ การท่ี
หน่วยงานให้บริการให้ความส าคัญกับการบริการหน่วยงานรับบริการ (หน่วยงานถัดไปใน
กระบวนการ) เสมือนเป็นลูกคา้ จะท าให้กระบวนการมีคุณภาพ เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานจะ
พยายามสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืนๆในกระบวนการนั้นๆ    (3) การเนน้การท างานเป็น
ทีม (Team) การท่ีให้ผูป้ฏิบติังานมาเป็นสมาชิกของทีม มีส่วนร่วมในการบริหารทีมและการ
ปรับปรุงกระบวนการ และรับผิดชอบกระบวนการทั้งหมด จะท าให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง (4) สายการบงัคบับญัชาสั้น จะท าใหส้ายการส่ือสารระหว่างฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติั และ 
ระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้สั้นลงดว้ย ส่งผลใหมี้การมอบอ านาจ ในการตดัสินใจแก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงท า
ใหก้ารปรับปรุงกระบวนการ และการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้ข้ึน (5) การบริหารในรูป
ของคณะกรรมการ (Committee) องค์กรได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูงขององค์กร เพื่อ
รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพทั้งหมดขององคก์ร109  ตวัอยา่งเช่น สตาร์บคัส์(Starbucks) ไดก้ าหนด
โครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการของต าแหน่งงาน และกิจกรรมต่างๆ ท าให้
โครงสร้างสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนจากภายนอก เพราะสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได ้
และช่วยลดความไม่แน่นอนภายใน ท่ีเกิดข้ึนจาก ตวัแปรท่ีคาดเดาไม่ได ้ และพฤติกรรมของมนุษย์
ภายในองค์กร ด้วยกลไกการควบคุมภายในขององค์กร เน่ืองจากสตาร์บคัส์(Starbucks) มองว่า
พนกังานและครอบครัวของเขาเป็นคู่คา้ จึงมีกลยทุธ์การสร้างมูลค่าของตราสินคา้ ดว้ยการลงทุนใน
พนกังานของบริษทั110  3) บุคลากร (Staff) คือการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การพิจารณา

                                                            
109 James R. Evans, Quality & Performance Excellence: Management, Organization, and 

Strategy (Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2008), 214. 
110 Tim Glowa, "White Paper: Examining Starbucks Utilizing the 7s Method and Less 

Than Perfect Information," access May 18, 2016. Available on 
http://www.glowa.ca/Starbucks_7s_Method.pdf. 
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คดัเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานให้เหมาะสมกบังาน การพฒันาความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเน่ือง การควบคุมติดตามประเมินผลการท างาน การให้เงินเดือน  ผลตอบแทน  และการ
ลงโทษ การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย ์องค์กรควรวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความ
ตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตท่ีอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กร ความหลากหลายของ
ประชากร เกณฑ์การคดัเลือกและปัจจยัการเล่ือนต าแหน่ง โปรแกรมและโอกาสในการพฒันา
พนกังาน  และวฒันธรรมภายในองคก์ร มีการบรรจุพนกังานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์รและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีการฝึกอบรม พฒันา และรักษาพนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมและคุณสมบติั
เหมาะสม  มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความยืดหยุ่น  ส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง
นวตักรรม มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จกัใช้โอกาส สร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การเล่ือน
ต าแหน่งจะพิจารณาจากผลงานเป็นหลกั ซ่ึง ปีเตอร์ เอฟ ดรุ๊กเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การ
ใหค้วามเอาใจใส่ต่อความสามารถหรือผลิตภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้ เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เพราะ
บุคลากรเหล่าน้ี ไม่ใช่ปัจจยัแรงงาน (Labor) แต่เป็นปัจจยัทุน (Capital) ซ่ึงความสามารถในการผลิต
น้ีไม่ข้ึนอยู่กบัเงินทุนท่ีลงทุน ดงันั้น ระบบตอ้งท างานเพื่อสนับสนุนการท างานของบุคลากรท่ีมี
ความรู้เหล่าน้ี111    4) ระบบการบริหาร (System) คือกระบวนการและล าดบัขั้นการท างานท่ีสอด
ประสานกนั ซ่ึงมกัจะอา้งถึงขั้นตอนและกระบวนการ และเปรียบเทียบผล ประโยชน์ในปัจจุบนั
ภายในองคก์ร โครงสร้างพื้นฐานในองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขั้นตอนทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ระบบจะแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีองคก์รท าไดส้ าเร็จ 5) รูปแบบการบริหาร (Style) 
เป็นการมุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นส าคญั ทั้งเร่ืองการใชเ้วลา พฤติกรรม จรรยาบรรณและชีวิต
ส่วนตวั ท่ีมกัจะปรากฏในการท างานของพวกเขา หรือสะทอ้นอยู่ในวฒันธรรมองคก์ร เช่นวิธีการ
ติดต่อกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและคนอ่ืน ๆ ในองค์กร การส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการ การเขา้พบ
ผูบ้ริหารได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะผูบ้ริหารท่ีพูดคุยกับพนักงานอยู่เสมอ การบริหารท่ีอาศัย
ความสัมพนัธ์ ค่านิยมและเป้าหมายร่วม มากกว่าความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ เป็นตน้ บางทฤษฎีเรียก
รูปแบบการบริหารน้ีว่า ภาวะผูน้ า ซ่ึงมีความส าคญัในการบริหารคุณภาพ มีงานวิจยัจ านวนมากท่ี
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาวะผูน้ าต่อความส าเร็จในการท างาน เช่น งานวิจยัของ ซิติ ฟาติมาห์ 
(Siti Patimah) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
อาจารย ์ระเบียบวินยัในการท างานของอาจารย ์และวฒันธรรมคุณภาพ พบวา่ ความเป็นผูน้ าท่ีดีและ
ถูกตอ้งของผูบ้ริหารจะช่วยปรับปรุงวินัยในการท างานของอาจารย ์ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารมี

                                                            
111 Peter F. Drucker, Classic Drucker สุดยอดปรมาจารยด์า้นบริหารจดัการ, แปลและเรียบ

เรียงโดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท ์(กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จ ากดั, 2550), 121. 
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ผลกระทบเชิงบวกต่อวฒันธรรมคุณภาพ ซ่ึงหมายความว่า รูปแบบ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารยิง่ดี 
การน าวฒันธรรมคุณภาพมาใชย้ิง่ง่าย และความเป็นผูน้ าของ ผูบ้ริหารยงัส่งผลดา้นบวกต่อแรงจูงใจ
สู่ความส าเร็จของอาจารย ์หมายความวา่ รูปแบบการเป็นผูน้ าท่ีดี ข้ึนของผูบ้ริหารจะเพิ่มแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนของอาจารย ์ท าใหส้ามารถใชว้ฒันธรรมท่ีมีคุณภาพไดง่้ายยิง่ข้ึน และท าใหอ้าจารย์
มีระเบียบวินยัในการท างานมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อไปยงัการสร้างวฒันธรรมคุณภาพในองคก์รไดง่้าย
ข้ึน112  6) ทกัษะ (Skill) คือความเช่ียวชาญ ความโดดเด่น ความสามารถในการท างานของบุคลากร 
และ วิธีการในการรักษาและขยายประสบการณ์ให้เป็นทกัษะท่ีส าคญัขององคก์ร  ท่ีท าใหอ้งคก์รมี
ความแตกต่างหรือไดเ้ปรียบคู่แข่ง  ทกัษะอาจมาจากการ ศึกษาเพิ่มเติม การฝึกฝน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรืออาจเป็นพรสวรรค์ท่ีมีอยู่ในตวัพนักงาน องค์กรจ าเป็นตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอต่อการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีส าคญั
คือ ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัและเขา้ใจทกัษะท่ีแทจ้ริงขององค์กรในการเสริมสร้างกลยุทธ์ใหม่ หรือ
โครงสร้างใหม่ และผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทศัน์ ค่านิยม เป้าหมายและยทุธศาสตร์ขององคก์ร 7) ค่านิยมร่วม (Share value) คือส่ิงท่ี
คนทั้งองคก์รยึดถือร่วมกนั มุ่งมัน่ในส่ิงเดียวกนั ท าโดยไม่มีการบงัคบั ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม
องคก์ร วิธีปฏิบติั ปรัชญาการท างานท่ีทุกคนยอมรับและท าตาม  ค่านิยมร่วมท่ีเนน้ทศันคติพื้นฐาน
ขององคก์ร และการประสมประสานกนัของวตัถุประสงคห์ลกักบัค่านิยมหลกัท่ีเป็นแนวทางส าคญั
และหลกัค าสอน ท่ีไม่ตอ้งใชเ้หตุผลและตอ้งรักษาไวแ้มว้่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไป 
เช่น การจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีและปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ การพฒันาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นนวตักรรมและมีความยืดหยุ่นท่ีจะน ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลง เป็นตน้113  

นอกจากผูว้ิจยั(Thomas J. Peters) จะไดย้นืยนัแนวคิดเร่ืองโครงร่างพื้นฐานของการบริหาร 
7S (McKinsey 7S) แลว้ ยงัคน้พบคุณลกัษณะความเป็นเลิศในการบริหาร 8 ประการ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) การมุ่งท่ีการปฏิบติั (A bias for action) คือการใหค้วามส าคญักบัการกระท าหรือ
ปฏิบติัมากท่ีสุด ดว้ยการท าให้องคก์รมีความคล่องตวัดว้ยระบบส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ในการ
พบปะพูดคุยกนัเก่ียวกบังาน และใชเ้ทคนิคแยกการท างานเป็นกลุ่มเล็กๆท่ีมีความคล่องตวั ใชก้าร

                                                            
112 Siti Patimah, ""Leadership Styles, Motivation Achievers and Quality in Cultural 

Teaching," EuropeanResearch Studies Journal XX, 3A (2017): 278-90. 
113 Peters and Robert H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from America's 

Best-Run Companies, 4-12. 
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ทดลองปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและเรียนรู้ มีระบบการท างานท่ีง่าย ปฏิบติัไดจ้ริง  2) ความ
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (Close to the customer) คือ การท่ีทุกหน่วยงานในองคก์รยดึถือและใหก้ารบริการ
ลูกคา้ทั้ งก่อนและหลงัการขาย เป็นเป้าหมายหลกั และมีความมุ่งมัน่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพสูงท่ีสร้างความเช่ือถือให้กบัลูกคา้ การให้ความส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยการ
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงั
ของลูกคา้ และอุปสรรคปัญหาของผลิตภณัฑ ์องคก์รตอ้งแสวงหาช่องว่างทางการตลาดอยูเ่สมอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อามิท คูมา ซิงห์ (Amit Kumar Singh) และคณะท่ีว่า ในภาวะท่ีตลาดมี
การแข่งขนัสูงอย่างเช่นปัจจุบนั องคก์รทุกแห่ง ตอ้งพยายาม สร้างผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงความคาดหวงัของลูกคา้ และการบรรลุเป้าหมายคุณภาพโดยเปรียบเทียบเพื่อการคงอยู่
ในตลาด  องค์กรควรพยายามสร้างความสุขให้กบัลูกคา้ มากกว่าการสร้างความพอใจ และควร
ยกเลิกค าขวญั (slogan) ต่างๆ การสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ ควรมีการปรับใชว้งจรคุณภาพ การ
บริหารคุณภาพทั้งองค์กรและการบริหารคุณภาพ จะท าให้เกิดการปรับปรุงระดบัผลิตภาพและ
คุณภาพท่ีสูงมาก และสร้างความยนิดีใหก้บัลูกคา้ 114 โดยจากงานวิจยัของ จีวารัทนมั พี โกเวนเดอร์ 
(Jeevarathnam P. Govender) และ คูเวนดรานไนดู (Koovendhran Naidu) ก็ระบุว่า  องคก์รสามารถ
ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวงัการบริการของลูกคา้ และการบริการท่ีไดรั้บจริงได ้ดงัน้ี บริการ
ใหต้รงเวลา ส่ือสารอยา่งชดัเจนกบัลูคา้ ตอบสนองต่อปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฝึกอบรมพนกังานและ
ให้รางวลักบัความเป็นเลิศดา้นบริการ115  3) การมีอิสระในการท างานและรู้สึกเป็นเจา้ของ 
(Autonomy and entrepreneurship) คือการใหบุ้คลากรมีอิสระและอ านาจตดัสินใจในการท างาน 
และมีส่วนร่วมในการท างานมากข้ึน โดยองคก์รจะใหค้วามส าคญักบัการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ดว้ยการ
สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิดคน้และสนบัสนุนนักสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ รวมทั้งมีความอดทนต่อ
ความลม้เหลวของการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆดว้ย และการกระตุน้ให้กลุ่มย่อยต่างๆแข่งขนักนัคิดและ
ท างานอยา่งเป็นอิสระ 4) การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร (Productivity through people) คือการท่ี
องคก์รเห็นวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า จึงมีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเพื่อนร่วมงาน ให้
เกียรติ ใหค้วามส าคญัและความไวว้างใจกบัพนกังาน กระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัถึงความพยายาม

                                                            
114 Amit Kumar Singh and Dinesh Khanduja, "Defining Quality Management in Auto-

Sector: A Six-Sigma Perception," Procedia Materials Science 5 (2014): 2645-53. 
115 Jeevarathnam P. Govender and Koovendhran Naidu, "Evaluating Service Quality in 

the Durban Freight Transportation Industry," Journal of Transport and Supply Chain 
Management  (November 2011): 108-22. 
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ในการปฏิบติังาน และรางวลัในความส าเร็จ ซ่ึงจากการศึกษาของ มาร์ค เอส เชิร์ชเวล (Mark S. 
Churchwell) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของอาจารยผ์ูส้อน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของอาจารยผ์ูส้อน คือ (1) การรับรู้การยอมรับและยกย่องชมเชยอย่างจริงใจจาก
หัวหนา้ เม่ือปฏิบติังานไดดี้ (2) การไดรั้บการยอมรับและความร่วมมือท่ีดีจากเพื่อนร่วมงาน ซ่ึง
หมายถึง การมีทีมงานท่ีดี (3) ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานท่ีดี (4) การส่ือสารภายใน
องคก์าร ทั้งระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร และระหว่างบุคลากรดว้ยกนัเอง มีประสิทธิภาพสูง (5) 
รายได ้(6) โอกาสในการดูแลช่วยเหลือการเรียนรู้นกัศึกษาและการไดรั้บความเคารพจากนกัศึกษา 
(7) การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง116  5) ใกลชิ้ดกบังานและมีความ
เช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงขบัเคล่ือน (Hand-on, value driven) คือ การท่ีองคก์รใหค้วามส าคญัและ
เช่ือมัน่ในระบบคุณค่า ดว้ยการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ น าระบบคุณค่ามา
เป็นแรงบนัดาลใจในการท างานของพนกังาน  และการท่ีผูบ้ริหารร่วมท างานกบัพนกังานเพื่อเรียนรู้
ไปดว้ยกนั และใชคุ้ณค่าท่ีดี เป็นแรงผลกัดนัใหง้านประสบผลส าเร็จ 6) การมุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเช่ียวชาญ
เท่านั้น (Stick to the knitting) คือการท่ีองคก์รมุ่งเนน้การท าธุรกิจท่ีตนเองถนดั หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีเช่ียวชาญน้ีเท่านั้น ดว้ยการใชก้ลยทุธ์การขยายธุรกิจไปในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นหลกั 
7) รูปแบบการบริหารเรียบง่าย และฝ่ายบริหารมีจ านวนนอ้ย (Simple form, lean staff) คือการท่ี
องคก์รจดัโครงสร้างท่ีเรียบง่ายและกระจายอ านาจ ท าให้บุคลากรฝ่ายบริหารมีจ านวนนอ้ยแต่ฝ่าย
ปฏิบัติมีจ านวนมาก โดยโครงส้รางท่ีนิยมคือการจัดสายงานตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
โครงสร้างองค์กรท่ีดี ตอ้งมีเสถียรภาพไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรในระดบับน
บ่อยๆ สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของใหเ้กิดกบับุคลากร และมีความยดืหยุน่ 8) เขม้งวดและผอ่นปรน
ในเวลาเดียวกนั (Simultaneous loose-tight properties) คือ องคก์รมีความเขม้งวดบุคลากรในเร่ือง
การสร้างความศรัทธาและความเช่ือร่วมกนัในคุณภาพ การบริการ คุณค่าของลูกคา้ แต่ก็ผอ่นปรน
ใหมี้อิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี   

 โดยสรุปของ คุณลกัษณะความเป็นเลิศในการบริหาร 8 ประการ ประกอบดว้ย 1) การมุ่งท่ี
การปฏิบติั (A bias for action) 2) ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (Close to the customer) 3) การมีอิสระใน
การท างานและรู้สึกเป็นเจา้ของ (Autonomy and entrepreneurship) 4) การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร 
(Productivity through people) 5) ใกลชิ้ดกบังานและมีความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงขบัเคล่ือน 

                                                            
116 Mark S. Churchwell, "A Study of Factors That Influence Job Satisfaction of Teachers 

at a Southeast Christian School" (Dissertation of Doctoral degree, Department of Instructional 
Support Programs, The Harold Lloyd Murphy Graduate School, Alabama State University, 2016). 
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(Hand-on, value driven) 6) การมุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเช่ียวชาญเท่านั้น (Stick to the knitting) 7) รูปแบบ
การบริหารเรียบง่าย และฝ่ายบริหารมีจ านวนนอ้ย (Simple form, lean staff) 8) เขม้งวดและผอ่น
ปรนในเวลาเดียวกนั (Simultaneous loose-tight properties)117         

ในเร่ืองของการฝึกอบรมและใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรนั้น เดมม่ิง (Deming) เสนอว่า ควร
ใหก้ารฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในการท างาน และมีความรู้และทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ
ทางสถิติ ในการแกปั้ญหาดา้นคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัหลกัการการ
ฝึกอบรมบุคลากรของ แมคคินเซย ์(McKinsey 7S) ท่ีหลงัจากรับบุคลากรและบรรจุในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมแลว้ ก็ควรมีการให้การศึกษาและฝึกอบรมพฒันา และรักษาบุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรม
และคุณสมบติัเหมาะสม รวมทั้งการฝึกอบรมและการศึกษายงัช่วยเพิ่มทกัษะการท างานให้กับ
บุคลากรอีกดว้ย ในขณะท่ี ครอสบ้ี (Crosby) ก็เห็นว่า การฝึกอบรมและการศึกษามีความส าคญั 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมเร่ืองคุณภาพ ใหก้บัหวัหนา้งานและบุคลากรทุกคนอยา่งต่อเน่ือง  ส่วน จูรัน 
(Juran) ไดเ้สนอเร่ืองการใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากร ไวใ้นแนวทางการบริหารใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ 10 ประการ ซ่ึง ประกอบดว้ย 1) กระตุน้ให้บุคลากรเห็นถึงความส าคญัของการปรับปรุง
คุณภาพ 2) ก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพให้ชดัเจนและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 3) สร้าง
ทีมงานคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองคก์รคุณภาพ และจดัสรรเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินกิจกรรมคุณภาพ 4) การให้การศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ในระยะยาว 5) การ
ด าเนินการตามแนวทางการสร้างคุณภาพทั้งองค์กร เพื่อลดความบกพร่อง 6) การจดัท ารายงาน
ความกา้วหนา้ของการด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้7) การรณรงคใ์ห้บุคลากรมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบด้านคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 8) การจัดให้มีการน าเสนอผลงานเก่ียวกับการบริหาร
คุณภาพ เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รมีส่วนร่วม และรับทราบผลการด าเนินการบริหารคุณภาพ 9) การ
จดบนัทึกและจดัเกบ็ขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 10) การสร้างกระบวนการด าเนินการ ท่ี
ท าให้บุคลากรท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน ในระบบการท างานแบบขา้มสายงาน118  ซ่ึง  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิยม สุวรรณเดช (Niyom Suwandeja) ท่ีว่า     การฝึกอบรม (Training) 
เป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคลากรในการพฒันาตนเอง เช่น การอบรมสัมนาดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ 
และรางวลัจูงใจ (Incentive) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระตุน้และจูงใจใหบุ้คลากรท างานหนกั อดทนและ

                                                            
117 โธมสั เจ.ปีเตอร์ส, ดั้นดน้หาความเป็นเลิศ ประสบการณ์จากบริษทัอเมริกนัชั้นน าของ

โลก, เรียบเรียงโดย วีรชยั ตนัติวีระวิทยา, 31-70. 
118 Joseph M. Juran, Juran of Leadership for Quality (New York: Free Press, 1989), 70-

73. 
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มีความรับผิดชอบสูง และยงัส่งผลถึงการพฒันาและปรับปรุงตนเองของบุคลากรดว้ย เช่น การมี
พฤติกรรมท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้119  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ทิออง คุง ลีออง (Tiong 
Kung Leong) และคณะท่ีกล่าวว่า  การรักษาสภาพการบริหารคุณภาพ มีแนวทางปฏิบติั อยู่ 2 
แนวทาง คือ 1)แนวทางดา้นเทคนิค ท่ีประกอบดว้ย การตรวจสอบภายใน ขอ้มูลยอ้นกลบั การ
ฝึกอบรม การควบคุมเอกสาร การบนัทึกคุณภาพ และ การทบทวนการจดัการ 2)แนวทางท่ีไม่ใช่
เทคนิค ซ่ึงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นบูรณาการองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ 
องคป์ระกอบมีดงัน้ี การปรับแต่งสภาพแวดลอ้ม การคิดแบบเชิงลึก การส่ือสาร การสร้างพนัธมิตร 
การท างานเป็นทีม และการท าให้ทุกคนเป็นคนส าคญั ส่วนปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย ความพร้อม
ของขอ้มูล การสนบัสนุนและ ทรัพยากร120  

การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร หรือการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality 
Management: TQM) เป็นการบริหารคุณภาพท่ีไดรั้บความนิยม น ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายมา
อยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบนั การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) คือระบบการบริหารธุรกิจ ท่ีด าเนิน
ดว้ยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนอย่างเป็นระบบ มีการตดัสินใจดว้ยเหตุและผล เพื่อเป็นการ
ประกนัคุณภาพโดยรวมให้แก่ลูกคา้121  ส่วน พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน กล่าวว่า การบริหารคุณภาพ
โดยรวม (TQM) หมายถึง การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมตรฐาน หรือขอ้ก าหนด โดยสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ และมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด ซ่ึงตอ้งเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีบุคลากรตอ้งใหค้วามส าคญั
และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพองคก์รอยา่งต่อเน่ือง มุ่งตอบสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจของลูกคา้122  ดา้น ศุภชัย นาทะพนัธ์ ให้ความหมายของการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM)ว่าเป็นเทคนิคการส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์รให้สามารถอยู่รอดไดใ้นภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง  โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือวฒันธรรมทั้งองคก์ร123 ในขณะท่ี วิฑูรย ์สิมะโชคดี 
กล่าวว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) คือ ปรัชญา แนวความคิด และเทคนิควิธีการในการ

                                                            
119 Suwandej, "Factors Influencing Total Quality Management," 2215-22. 
120 Tiong Kung Leong, Norhayati Zakuan, and Muhamad Zameri Mat Saman, "Quality 

Management Maintenance and Practices- Technical and Non-Technical Approaches," Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 65 (2012): 688-96. 

121 กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ, Tqm: การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (กรุงเทพฯ: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2557), 126. 

122 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 106. 
123 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control, 337-38. 
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บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการยึดเอาความต้องการของลูกคา้และคุณภาพเป็น
ศูนยก์ลางในการด าเนินงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ และรับผดิชอบต่อสงัคม124  

ในเร่ืองเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)นั้น มีนักวิชาการ
หลายคนไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ี เช่น วิฑูรย ์สิมะโชคดี ไดก้ล่าวว่า วตัถุประสงตข์อง TQM มีดงัน้ี 1) เพื่อ
พฒันาบุคลากรให้สามารถใชศ้กัยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ี ดว้ยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 3)เพื่อผลประกอบการท่ีดีข้ึน 4) เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ 5) เพื่อความอยู่รอดขององคก์รในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง  6) เพื่อให้
บุคลากรมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 7) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 8) เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม125 และ วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์ ไดก้ล่าวว่า TQM มีวตัถุประสงค ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความคาดหวงัของลูกคา้  โดยองคป์ระกอบส าคญัของ TQM มี 7 ประการ ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ า 
(Leadership) 2) การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) 3) โครงสร้างองคก์รท่ีเก้ือหนุน 
(Supportive Structure) 4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) 5) การพิจารณาความดีความชอบ 
(Reward and Recognition) 6) การใชก้ระบวนการทางสถิติ (Statistic Process) 7) การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) ซ่ึงการประยกุตใ์ช ้TQM ในองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1) สร้างความเขา้ใจและตระหนกัรู้เร่ืองคุณภาพให้กบับุคลากรทุกคน 2) ก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติัเร่ืองคุณภาพให้ชดัเจน 3) เปล่ียนความคิดมาเป็นเร่ืองคุณภาพ 4) มีปรัชญาเร่ืองทรัพยากร
มนุษยท่ี์ถูกตอ้ง 5) ผูบ้ริหารระดบัสูง แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ และให้การสนับสนุน 6) เน้นการ
ฝึกอบรม 7) เนน้การท างานเป็นทีม126  ส่วน วิฑูรย ์สิมะโชคดี ไดเ้สนอแนวทางปฏิบติัสู่ความส าเร็จ 
3 ประการคือ 1) มุ่งเน้นท่ีลูกคา้ (Customer Focus) คือการยึดเอาความตอ้งการของลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลางในการบริหารและการด าเนินงาน 2) ปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) คือ
การท่ีบุคลากรทุกคน ตระหนักว่า กระบวนการถัดไปก็คือ ลูกค้า (ลูกค้าภายใน) ท่ีต้องให้
ความส าคญัเทียบเท่ากบัลูกคา้ภายนอก 3) ใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วม (Total Involvement) คือการ
ให้โอกาสบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด

                                                            
124 วิฑูรย ์สิมะโชคดี, Tqm คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ, 93. 
125 Ibid., 72-73. 
126 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, 205-

28. 
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การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และปัจจยัท่ีสนับสนุนให้การประยุกต์ใช ้TQM ในองคก์ร ประสบ
ผลส าเร็จ คือ 1) ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูบ้ริหารตอ้งมความผกูพนั ยดึมัน่ในแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 2) โครงสร้างสนบัสนุน (Supportive Structure) การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์กรให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการท างานเป็นทีม 3) ระบบบริหารจัดการ 
(Management System) ปรับระบบการบริหารและการด าเนินการ ใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลง 4) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Development) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 5) 
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) การสร้างความเขา้ใจและยอมรับในวิสัยทศัน์ 
นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายขององคก์ร 6) การติดต่อส่ือสาร (Communication) สร้างระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 7) การใหร้างวลัและการจูงใจ (Reward and Motivation) การ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และสนับสนุนให้ก้าวหน้าในอาชีพ 8) การวัดผลงาน 
(Measurement) การสร้างดัชนีช้ีวดัผลงานท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 9) วฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) การปลูกฝังเร่ืองคุณภาพเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ127 และศิริพงษ ์
ลดาวลัย ์ณ อยุธยา ก็ไดเ้สนอปัจจยัท่ีสนบัสนุนการประยกุตใ์ช ้TQM ให้ประสบผลส าเร็จ คือ 1) 
ความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge and Understanding) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคน ตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับปรัชญา แนวคิดการบริหารคุณภาพอย่างแทจ้ริง ด้วยการให้การศึกษาและ
ฝึกอบรม 2) ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจอยา่งแน่วแน่ในการปรับปรุงระบบ 
กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เปล่ียนแปลง เป็นตน้ 3) การ
บริหารระบบ (System Management) มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสม และเอ้ือต่อ
การบริหารคุณภาพ รวมทั้งมีการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 4) การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) มีการตั้งทีมงานท่ีสมาชิกมาจากแผนกต่างๆ เพื่อท างานร่วมกนัในการแกปั้ญหา และ
ปรับปรุงงาน128 ในขณะท่ี กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหก้ารประยกุตใ์ช ้TQM 
ในองคก์รประสบความลม้เหลว คือ (1) ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่มีปณิธานแน่วแน่ (2) การด าเนินงาน
มุ่งเนน้วิธีการและเทคนิคต่างๆมากเกินไป (3) ขาดการบ่งช้ีถึงภาวะวิกฤติขององคก์ร (4) ยดึวิธีวิทยา
และเคร่ืองมือเป็นจุดประสงค ์(5) ขาดเทคโนโลยแีละความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (6) ขาดขอ้เทจ็จริง
ในการด าเนินงาน (7) ไม่มีการป้องกนัปัญหาซ ้ าซอ้นโดยมุ่งการแกไ้ขเป็นหลกั129  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อายเซล เซทินเดีย (Aysel Cetindere) ท่ีว่า การประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารคุณภาพทั้ง

                                                            
127 วิฑูรย ์สิมะโชคดี, Tqm คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ, 102-09. 
128 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, การบริหารคุณภาพ, 201. 
129 กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ, Tqm: การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม, 11-13. 
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องคก์ร (TQM) จะก่อใหเ้กิด คุณภาพและความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มผลิตภาพ แรงจูงใจ
และรางวลัของบุคลากร การประเมินผลงานและเทคนิคการวดัประสิทธิภาพ การก าจดัความคาด
เคล่ือนและความผดิพลาดในองคก์ร การมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ประสบการณ์ของผูอ่ื้น
ท่ีประสบผลส าเร็จ การวางแผนเชิงกลยทุธ์130  และงานวิจยัของ ลุทฟิเย ดาฮิล (Lutfiye Dahil) และ
อบัดูรราห์มาน คาราบุรุท (Abdurrahman Karaburut) ท่ีว่า TQM จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ห้องเรียน เช่น อาจารยแ์ละนกัศึกษามีการส่ือสารกนัใกลชิ้ดข้ึน ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาดีข้ึน นักศึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนจากการไดรั้บค าช้ีแนะของอาจารย ์มีการ
พฒันาทกัษะด้านการส่ือสาร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และการท่ีนักศึกษา
สามารถแสดงความคิดของตนไดอ้ยา่งสะดวก และมุ่งสู่การคน้หาและทดสอบ จะเป็นรากฐานของ
ความปรารถนาแสวงหาความรู้ไม่ส้ินสุด นอกจากนั้น TQM ยงัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีสมรรถนะดา้นภาวะผูน้ าและการวางแผนท่ีเขม้แข็งข้ึน และอาจารยผ์ูส้อน
สามารถมุ่งเน้นไปท่ีนักศึกษาได้เพราะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา แทน
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ ท าให้มีการช้ีแนะแนวทาง การแบ่งปันความรู้ การคน้หาความรู้นอก
ห้องเรียนมากข้ึน การติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมให้
นกัศึกษาท าวิจยั การรับรู้ความตอ้งการของนกัศึกษา และการคน้หาสาเหตุของความลม้เหลวแทน
การตดัสิน นอกจากนั้น TQM สร้างโอกาสในการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของสังคมต่อระบบการศึกษา 
เพราะการปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจะท าให้ภาคธุกิจมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ตอ้งการได ้ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของก าลงัการผลิตของประเทศ131  

หลกัการบริหารคุณภาพท่ีส าคญัของ TQM ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ1) การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ 
(Customer Oriented) 2) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 3) การมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองคก์ร (Employees Involvement) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  1) การมุ่งเน้นท่ีลูกคา้ 
(Customer Oriented)  ดว้ยการก าหนดกลุ่มลูกคา้ใหช้ดัเจน แลว้มุ่งสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้
กลุ่มนั้น นัน่คือองคก์รตอ้งยึดเอาคุณภาพเป็นเป้าหมายหลกัในการบริหาร โดยเฉพาะคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงถือว่า เป็นการยึดเอา

                                                            
130 Aysel Cetindere, Cengiz Duran, and Makbule Seda Yetisen, "The Effects of Total 

Quality Management on the Business Performance: An Application in the Province of Kütahya," 
Procedia Economics and Finance 23 (2015): 1376-82. 

131 Lutfiye Dahil and Abdurrahman Karaburut, "Effect of Total Quality Management on 
Teachers and Students," Procedia - Social and Behavioral Sciences 106 (2013): 1021-30. 
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ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินการ องคก์รตอ้งสร้างและ
รักษาลูกคา้ และสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้กับลูกคา้ ลูกคา้ในท่ีน้ี หมายถึง ลูกคา้ภายนอก
(External customer) และลูกคา้ภายใน (Internal customer) ซ่ึงหมายถึงหน่วยงานหรือบุคลากรใน
องค์กร ดงันั้น หน่วยงานต่างๆในองค์กรตอ้งแสดงบทบาท 3 อย่างคือ ลูกคา้ ผูส่้งมอบ และ 
Processor ตามแนวคิด บทบาทสามอยา่ง (Triple Roles) ของ จูรัน (Juran) หรือตามแนวคิด TQM 
ท่ีว่า ผลิตภณัฑข์องเรา เป็น ปัจจยัน าเขา้ของกระบวนการถดัไป หรือ กระบวนการถดัไปคือลูกคา้
ของเรา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โบคา กราเทียลา ดานา (Boca Gratiela Dana) ท่ีว่า องคก์รดา้น
บริการ ควรถูกก ากบัดว้ย ความพึงพอใจของลูกคา้ การปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเน่ือง และความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภค การ
จดัการองคก์รควรใหค้  านิยามท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้และหลีกเล่ียงความไม่พอใจ
ของลูกคา้ดว้ยการด าเนินการป้องกนัและควบคุม เช่น การวิเคราะห์การบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
คน้หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ การลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม132  และสิทธิศกัด์ิ พฤกษปิ์ติ
กุล ไดเ้สนอแนวทางการมุ่งเนน้ลูกคา้ไว ้2 ประการคือ (1) การรับฟังเสียงของลูกคา้ คือ การรับฟัง
เสียงลูกคา้ปัจจุบนั และในอนาคต ดว้ยการประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้ การ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เทียบกบัคู่แข่ง และการประเมินความไม่พึงพอใจ (2) การสร้าง
ความผกูพนัของลูกคา้กบัองคก์รและผลิตภณัฑข์ององคก์ร ประกอบดว้ย การคิดคน้ผลิตภณัฑ ์การ
จัดบริการสนับสนุนลูกค้า การจ าแนกลูกค้า การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า ด้วยการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้133  2) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) ดว้ยการวางแผน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
น าผลการประเมินไปก าหนดแนวปฏิบติั ดงันั้นองคก์รตอ้งศึกษา วิเคราะห์และทบทวนขอ้มูลการ
ด าเนินงานและสภาพแวดลอ้ม และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ  พร้อม
ทั้งน าผลลพัธ์ท่ีได ้มาแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 3) การมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองคก์ร (Employees Involvement) การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกับงาน จะท าให้องค์กรรับรู้ปัญหา และหาวิธีแก้ไขได้
ทนัเวลา และท าใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจและยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุด เกิดความร่วมมือกนั

                                                            
132 Boca Gratiela Dana, "Swot Analysis to Improve Quality Management Production," 

ibid.62 (2012): 319-24. 
133 สิทธิศกัด์ิ พฤกษปิ์ติกลุ, บริหารเยีย่ม ผลลพัธ์ยอด ดา้ย Tqa (กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ, 2559), 92-108. 
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ในการปรับปรุงคุณภาพ และทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกัน134  ซ่ึง
งานวิจยัของ เจฮานเซ็บ อาร์ ชีมา (Jehanzeb R. Cheema) และ อาเซีย เอน็ ฟุลเลอร์ ฮามิลตนั (Asia 
N. Fuller Hamilton) ระบุว่าสถาบนัการศึกษาท่ีอาจารยมี์ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจยิง่มาก 
การขาดแคลนอาจารยย์ิง่ต  ่า และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของอาจารย ์และศีลธรรมจริยธรรม
ของอาจารย ์  มีความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาดว้ย135 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดนัแคน กลัเลีย (Duncan Gallie) ท่ีระบุว่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือใชดุ้ลพินิจมี
ผลกระทบดา้นบวกต่อความรู้สึกหรือจิตใจของบุคลากร ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมขององคก์รมีส่วน
ส าคญัต่อความมุ่งมัน่ขององคก์ร136  และงานวิจยัของลาล่ี จิออร์กิดเซ (Lali Giorgidze) ก็มีขอ้สรุป
ไปในทิศทางเดียวกนั คือ ระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการบริหารและ ความรู้สึก
ของความเป็นเจา้ของนั้น มีสูงมากในมหาวิทยาลยัเอกชน ท าให้การบริหารจดัการในมหาวิทยาลยั
เอกชนในมลรัฐจอร์เจีย มีประสิทธิภาพสูงกกว่า มหาวิทยาลยัรัฐ137 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ เกลน 
เอ เมทีนี (Glen A. Metheny) ท่ีกล่าววา่ คณาจารยแ์ละบุคลากรในคณะมีความพึงพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ และการท างานท่ีมีอิสระ138  ซ่ึง จิล เบทส์ (Jill Bates) กล่าวว่า การตอบสนอง
ต่อภาวะวิกฤติใหป้ระสบผลส าเร็จ ตอ้งใชก้ลยทุธ์การประสานงานท่ีหลากหลายรวมถึง การส่ือสาร

                                                            
134 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, 205-

28. 
135 Jehanzeb R. Cheema and Asia N. Fuller Hamilton, "Morale, Participation and 

Shortage in White-Majority and White-Minority Schools: Principals' Perceptions," Issues in 
Educational Research 27, 2 (2017): 215-33. 

136 Duncan Gallie et al., "The Implications of Direct Participation for Organisational 
Commitment, Job Satisfaction and Affective Psychological Well-Being: A Longitudinal 
Analysis," Industrial Relations Journal 48, 2 (2017): 171-91. 

137 Lali Giorgidze, "Exploring Role of Management in Quality Assurance at Private and 
State Universities of Georgia," Problems of Education in the 21st Century 44 (2012): 20-28. 

138 Glen A. Metheny et al., "Faculty in Faith-Based Institutions: Participation in Decision-
Making and Its Impact on Job Satisfaction," Journal of Research on Christian Education 24 
(2015): 144-68. 
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ท่ีมีประสิทธิภาพจากผูบ้ริหารระดบัสูงไปสู่ผูป้ฏิบติังานระดบัอ่ืน ๆ ทั้งหมด139  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนาโกะทาสคอฟ (Nako Taskov) และอีลิซาเบตา มิทริวา (Elizabeta Mitreva) ท่ีวา่ ความ
ร่วมมือ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารท างานเป็นทีมประสบผลส าเร็จ แต่ส่ิงท่ีท าใหที้มบริหารประสบ
ความลม้เหลวคือ การส่ือสารท่ีไม่ดีระหว่างสมาชิกของทีมบริหารกบับุคลากร ขาดความเคารพนบั
ถือและไวว้างใจกนัของสมาชิกทีมบริหาร และสมาชิกทีมบริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบับุคลากร 
ท่ีส าคญัคือ บุคลากรขาดความเช่ือมัน่ในทีมบริหารหรือสมาชิกในทีมบริหารบางคน ซ่ึงน าไปสู่
ความขดัแยง้แบบถาวร และการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ดงันั้นการสร้างทีม
แกปั้ญหาให้ประสบผลส าเร็จตอ้งมีการประสานงาน การมอบอ านาจ และการจูงใจพนักงานให้
ปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งการพูดคุยกบัพนกังานดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การส่ือสาร
ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรตอ้งสร้างบรรยากาศการท างานใหม่ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน และเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด140     โดยงานวิจยัของ อีเซน อลั
ทูเนย ์(Esen Altunay) และคณะ ท่ีศึกษาการประยกุตใ์ช ้TQM พบว่า ทีมในโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั 
ท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ในโรงเรียนท่ีไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆเลย141     

การบริหารคุณภาพทั้ งองค์กร (TQM) เป็นทั้ ง ปรัชญา แนวคิด และระบบบริหาร
กระบวนการ อิสเบล เอฟ ลวัเรียโร (Isabel F. Loureiro) และคณะ กล่าวว่า ปรัชญา TQM มุ่งเนน้ท่ี
ความพึงพอใจของทั้งบุคลากรและคุณภาพชีวิตลูกคา้ การใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกัน
ส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนของสินคา้และบริการ จะท าให้บุคลากรมีความตระหนกัในเร่ืองการจดัวาง
รูปแบบของท่ีท างานและอุปกรณ์ส านกังานใหเ้หมาะสม สะดวก ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพมาก

                                                            
139 Jill Bates, "University Leaders' Response to Crisises on Campus" (Dissertation of 

Doctor of Philosophy, Educational Leadership Program of Tift College of Education, Mercer 
University, 2015), abstract. 

140 Taskov and Elizabeta Mitreva, "The Motivation and the Efficient Communication 
Both Are the Essential Pillar within the Building of the Tqm (Total Quality Management) System 
within the Macedonian Higher Education Institutions," 227-34. 

141 Esen Altunay, Didem Arli, and Munevver Yalcinkaya, "A Qualitative Study on 
Change Management in Primary Schools Award Winning and Non-Award Winning Schools Case 
in Study of Tqm," Educational Sciences: Theory and Practice 12, 2 (2012): 725-30. 
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ข้ึนและมีความรับผิดชอบดา้นการผลิตร่วมกนั142  และ กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ ไดเ้สนอปรัชญา
ของการบริหารแบบ TQM   3 ประการคือ (1) ความร่วมมือของบุคลากรทั้งหทด เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคส์ าคญัคือ การท าใหลู้กคา้มัน่ใจและพอใจในผลิตภณัฑ ์(2) ความมีระบบ โดยผูบ้ริหาร
ไดอ้อกนโยบาย และมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆไปปฏิบติั ดว้ยการก าหนด แผนปฏิบติัการ หรือการ
จดัการงานประจ าวนั ซ่ึงอาจมีการด าเนินการแบบขา้มสายงาน  (3) การตดัสินใจดว้ยเหตุดว้ยผล 
เพื่อให้เกิดปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือมีการเรียนรู้ของ
องคก์ร143  ส่วนศุภชยั นาทะพนัธ์ ไดเ้สนอ ว่า แนวคิดพื้นฐานของ TQM ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหาร
และบุคลากรทุกคน มีความแน่วแน่ในการด าเนินการ (2) ให้ความส าคญักบัลูกคา้ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร (3) ฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความสามารถและประสิทธิภาพ (4) ปรับปรุงองคก์รและ
กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง (5) ผูส่้งมอบ เปรียบเสมือนหุน้ส่วน (6) สร้างตวัช้ีวดัผลงานทุกขั้นตอน
การด าเนินการ144   

ในขณะท่ี เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ได้ อธิบายเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) 
ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี (1) ความผูกพนัและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง (Commitment and 
Leadership) องคก์รมุ่งสร้างคุณค่าทั้งหมดในการปฏิบติังานเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ให้
ความสนใจต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และน ามาแปลเป็นผลิตภณัฑ ์ ติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้อยูต่ลอดเวลา การศึกษาและการจดัการ
ปฏิบติัการ (Operations management: OM) ท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (2) การวางแผนและการจดัองคก์ร (Planning and Organizing) 
โดยการเปล่ียนแปลงกระบวนการ โครงสร้าง ค่านิยม และการจดัสรรอ านาจ การลดล าดบัสายการ
บงัคบับญัชาในองคก์ร วิธีมอบอ านาจคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดใน
การท างาน ให้อ  านาจตดัสินใจอย่างเต็มท่ี และให้รางวลัอย่างเป็นธรรมกบัพนักงาน (3) การใช้
เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ (Using Tools and Techniques) การปรับปรุงกระบวนการยอ่ยในการ
ปฏิบติัการ กระบวนการภายใน และความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ การก าหนดแนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการทั้งหมดใหม่ (total process reconception) การออกแบบกระบวนการใหม่ (redesign 

                                                            
142 Isabel F. Loureiro, Celina P. Leão, and Pedro M. Arezes, "Quality Management and 

Ergonomics: An Integrative Approach through the Etda System Approach," Procedia 
Engineering 131 (2015): 410-17. 

143 กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ, Tqm: การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม, 129-33. 
144 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control, 337-38. 
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process) การใชเ้ทคนิคทางสถิติ เพื่อให้เขา้ใจกระบวนการมากข้ึน (4) การให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรม (Education and Training) ดว้ยการให้การศึกษาและการฝึกอบรมความรู้และทกัษะการ
ท างานใหม่ๆใหก้บับุคลากร (5) การมีส่วนร่วม (Involvement) การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้สนอ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่างๆ (6) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
สร้างทีมงานและมอบอ านาจให้กับพนักงานท่ีได้รับการอบรมแล้ว เพื่อให้มีโอกาสคิดริเร่ิม
สร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี มีแรงจูงใจ และมีความผกูพนักบัองคก์ร การใชก้ลุ่มและทีมแกปั้ญหาในการ
ท างาน (7) การวดัและการป้อนกลบั (Measurement and Feedback) การติดตามตรวจสอบและประ
มินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และมีการน าเอาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างาน
ดว้ย (8) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม (Cultural Change) ผูบ้ริหารตอ้งมีความผกูพนัต่อการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในการปรับปรุงองค์กรและ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รไปสู่วฒันธรรมคุณภาพ145  ในเร่ืองเก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์รนั้น นิตยา เงินประเสริฐศรี ไดเ้สนอองคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์รท่ีเน้น
คุณภาพ ไว ้8 อย่างคือ1) ใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัคุณภาพในการปรับปรุงคุณภาพ 2) อ านาจหน้าท่ี
เท่ากบัความรับผดิชอบ 3) การใหร้างวลักบัความส าเร็จของการปฏิบติังาน 4) มีความร่วมมือในการ
ท างาน 5) บุคลากรมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 6) มีความไวว้างใจกนัในการท างาน 7) มีความ
ยติุธรรมในเร่ืองค่าตอบแทน 8) บุคลากรควรเป็นหุ้นส่วนในองคก์ร146  และศุภชยั นาทะพนัธ์ ก็ได้
กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร ท่ีเหมาะส าหรับการประยกุตใ์ช ้TQM มีดงัน้ี (1) การนิยามคุณภาพ จะมุ่ง
ท่ีลูกคา้ (2) การให้ความส าคญักบัคุณภาพในราคาเหมาะสม (3) การตดัสินใจจะใชเ้วลามาก เพื่อ
ความรอบครอบ (4) เนน้การป้องกนั มากกว่าการแกไ้ข (5) ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเกิดจากระบบ 
(6) คุณภาพเป็นความรับผดิชอบของทุกคน (7) แกปั้ญหาโดยคณะท างานหรือทีม (8) การจดัหาจะ
พิจารณาท่ีราคาและอายุการใชง้าน (9) ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี เป็นพี่เล้ียง ท่ีปรึกษาและอ านวยความ
สะดวก147 ส่วนวิฑูรย ์สิมะโชคดี ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมขององคก์รแห่งคุณภาพ ไวถึ้ง 17 ประการ
คือ (1) ผูบ้ริหารมุ่งมัน่จริงจงั (2) สร้างจิตส านึกแห่งคุณภาพ (3) รณรงค์เร่ืองการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง (4) รับรู้ตน้ทุนคุณภาพ (5) ความพร้อมดา้นทรัพยากร (6) มีความรับผิดชอบในการท า
TQM (7) การมีส่วนร่วมของทุกคน (8) ให้อ  านาจตดัสินใจแก่ผูป้ฏิบติั (9) เพิ่มบทบาทผูน้ า (10) 

                                                            
145 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000และการประกนั

คุณภาพ, 16-19. 
146 นิตยา เงินประเสริฐศรี, การบริหารคุณภาพ, 119-23. 
147 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control, 339. 
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ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (11) การท างานเป็นทีม (12) มีมุมมองในภาพรวมและเป็น
กระบวนการ (13) มุ่งเนน้การป้องกนั (14) ตระหนกัเร่ือง การทนัเวลา (Just in Time) (15) มี
เป้าหมายชดัเจนและเป็นรูปธรรม (16) มุ่งเนน้ขอ้เทจ็จริง (17) สร้างผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม148  

นอกจากนั้น ยงัมีนักวิชาการดา้นคุณภาพ อีกหลายคน ท่ีไดเ้สนอเก่ียวกบัหลกัการหรือ
องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ดงัน้ี  เดล เอช เบสเตอร์ฟิลด ์(Dale H. 
Besterfield) และคณะ ไดเ้สนอหลกัการและแนวปฏิบติัของ TQM 6 ประการ ประกอบดว้ย 1) ภาวะ
ผูน้ า (Leadership) ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในโปรแกรมคุณภาพ โดยคณะกรรมการคุณภาพตอ้ง
พฒันาวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ก าหนดเป้าหมายระยะยาว ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในทีมปรับปรุงคุณภาพ 
และมีการส่ือสารเร่ือง TQMกบับุคลากรทุกคน 2) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
การมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของ TQM  โดยเร่ิมจากการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้
ภายใน ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะฟังเสียงของลูกคา้ และให้ความส าคญักับคุณภาพการออกแบบและการ
ป้องกนัความผิดพลาด ดว้ยการท าใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ในทุกคร้ัง 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
(Employee Involvement) บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั TQM การควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ และทักษะการปรับปรุงคุณภาพ ท่ีท าให้มีส่วนร่วมในทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะลูกคา้ภายในและผูส่้งมอบภายในดว้ย บุคลากรทุกคนเขา้ใจกระบวนการ
และมีเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีความคิดในการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลาขณะ
ปฏิบติังาน 4) การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Process Improvement) ผูบ้ริหาร
และบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงธุรกิจและกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง และมี
การใชเ้ทคนิคดา้นการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ และการเปรียบเทียบในการแกปั้ญหา 5) ผูส่้ง
มอบเป็นเหมือนหุน้ส่วน (Supplier Partnership) ความสัมพนัธ์แบบคู่คา้กบัผูส่้งมอบตอ้งไดรั้บการ
พฒันาข้ึน เพราะผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายข้ึนอยูก่บัความส าเร็จหรือลม้เหลวของผลิตภณัฑ ์เพื่อ
สร้างคู่คา้ท่ีแทจ้ริงจึงควรมีผูส่้งมอบเพียง 2-3 ราย  6) การวดัประสิทธิภาพ (Performance Measures) 
เช่น เปอร์เซ็นความไม่สอดคลอ้ง ความพึงพอใจของลูกคา้ ตอ้งแจง้ให้บุคลากรทุกคนรู้และเขา้ใจ  
และควรใชข้อ้มูลเชิงปริมาณในการวดักิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง149  สอดคลองกบั
งานวิจยัของ มาเทอุส ซี เจโรลาโม (Mateus C. Gerolamo) และคณะ ท่ีว่า การด าเนินการบริหาร
คุณภาพ องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทีมและมุ่งเนน้ลูกคา้ มุ่งท่ีการประกนัคุณภาพ
และการจดัการเชิงกลยุทธ์มากกว่าการตรวจสอบและการควบคุมและมุ่งท่ีการปรับปรุงมาตรฐาน

                                                            
148 วิฑูรย ์สิมะโชคดี, Tqm คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ, 201. 
149 Besterfield et al., Total Quality Management, 5-6. 
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มากกวา่การท าใหไ้ดต้ามมาตรฐาน150  กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ ไดเ้สนอหลกัการส าคญัของ TQM 
มี 4 ประการคือ 1) การให้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง โดยตอ้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ ควร
พิจารณาถึงกลุ่มลูกคา้ ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและความคาดหวงัของลูกคา้ และการประเมินความพึง
พอใจของลูกคา้ 2) การมุ่งเน้นความเป็นเลิศของบุคลากร โดยบุคลากรตอ้งปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ (Paradigm) ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ สภาพแวดลอ้มและเทคโนโลย ี
องคก์รจึงตอ้งมีแนวทางการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของบุคลากร 3) ความเป็นผูน้ า
ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีการเทียบเคียง (Benchmarking) กบัคู่แข่ง ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และ
เทคโนโลยี 4) ความเป็นเลิศดา้นการจดัการ สร้างองคค์วามรู้ให้แก่องคก์ร  บุคลากรมีความตั้งใจ
อย่างจริงจงัในการเรียนรู้จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี
เฉพาะดา้น เพื่อท าให้ผลิตภณัฑข์ององคก์ร มีราคาถูกและคุณภาพดี 151  ปรียาวดี  ผลอเนก ไดก้ล่าว
ว่า การจัดการคุณภาพทั้ งองค์กร หรือการจัดการคุณาพโดยรวม คือการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เนน้คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และให้ความส าคญักบั ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การมีส่วนร่วม
และท างานเป็นทีมของบุคลากร และการเรียนรู้ภายในองคก์ร โดยองค์ประกอบของการจดัการ
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) มี 9 ประการคือ 1) ภาวะผูน้ า 2) การมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้ 3) ความสัมพนัธ์
กับผูส่้งมอบและพันธมิตร 4) การมุ่งเน้นกระบวนการ 5) วิธีการทางสถิติ 6) การปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง 7) ความมุ่งมัน่ในวตัถุประสงคร์ะยะยาว 8) การให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรม 9) การท างานเป็นทีม152    อีวานส์ (Evans)  หลกัการและแนวปฏิบติัของคุณภาพโดยรวม
และความเป็นเลิศ ดงัน้ี 1) การมุ่งเนน้ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Customer and Stakeholder Focus) 
เน่ืองจากลูกคา้เป็นผูต้ดัสินคุณภาพ 2) การมุ่งเนน้กระบวนการ (Process Orientation) เน่ืองจาก
กระบวนการเป็นล าดบัของกิจกรรมต่อเน่ืองกนั เพื่อเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ (Input) ใหเ้ป็นผลลพัธ์ หรือ
ผลิตภณัฑ ์3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการท างานเป็นทีม (Employee Engagement and 
Teamwork) ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคลากรมีความผกูพนักบัองคก์รอยา่งแน่นแฟ้น จึงมีส่วนร่วมและ
มุ่งมัน่ในการท างาน 4) บริหารโดยขอ้เทจ็จริง (Management by Fact) ขอ้มูลและสารสนเทศ มี
ความส าคญัส าหรับการวิเคราะห์ในทุกระดบัขององคก์ร ดงันั้นประเภทของสารสนเทศและการ

                                                            
150 Mateus C. Gerolamo et al., "Quality Management: How Do Brazilian Companies Use 

It?," Procedia - Social and Behavioral Sciences 143 (2014): 995-1000. 
151 กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ, Tqm: การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม, 133-35. 
152 ปรียาวดี ผลเอนก, การจดัการคุณภาพ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 ed. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 18. 
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ไดม้าจึงมีความส าคญั 5) การมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategic Focus) ความอยู่รอดในระยะยาวและ
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร ถือเป็นกลยุทธ์หลกั ท่ีตอ้งมีการบูรณาการเป้าหมายและ
แผนงานทั้งหมดขององคก์ร 6) ภาวะผูน้ าดา้นวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) คุณภาพเป็นความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารระดับสูง ผูน้ าต้องออกค าสั่ง ผลักดันการมุ่งเน้นลูกค้า สร้างค่านิยม
คุณภาพ153    โดยประเด็นการมุ่งเนน้กลยทุธ์ (Strategic Focus)นั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โมนิ
กาอิซเวอร์เชียน (Monica Izvercian) และคณะท่ีว่า ระบบการจดัการท่ีช่วยให้องคก์รธุรกิจ มีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน และเพิ่มอ านาจการแข่งขนั ประกอบดว้ย การสร้างกลยทุธ์และวตัถุประสงคจ์าก
การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายนอก การติดตามตรวจสอบการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
องคก์รอย่างต่อเน่ือง การพฒันาการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง การ
พฒันาสังคมอย่างย ัง่ยืน และการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์154 และ
งานวิจยัของ มาดาลินา มิลิทารู (Madalina Militaru) และคณะ ก็ระบุว่ามหาวิทยาลยัตอ้งมีเป้าหมาย
ในการใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆไดดี้ พฒันาความรู้ใน
การด าเนินการ พฒันาปัญญาในการสร้างความโดดเด่น พฒันาบุคลิกภาพท่ีประกนัความร่วมมือ 
และความนบัถือจากสังคม การบรรลุผลของการบริการการศึกษา ตามหลกัสูตร155      ส่วน  เดวิด 
แอล โกทช ์(David L. Goetsch) ไดเ้สนอองคป์ระกอบหลกัของคุณภาพโดยรวม (Total Quality) ไว ้
11ประการ คือ 1) พื้นฐานเชิงกลยทุธ์ (Strategically Based) องคก์รคุณภาพโดยรวม ตอ้งเขา้ใจการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ท่ีประกอบด้วย วิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์และกิจกรรมท่ีท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์2) การมุ่งท่ีลูกคา้ (Customer focus) ทั้งลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก ให้เป็นพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์ร 3) การมุ่งมัน่ในคุณภาพ (Obsession with Quality) ลูกคา้เป็นผูก้  าหนดคุณภาพ 
ดังนั้ นองค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4) แนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Approach) การใชแ้นวทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการปฏิบติังานและการตดัสินใจในการแกปั้ญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน 5) ภาระผกูพนัระยะยาว (Long-Term Commitment) นวตักรรมการจดัการ TQ  
เป็นแนวทางใหม่ในการบริหารธุกิจทั้งหมด จึงตอ้งมีวฒันธรรมองคก์รใหม่ๆและตอ้งมีความมุ่งมัน่

                                                            
153 James R. Evans, Quality Management, Organization and Strategy, 6th ed. ed. 

(Canada: South-Western, Cengage Learning, 2011), 23-35. 
154 Monica Izvercian et al., "The Impact of Human Resources and Total Quality 

Management on the Enterprise," Procedia - Social and Behavioral Sciences 124 (2014): 27-33. 
155 Militaru, Gabriela Ungureanu, and Chenic, "The Prospects of Implementing the 

Principles of Total Quality Management (Tqm) in Education," 1138-41. 
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ในการเปล่ียนแปลงในระยะยาว 6) การท างานเป็นทีม (Teamwork) มีความร่วมมือระหว่างแผนกท่ี
มุ่งคุณภาพ มากกว่าการแข่งขนั การท างานเป็นทีม จะท าลายอุปสรรคกีดขวางระหว่างแผนก ความ
เป็นศตัรู และความไม่ไวว้างใจกนัลงได ้7) การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง (Continual 
process improvement) การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองของผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นเป้าหมายหลกั ท่ีตอ้ง
มีการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 8) การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)  
เป็นแนวทางของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 9) อิสระผ่านการควบคุม (Freedom through 
control) การมีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เป็นพื้นฐานของการกระตุน้ให้
น าเอาความคิดมาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ และเป็นการเพิ่มความรู้สึกเป็นเจา้ของใหก้บับุคลากร 
การควบคุม เช่นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กน็ าไปสู่ความเป็นอิสระ ดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรในการแก้ปัญหาตามกรอบของการควบคุม 10) ความเป็นหน่ึงเดียวของวตัถุประสงค ์
(Unity of Purpose) บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและความสามารถในการท างาน
ร่วมกนั 11) การมีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Employee Involvement and 
Empowerment) เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การวางแผน หรือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการท างาน ภายใต้
ตวัช้ีวดัเฉพาะ จะเป็นการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร156  ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยุธยา ได้
เสนอว่า หลกัการส าคญัของ TQM ประกอบดว้ย 1) การมุ่งมัน่ท่ีคุณภาพ (Quality Orientation) คือ
การมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ทั้งลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก ดงันั้นองคก์รตอ้งทราบ
ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ดว้ยวิธีการต่างๆ แลว้สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน (Total 
Involvement) ดว้ยการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการคิด เสนอ
ความคิดเห็น การตดัสินใจ การท างาน โดยผูบ้ริหารแสดงออกถึงความเต็มใจและจริงใจในการ
สนบัสนุนและให้ก าลงัใจบุคลากร 3) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) คือ
การปรับปรุงกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการของลูกคา้157  และเรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ไดเ้สนอแนวคิดหลกัของ TQM ประกอบดว้ย 1) 
การให้ความส าคญักบัลูกคา้และผูส่้งมอบ (Customers and Supplier) 2) ความสามารถและ

                                                            
156 David L. Goetsch and Stanley B. Davis, Quality Management for Organizational 

Excellence: Introduction to Total Quality (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, 
2010), 10-12. 

157 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, การบริหารคุณภาพ, 193-200. 
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สมรรถนะในการควบคุมกระบวนการ (Process Management)  3) การจดัการโดยขอ้เท็จจริง 
(Management by Fact)  4) การแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) 5) เศรษฐศาสตร์คุณภาพ  (Quality 
Economics)6) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement and Teamwork)158  ส่วน ศุภชยั นาทะ
พนัธ์ ไดก้ล่าวว่า หลกัการและแนวปฏิบติั TQM ประกอบดว้ย  1) การเป็นผูน้ า (Leadership) 2) 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 3) การให้ความส าคญักบับุคลากร (Employees 
Involvement) 4) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 5) การเป็นมิตรกบัผูส่้ง
มอบ (Supplier Partnership) 6) การวดัสมรรถนะ (Performance Measure)159 และพงศส์ฎา เฉลิม
กล่ิน ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบส าคญัของ TQM 3 ประการคือ 1) การให้ความส าคญักบัลูกคา้ 
(Customer Orientation) การด าเนินการดา้นคุณภาพใดๆขององคก์ร จะมุ่งท่ีการตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ โดยการตระหนกัอยูเ่สมอว่า ลูกคา้ เป็นผูก้  าหนดคุณภาพ ซ่ึง
ลูกคา้มี 2 ประเภทคือ ลูกคา้ภายในองคก์ร ซ่ึงหมายถึงแผนกต่างๆในองคก์ร และลูกคา้ภายนอก ผูม้า
รับบริการจากองคก์ร 2) การพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) องคก์รตอ้งมีการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนขอ้มูลการด าเนินงาน 
คน้หาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 3) การมีส่วน
ร่วมของบุคลากร (Employees Involvement) บุคลากรทุกคนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่า คุณภาพ เป็น
หนา้ท่ีของทุกคนในองคก์ร160   ในขณะท่ี อนนัต ์เตียวต๋อย ไดส้รุปกระบวนการ การบริหารคุณภาพ
ทั้งองคก์ร (TQM) ไว ้7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การวางแผนด าเนินการ 2) การจดัองคก์รและการ
สร้างคุณภาพ 3) การประกาศใชก้ารบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 4) การก าหนดวิธีการควบคุมการ
ด าเนินการ 5) การประเมินผลและการติดตามความกา้วหนา้ 6) การทบทวนผลลพัธ์และระดบัความ
เขา้ใจ 7) การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอยา่งต่อน่ือง   นิตยา เงินประเสริฐศรี ได้
ก าหนดองคป์ระกอบของคุณภาพองคก์รไว ้ 6 ประการ ดงัน้ี 1) โครงสร้างองคก์รเพื่อคุณภาพ 2) 
การวางแผนเพื่อคุณภาพ 3) วฒันธรรมองคก์รกบัคุณภาพ 4)  การสร้างทีมงานเพื่อคุณภาพ 5) ภาวะ

                                                            
158 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000และการประกนั

คุณภาพ, 3. 
159 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control, 340-42. 
160 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 108-

09. 
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ผูน้ าเนน้คุณภาพ 6) การมอบอ านาจ (Employee Empowerment)161 และ อีวานส์ (James R. Evans ) 
และ ลินด์เซย ์(William M. Lindsay) ก็ไดเ้สนอหลกัการ แนวปฏิบติัและเทคนิคของคุณภาพ
โดยรวม ไว ้3 ประการคือ 1)การมุ่งเนน้ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Customer and Stakeholder 
Focus) องคก์รตอ้งตระหนกัว่า ลูกคา้ภายใน มีความส าคญัเท่ากบัลูกคา้ภายนอก โดยในมุมมองของ
บุคลากรแลว้ ตนเองเป็นทั้ งลูกคา้ และผูส่้งมอบ ส าหรับเพื่อนร่วมงาน 2) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและการท างานเป็นทีม (Employee Engagement and Teamwork) บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจทั้งในงานส่วนตวัและในทีม จะส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพ 3) การมุ่งเนน้กระบวนการ
และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Process Focus and Continuous Improvement) การเรียนรู้และการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจะส่งเสริมการมุ่งเนน้กระบวนการ เพราะการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง จะสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ ลดการสูญเสียและความบกพร่อง เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร162  สุดทา้ยคือ ฉัตรกุล  เอ้ือพิพฒันากูลและคณะ ก็สรุปองค์ประกอบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (TQM) มี 6 ดา้น คือ (1) ดา้นความเป็นผูน้ า (2) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ (3) ดา้น
การติดต่อส่ือสาร (4) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร (5) ดา้นการพฒันาทรัพยากร (6) ดา้นการท างาน
เป็นทีม ดงันั้น การประยุกต์ใช้การจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) จะท าให้ผูบ้ริหารมีความ
รับผดิชอบมากข้ึน ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ศกัยภาพในการท างานสูงข้ึน 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารมากข้ึน163   จากหลกัการ หรือองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคก์ร (TQM) ท่ีกล่าวมาจะพบว่า องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าเป็นองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการเสนอ
ในเกือบทุกขอ้เสนอ  โดยในประเด็นน้ี ราฟาเอล อาเกวโญ่ ไดเ้สนอส่ิงท่ีผูน้ าตอ้งกระท า ในการ
บริหารคุณภาพให้ประสบผลส าเร็จ คือ    1) ตอ้งท าใหเ้กิดการปรับปรุงงาน ตอ้งเขา้ใจสาเหตุความ
ผิดพลาดทั้ ง 2 แบบ และอธิบายความแตกต่างได้ 2) ต้องเข้าใจภาพรวมทั้ งระบบ 3) ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีท างานเก่ียวขอ้งกันได้ดี 4) สร้างความไวว้างใจ 5) ช่วยเหลือ
พนกังานแทนการตดัสิน 6) กระตุน้ท าให้ทุกคนกลา้ท่ีจะปรับปรุง 7) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้

                                                            
161 อนนัต ์เตียวต๋อย, "รูปบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล," 40. 
162 James R. Evans and William M. Lindsay, The Management and Control of Quality, 

8th ed. ed. (Canada: South-Western, Cengage Learning, 2011). 
163 ฉตัรกลุ  เอ้ือพิพฒันากลู สมชาย  เทพแสง และ สมบูรณ์  บูรศิริรักษ,์ "การจดัการ

คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษายคุใหม่," วารสารบริหารการศึกษา มศว 13, 24 (2559): 99-106. 
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พนกังานมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน 8) กระตุน้ใหทุ้กคนท างานใหดี้ท่ีสุด มีความสุขกบังาน
และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร164   

กล่าวโดยสรุปแลว้ หลกัการของแนวคิดหรือปรัชญาการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) 
ท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ 1) มุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) มีความเขา้ใจความตอ้งของลูกคา้ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต แลว้ผลิตสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ โดยนิยามของ ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้ภายใน และลูกคา้ภายนอก 2) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (Employees Involvement) การท่ีบุคลากรมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จขององคก์ร 
เน่ืองจากไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและด าเนิน และตระหนกัอยูเ่สมอว่า คุณภาพ เป็นหนา้ท่ีของ
ทุกคนในองคก์ร 3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) คือการปรับปรุง
กระบวนการ ระบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงได้
ทนัเวลาสม ่าเสมอ ดว้ยการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน คน้หาแนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล อยา่งเป็นระบบ และสรุปองคป์ระกอบของการบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ได ้6 ประการ คือ 1) ภาวะผูน้ า (Leadership) เช่น โครงสร้างองคก์รท่ี
เก้ือหนุน (Supportive Structure)  การติดต่อส่ือสาร (Communication) การวางแผนและการจดั
องคก์ร (Planning and Organizing)  2)การมุ่งเนน้บุคลากร (Focus on Employee) เช่น การศึกษาและ
ฝึกอบรม (Education and Training) แรงจูงใจ (Motivation) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมี
ส่วนร่วม(Involvement) การมอบอ านาจ (Employee Empowerment)    3)การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
(Customer Focus) เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) การรับฟังเสียงของลูกคา้ 
(Voice of Customer)  4)การมุ่งเนน้กระบวนการ (Process Orientation) เช่น    การใชก้ระบวนการ
ทางสถิติ (Statistic Process) การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ (Using Tools and Techniques) การ
วดัและการป้อนกลบั (Measurement and Feedback) บริหารโดยขอ้เทจ็จริง (Management by Fact) 
การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Process Improvement) 5)  การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรม (Cultural Change) 6) ผูส่้งมอบเป็นเหมือนหุน้ส่วน (Supplier Partnership) 

ในการน าเอาแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ไปประยกุตใ์ชน้ั้น มีหลากหลาย
แนวทาง ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร และผูศึ้กษาประยุกต์ เช่น จอห์น เอส โอค

                                                            
164 ราฟาเอล อาเกวโญ่, ดร.เดมม่ิง อเมริกนัชนผูปู้รากฐานเร่ืองคุณภาพใหญ่ี้ปุ่น, แปลโดย ชู

เกียรติ ชาญสง่าเวช, 283. 
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แลนด ์(John S. Oakland)165  ไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมไปสู่การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
ไว ้12 ขั้นตอน คือ 1) การท าความเขา้ใจ (Understanding) องคก์รโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งศึกษา
เรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา แนวคิด และกระบวนการการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร
ก่อน 2) การก าหนดนโยบายและภาระผกูพนั (Policy and Commitment) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสร้าง
และประกาศนโยบายคุณภาพ พร้อมทั้งแสดงถึงความมุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงัในการด าเนินการตาม
นโยบาย โดยถือว่า คุณภาพเป็นภารกิจหลกั ท่ีตอ้งด าเนินการ 3) การจดัองคก์ร (Organization) เป็น
การปรับปรุงองคก์ร ใหเ้หมาะกบัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร เช่น การปรับโครงสร้างองคก์ร เป็น
ตน้ 4) การวดัหรือตน้ทุน (Measurement or Cost) เป็นการวิเคราะห์และสร้างการวดัท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ร 5) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนการบริหารคุณภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพ 6) 
การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบกระบวนการในการบริหารคุณภาพ 7) ระบบ (System) 
เป็นจดัการระบบการท างานในองคก์ร หรือจดัการความสมัพนัธ์ของกระบวนการต่างๆในองคก์ร 8) 
ความสามารถ (Capability) หมายถึงสมรรถนะ และความสามารถในการด าเนินการขององคก์ร 9) 
การควบคุม (Control) เป็นการสร้างระบบควบคุมคุณภาพของกระบวนการ และผลิตภณัฑ ์10) การ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) คือสร้างทีมในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพ 11) 
การฝึกอบรม (Training)  คือ การฝึกอบรมบุคลากรทุกคน ใหมี้ความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
คุณภาพ และพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ 12) การน าไปปฏิบติั (Implementation) 
หลงัจากบุคลากรทุกคนทุกระดบั มีความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพดีแลว้ ก็ลงมือ
ปฏิบติั โดยมีเป้าหมายท่ีการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร และวิฑูรย ์สิมะโชคดี ไดเ้สนอขั้นตอนการน า 
TQM ไปปฏิบติัไวด้งัน้ี 1) วางแผนดา้นบริหารจดัการ 2) จดัองคก์รและสร้างระบบคุณภาพ 3) 
ด าเนินโครงการ TQM ทั้งองคก์ร 4) ใชเ้ทคนิคการควบคุมกระบวนการ 5) ติดตามความกา้วหนา้
และประเมินผล 6) ทบทวนผลลพัธ์และความส าเร็จ 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม166  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อาลีอคับา อามินเบโดติ (Aliakbar Aminbeidokhti) และคณะ ระบุว่าถา้องคก์รตอ้งการ
ประยกุตใ์ช ้TQM ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ก็ควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการเรียนรู้ขององคก์ร 

                                                            
165 John S. Oakland, Total Quality Management (New York: Nichols Publishing 

Company, 1990), 290. 
166 วิฑูรย ์สิมะโชคดี, Tqm คู่มือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ, 110. 



 92 
 

 

ดว้ยการฝึกอบรมบุคลากรให้เขา้ถึงประสิทธิภาพหลกัของ TQM และการเรียนรู้ขององคก์ร167   
อย่างไรก็ตาม การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ให้บรรลุผลส าเร็จตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์รแบบดั้งเดิมไปสู่วฒันธรรม TQM ดงัน้ี 1) มุ่งเนน้ลูกคา้แทนมุ่งเนน้ผลผลิต 2) ให้
ความส าคญักบัการบริการและตน้ทุนเป็นอนัดบัแรก 3) มุ่งเนน้ผลก าไรระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
4) เนน้การป้องกนัมากกว่าการตรวจสอบและแกไ้ข 5) ความคาดเคล่ือนเกิดจากระบบมากกว่าจาก
การด าเนินการ 6) ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพ ไม่ใช่แค่ฝ่ายควบคุมคุณภาพเท่านั้น 7) การ
แกปั้ญหาโดยทีม ไม่ใช่โดยผูจ้ดัการคนเดียว 8) การจดัซ้ือจะให้ความส าคญักบัความเป็นหุ้นส่วน
และวงจรชีวิตของตน้ทุน มากกว่า ราคา  9) ผูบ้ริหารมีบทบาทเป็น  ผูส้นบัสนุน โคช้ และท่ีปรึกษา 
แทนการเป็นแค่ผูว้างแผน ออกแบบ ควบคุม และบงัคบับญัชา168   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อาลี ซาเลห์ อาห์หมดั โมฮมัเหมด (Ali Saleh Ahmad Mohammed) และคณะท่ีว่าTQM เสนอการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์รและ เป็นกระบวนการคน้หาแนวทาง
และวิธีการในการท างานให้ประสบผลส าเร็จในระดบัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และผลผลิตมีคุณภาพสูง การ
ประยุกต์ใช ้TQM ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการออกแบบทั้งหมดขององค์กร กระบวนการและ
วฒันธรรมส าหรับกลยุทธ์ระยะยาว การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตอ้งเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
เพราะการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรคน้หาแนวทางการท างานใหม่ๆท่ีทนัสมยั169  และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุดารัตน์ ศรีมา (Sudarat Srima) และคณะท่ีไดศึ้กษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality Management Information System: TQMIS) พบว่า รูปแบบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร ส าหรับโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ ประกอบดว้ย4 
องคป์ระกอบ คือ (1) หลกัการของรูปแบบการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ (2) การพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานหลกัการของวงจรชีวิตการพฒันาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) (3) การรายงานขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร(TQMIS) 

                                                            
167 Aliakbar Aminbeidokhti, Laleh Jamshidi, and Ahmad Mohammadi Hoseini, "The 

Effect of the Total Quality Management on Organizational Innovation in Higher Education 
Mediated by Organizationa Learning," Studies in Higher Education 41, 7 (2016): 1153-66. 

168 Besterfield et al., Total Quality Management, 3. 
169 Ali Saleh Ahmad Mohammed, Siti Rugayah Hj Tibek, and Ideris Endot, "The 

Principles of Total Quality Management System in World Islamic Call Society," Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 102 (2013): 325-34. 



 93 
 

 

ส าหรับรูปแบบโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ และ(4) การประเมินระบบขอ้มูลสารสนเทศ และโรงเรียน
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อม ดา้นเทคโนโลยีพื้นฐาน ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต170  โดยท่ีผา่นมามีการประยกุตใ์ชก้ารบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ใน
สถาบนัการศึกษาอย่างแพร่หลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้
น าเอาแนวการจดัการคุณภาพแบบ TQM ไปประยกุตใ์ช ้เช่น Northwestern Missouri โดยไดมี้การ
ก าหนดนโยบายคุณภาพ และ ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การสร้างคุณค่าต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้ สวสัดิการและขวญัก าลงัใจ ระบบการเงินท่ียืดหยุ่น และความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน และไดก้ าหนดดชันีวดัคุณภาพ (Key Quality Indicators: KQIs) ของมหาวิทยาลยั ไว ้9 ดา้น 
คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) การคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 3) คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ี4) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5) การพฒันาตนเองและสังคม 6) การมีวินยั 7) การน าและทีม 
8) การผสมผสานทางวฒันธรรม 9) การรักษว์ฒันธรรม171  อยา่งไรก็ตามการประยกุตใ์ชก้ารบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ก็มีอุปสรรคท่ีส าคญัคือ 1) ผูบ้ริหารขาดความมุ่งมัน่ 2)  การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์รท าไดย้าก 3) การวางแผนไม่เหมาะสม 4) การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมขาดความ
ต่อเน่ือง 5) โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม 6) เทคนิคการวดัไม่มีประสิทธิภาพและขาดขอ้มูลท่ี
จ าเป็น 7) ขาดความใส่ใจต่อลูกคา้ภายในและภายนอกอยา่งเพียงพอ 8) ทีมงานมีขีดความสามารถไม่
ดีพอ 9)  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองลม้เหลว172 และจากงานวิจยัของ ตูอาเน โตนานี ยามาดะ (Tuane 
Tonani Yamada) และคณะยงักล่าวถึงความลม้เหลวของการประยกุต ์TQMว่า ความลม้เหลวในการ
ประยกุตใ์ช ้TQM เน่ืองจากมีอุปสรรคหลายอยา่ง เช่น ขาดการเช่ือมโยงกนัระหว่างคุณภาพ กลยทุธ์
และการด าเนินการ ขาดการวางแผนการปฏิบติังาน การด ารงอยูข่องวฒันธรรมยอ่ยๆท่ีแตกต่างกนั 
และความซบัซอ้นของการประยกุตใ์ช ้ขาดการเผยแพร่ผลลพัธ์ในเชิงบวก เป็นตน้173  ถึงกระนั้นก็

                                                            
170 Sudarat Srima, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook, "Design of Total 

Quality Management Information System (Tqmis) for Model School on Best Practice," Procedia-
Social and Behavioral Sciences 174 (2015): 2160-65. 

171 ช่วงโชติ พนัธุเวช, การจดัการศึกษาเชิงคุณภาพ Sippo (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา, 2552), 77. 

172 Besterfield et al., Total Quality Management, 10-13. 
173 Tuane Tonani Yamada et al., "Why Does the Implementation of Quality Management 

Practices Fail? A Qualitative Study of Barriers in Brazilian Companies," Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 81 (2013): 366-70. 
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ตาม การประยกุตใ์ช ้TQM ในองคก์ร ก็สร้างประโยชน์ให้กบัองคก์รในหลายๆดา้นดว้ยกนั คือ1) 
การรับรู้ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 2) การบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3) การจดัเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ง่ายต่อการวิเคราะห์ 4) สร้างความพึง
พอใจให้กับบุคลากร จากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 5) คุณภาพขององค์กร ได้รับการ
ปรับปรุงให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง174  นอกจากนั้นในงานวิจยัของ มาเรีย กิลมาร์ค (Maria Gil-
Marques) และมาเรีย ดี มารูโนลูซอน (Maria D. Moreno-Luzon) ยงัพบว่า การบริหารคุณภาพทั้ง
องคก์ร (TQM) สามารถกระตุน้และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนนวตักรรม โดยน าประสบการณ์
และความสามารถทั้งหมดขององคก์ร มาใชใ้นการบรรลุเป้าหมายดา้นนวตักรรม และพิจารณาถึง
อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดการจดัการกระบวนการและการปฏิบติังานปกติซ่ึงขดัขวางการสร้างนวตักรรม 
การประยุกตใ์ช ้TQM อย่างเหมาะสม และการจดัการกระบวนการอย่างรอบครอบ จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการสร้างนวตักรรม โดยไม่ขดัขวางนวตักรรมเลย อย่างไรก็ตาม ต้องมีการ
พิจารณาปรับโปรแกรม TQM ให้เขา้กบัสถานการณ์ ความไม่แน่นอน และการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือตอ้งการส่งเสริมนวตักรรมในองค์กร ผูบ้ริหารต้องพฒันาพฤติกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อการปรับตวัและการอยูร่อดขององคก์ร สรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลาย 
และท่ีส าคญัคือ การประยุกตใ์ช ้TQM มีความสัมพนัธ์กบันวตักรรม ผ่านทางการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย175    

ปัจจุบนัมีการน าเอารูปแบบ แนวคิดและองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
(TQM) มาพฒันาต่อยอดกนัหลากหลาย ในท่ีน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอเฉพาะท่ีมีการพฒันาในรูปของ
รางวลัคุณภาพ คือ รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) ของประเทศญ่ีปุ่น และรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ท่ีถือเป็นตน้แบบของ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของหลายๆประเทศทัว่โลก                                      

รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) เป็นรางวลัระดบัชาติของญ่ีปุ่นท่ีมอบใหอ้งคก์รท่ีชนะการ
ประกวดดา้นคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศ และเพื่อเป็นเกียรติแก่  

                                                            
174 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 110. 
175 Maria Gil-Marques and Maria D. Moreno-Luzon, "Tqm and Innovation: Controversial 

Issues Surrounding the Impact of Formalization over Radical Innovation," in Achieving 
Competitive Advantage through Quality Management, ed. Marta Peris-Ortiz, Jose Alvarez-
Garcia, and Carlos Rueda-Armengot (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), 17-
31. 
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วิลเล่ียม อี เดมม่ิง (William E. Deming) ซ่ึงจดัโดย สมาพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญ่ีปุ่น 
(Japanese Union of Scientist and Engineers: JUSE) เน่ืองจากหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คุณภาพ
ผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นอยู่ในระดบัต ่ามาก สมาพนัธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่ง
ญ่ีปุ่นจึงไดเ้ชิญ เดมม่ิง (Deming) มาให้ความรู้ดา้นการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแก่ผูบ้ริหาร 
ผู ้จัดการและวิศวกรในอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม เป็นอยา่งมาก จนสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้จนถึงปัจจุบนั176  

รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) ถือเป็นรางวลัดา้นคุณภาพผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม รางวลั
แรกของโลก ท่ีอยูใ่นรูปของ การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total quality control: TQC) ซ่ึงจดัข้ึน
เป็นประจ าทุกปี ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมของญ่ีปุ่นมีมาตรฐานสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากองคก์รท่ีเขา้ร่วม
แข่งขนั  จะมีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการเสริมสร้าง
คุณภาพของระบบงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง และท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การบริหารคุณภาพ เป็นปัจจยั
ส าคญัในความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัท าใหเ้กิดวิวฒันาการและส่ิงแปลกใหม่ในดา้น
การบริหารคุณภาพ เน่ืองจากวิธีการตรวจสอบเพื่อให้รางวลันั้น องคก์รท่ีเขา้แข่งขนัไม่จ าเป็นตอ้ง
น าเสนอตามรูปแบบท่ีก าหนด 100% แต่องคก์รตอ้งเขา้ใจสถานภาพของตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ
และพฒันาส่งเสริมให้กระจายไปทัว่องคก์รในวงกวา้งได ้ นัน่คือ องคก์รตอ้งมีการบริหารท่ีเน้น
คุณภาพและมีการพฒันารูปแบบหรือเทคนิคการบริหารใหม่ๆ ท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีเลิศ โดยทางองคก์ร
ตอ้งอธิบายผลลพัธ์น้ีแก่ผูต้รวจสอบ ในลกัษณะการสอนหรือแลกเปล่ียนความรู้กนั และผูต้รวจ
สอบก็สามารถน าเอาแนวทางการบริหารใหม่ๆน้ี ไปแลกเปล่ียนกบัองคก์รอ่ืนๆท่ีไปตรวจสอบอีก
ทอดหน่ึง หรืออาจมีการถ่ายทอดผ่านส่ิงพิมพ ์รวมทั้งการบรรยาย ท าให้การบริหารคุณภาพไดรั้บ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

องคก์รท่ีขอรับรางวลัเดมม่ิง แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 1) องคก์รท่ีมีการสร้างวฒันธรรมใหม่
การน าการบริหารคุณภาพมาใชใ้นองคก์รจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รคือ (1) การ
ส่ือสารภายในองคก์ร ไดรั้บการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้อุปสรรคในการท างาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานลดลง ทุกคนในองคก์รมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกนั เกิดความร่วมมือ
ในการท างาน (2) การน ามาตรฐานต่างๆมาใช ้และมีการฝึกอบรมให้ความรู้อยา่งจริงจงั ท าใหก้าร
ท างานมีความบกพร่องน้อยลง และมีความต่อเน่ือง (3) บุคลากรทุกระดบั ไดเ้รียนรู้เทคนิคการ
ควบคุมและการปรับปรุง จากกิจกรรมกลุ่ม QC ท าใหทุ้กคนเกิดความภาคภูมิใจในงานของตน ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (4) การก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์อง

                                                            
176 เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก, 112-18. 
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องค์กรอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ ท าให้การประเมินและจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมดว้ย (5) การถ่ายทอดนโยบายจากฝ่ายบริหารสู่ฝ่ายปฏิบติั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ถูกตอ้ง เพราะระบบบริหารคุณภาพ จะท าให้ช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัแคบลง 
เน่ืองจากตอ้งท างานกนัเป็นทีม (6) อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรมีความชดัเจน 
ปัญหาในการท างานจึงลดลง และ 2) กลุ่มท่ีมีผลลพัธ์โดยตรงของธุรกิจ ดา้นต่างๆ คือ (1) การ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (2) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใชเ้วลานอ้ยลง จึงเกิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง (3) ผลผลิตเพิ่มข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน 
เน่ืองจากการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (4) ยอดขายและผลก าไรเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งคุณภาพของการบริการหลงัการขายไดรั้บการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) มี 4 ประเภท คือ 
1. The Deming Prize เป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่องคก์ร เช่น บริษทั สถาบนั แผนกในองคก์ร

หน่วยธุรกิจและส านักงานใหญ่ ทั้งในประเทศญ่ีปุ่น และต่างประเทศ ท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดการ
บริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (Total quality management: TQM) ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัปรัชญาการ
จดัการขององคก์ร ขอบเขต ประเภทและขนาดของธุรกิจ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือองคก์ร
ท่ีจะสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัได ้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) สร้างกลยุทธ์และวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเน้น
ลูกคา้ ตามปรัชญาการบริหาร ประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ และส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ ดว้ย
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหาร 2) มีการน าแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) มาปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหก้ลยทุธ์ธุรกิจประสบผลส าเร็จ 3) ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีคือบรรลุวตัถุประสงค ์ส่วน
ในเร่ืองการเตรียมตวัขององคก์รเพื่อรับการตรวจสอบส าหรับรางวลัเดมม่ิง (The Deming Prize 
Examination) มี อยู ่5 ประการ คือ 1) ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
(TQM) อยา่งท่องแท ้สร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานทุกคนทั้งองคก์รในการลงมือปฏิบติัและ
ส่งเสริมการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) 2) ปรับโครงสร้างองคก์รเพื่อขบัเคล่ือนการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กร (TQM) และจดัท าแผนการส่งเสริมการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) ใน
องค์กร  3) ให้การศึกษาและฝึกอบรมพนักงานทุกคนเก่ียวกับการจดัการคุณภาพ (Quality 
Management) 4) ก าหนดประเด็นปัญหาและการปรับปรุงแกไ้ข 5) เร่ิมจากการวินิจฉยัการควบคุม
คุณภาพภายใน แลว้มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึน 6) สมคัรเขา้แข่งขนัรางวลัเดมม่ิง เพราะการ
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ตรวจวินิจฉยั TQM ขององคก์ร โดยคณะกรรมการรางวลัเดมม่ิง (the Deming Prize Committee) จะ
ช่วยใหอ้งคก์รรู้จุดอ่อนและจุดแขง็ของตนในมุมมองของคณะกรรมการรางวลัเดมม่ิง177  

2. Deming prize for Individuals มอบใหเ้ฉพาะองคก์รของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีผลงานโดด 
เด่นเป็นท่ียอมรับ ในการสร้างความกา้วหนา้ให้แก่วงการ TQM ดว้ยการพยายามศึกษา หรือการ
เผยแพร่แนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) 

3. The Deming Distinguished Service Award for Dissemination and Promotion 
(Overseas) เป็นรางวลัท่ีมอบให้เฉพาะองคก์รในต่างประเทศ (ไม่ไดมี้กิจกรรมเร่ิมตน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่น) ท่ีสร้างช่ือเสียงในดา้นการเผยแพร่และส่งเสริมแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) 
ตลอดระยะเวลา 3-5 ปี 

4. The Deming Grand Prize เป็นรางวลัส าหรับองคก์รท่ีเคยไดรั้บ The Deming Prize หรือ 
The Deming Grand Prize มาแลว้ ท่ียงัคงรักษาและปรับปรุงระดบัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
(TQM) ไดม้ากกวา่ 3 ปี หลงัจากชนะเลิศ The Deming Prize หรือ The Deming Grand Prize 

จากรางวลัเดมม่ิง ทั้ง 4 ประเภท มีเพียง The Deming Prize และ The Deming Grand Prize 
เท่านั้น ท่ีตรวจสอบการประยุกตใ์ช ้แนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ในองคก์ร และ
เฉพาะ The Deming Prize เท่านั้น ท่ีองคก์รยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัเดมม่ิง สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัได ้
ซ่ึง เกณฑก์ารตดัสิน The Deming prize มีอยู ่10 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นนโยบาย เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบั 
นโยบายท่ีส่งเสริมใหก้ารบริหารจดัการมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และแผนงาน เช่น มีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมให้การบริหารจดัการมีคุณภาพ วิธีการก าหนดนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบติัผา่นหน่วยงานต่างๆในองคก์รและการทบทวนนโยบาย การใชเ้ทคนิคเชิงสถิติ
ในการควบคุมคุณภาพ และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความสัมพนัธ์กบันโยบาย 2) ดา้น
องคก์รและการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ขอบเขตและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานต าแหน่ง
ต่างๆ ความเหมาะสมในการมอบอ านาจของผูบ้ริหารแต่ละระดับ ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานในองคก์ร บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ กิจกรรมท่ีตอ้งท าในวงรอบควบคุม
คุณภาพ (QC Circle) และส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบในการควบคุมคุณภาพ 3) การศึกษาและการเผยแพร่
ความรู้ ประกอบดว้ย วิธีและผลลพัธ์การจดัโปรแกรมการศึกษา จิตส านึกและความเขา้ใจเร่ืองการ
ควบคุมคุณภาพของบุคลากร การให้ความใส่ใจเร่ืองประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพ การ

                                                            
177 The Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE), "How to Prepare for the 

Deming Prize Examination,"  Access December 23, 2015 Available from 
https://www.juse.or.jp/deming_en/challenge/03.html. 
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ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพและการน าไปใช้ การให้การ ศึกษาเร่ืองการ
ควบคุมคุณภาพแก่ ผูส่้งมอบและผลลพัธ์ 4) ดา้นการเก็บรวบรวม การเผยแพร่และการใชข้อ้มูล
สารสนเทศ (Information) ประกอบดว้ย วิธีการเก็บขอ้มูลสารสนเทศจากภายนอก การถ่ายทอด
ขอ้มูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในองคก์รผา่นคอมพิวเตอร์ออนไลน์และอ่ืนๆ ความรวดเร็วใน
การถ่ายทอดขอ้มูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในองคก์ร และการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติและ
การน าไปใช้ รวมทั้งผลของการน าไปใช้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโยชิยูกิ นากุระ (Yoshiyuki 
Nakura) และมาซาคาสุ โอฮาชิ (Masakazu Ohashi) ท่ีว่า การพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ความกา้วหน้าดา้นการผลิตอย่างรวดเร็วของคู่แข่งในต่างประเทศ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของญ่ีปุ่น
สูญเสียความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นคุณภาพ ท่ีเรียกวา่ คุณภาพสูง ราคาเหมาะสมไป ยิง่ไปกว่า
นั้น ยงัท าให้รู้สึกว่า การพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง และความสามารถในการท าก าไร ไดสู้ญ
หายไปดว้ย ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคตอ้งการความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพก็ไม่ใช่ปัจจยัท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการตัดสินใจบริโภคอีกต่อไป และตลาดโลกในปัจจุบัน ก็ เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการคดัเลือกผูส่้งมอบหรือหุ้นส่วนไดง่้ายข้ึน ดงันั้นองคก์ร ควรสร้างระบบการแบ่งปัน
ขอ้มูลระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพ178  5) ดา้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย วิธีการ
คดัเลือกประเดน็ปัญหา ความเหมาะสมของแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา การใชห้ลกัการทางสถิติใน
การวิเคราะห์  ความเช่ือมโยงของเทคโนโลยกีบัหลกัการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ดา้นคุณภาพและกระบวนการ น าผลการวิเคราะห์ไปใช ้และการน าเอาขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงงาน 
6) ดา้นมาตรฐาน ประกอบ ดว้ย ความเป็นระบบของมาตรฐาน การก าหนด ทบทวน และยกเลิก
มาตรฐาน เน้ือหาสาระส าคญัของมาตรฐาน การใชเ้ทคนิคเชิงสถิติตามมาตรฐาน ผลลพัธ์ของการใช้
เทคโนโลยแีละมาตรฐาน 7) ดา้นการควบคุม ประกอบดว้ย ระบบควบคุมคุณภาพและกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ือง ส่ิงท่ีควบคุมและจุดท่ีควบคุม ระบบควบคุมท่ีน ามาใช ้ การให้ความส าคญักบักิจกรรม
การควบคุมคุณภาพ (QC)  และสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ (QC)  รวมทั้งสภาพ
ของส่ิงท่ีอยู่ในการควบคุม  8) ดา้นประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการปฏิบติังานในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจของลูกคา้ การออกแบบ วิ เคราะห์ 
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ    การใชเ้คร่ืองมือวดั  ทดสอบ และตรวจสอบ การตรวจประเมิน
และระบบการประกนัคุณภาพ วิธีการใชเ้ทคนิคเชิงสถิติ  วิธีการประเมิน และการตรวจสอบระบบ
คุณภาพ และสถานะแทจ้ริงของระบบการประกนัคุณภาพ 9) ดา้นผลลพัธ์ ประกอบดว้ย วิธีการ

                                                            
178 Yoshiyuki Nakura and Masakazu Ohashi, "The Impact of It Technology on the 

Quality Management Organization in Japan," Procedia Technology 9 (2013): 209-14. 
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วดัผล ผลลพัธ์ดา้นคุณภาพ การบริการ เวลาในการส่งมอบ ค่าใช้จ่าย ก าไร ความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้ม  และวิธีการวดัผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  10) ดา้นแผนงานในอนาคต ประกอบดว้ย 
สถานะปัจจุบนัขององคก์รและสาระส าคญัของแผน แผนในอนาคต  และความเช่ือมโยงกบัแผน
ระยะยาว 

สรุป เกณฑก์ารตดัสิน The Deming prize มีอยู ่10 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นนโยบาย (Policy) 2) 
ดา้นองคก์รและการบริหารจดัการ (Organization and Management) 3) ดา้นการศึกษาและการ
เผยแพร่ความรู้ (Education and Dissemination) 4) ดา้นการเก็บรวบรวม การเผยแพร่และการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ (Collection, Dissemination and Use of Information of Quality) 5) ดา้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) 6) ดา้นมาตรฐาน (Standardization) 7) ดา้นการควบคุม (Control) 8) ดา้น
ประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 9) ดา้นผลลพัธ์ (Results) 10) ดา้นแผนงานในอนาคต 
(Planning for the Future) 

เกณฑก์ารประเมินรางวลัเดมม่ิง (The Deming Prize) ประกอบดว้ย 3 หมวด คือ 1) หมวด
พื้นฐาน มีคะแนนรวม 100 คะแนน (นโยบายการจดัการและการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการเชิง
คุณภาพ 20 คะแนน การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และ / หรือนวตักรรมกระบวนการการท างาน 20 
คะแนน การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินงาน 20 คะแนน การ
จดัตั้งระบบการจดัการคุณภาพ ปริมาณ การจดัส่งสินคา้ ตน้ทุน ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้
10 คะแนน การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 15  คะแนน 
และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 15 คะแนน)  2) หมวดกิจกรรม TQM ท่ีโดดเด่น (วิสัยทศัน์และ
กลยทุธ์ทางธุรกิจ ของผูบ้ริหารระดบัสูง การสร้างคุณค่าส าหรับลูกคา้ การปรับปรุงประสิทธิภาพท่ี
โดดเด่นขององคก์ร การวางรากฐานดา้นการจดัการ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  3) บทบาทของ
ผูบ้ริหารระดับสูง (ความเขา้ใจและความกระตือรือร้นต่อการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) 
ภาวะผูน้ า  วิสัยทศัน์ นโยบายเชิงกลยทุธ์ และขอ้มูลเชิงลึกในการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การ
สร้างความเขม้แขง็แก่องคก์ร เช่น การรักษาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นเทคโนโลย ีการพฒันา
พนกังาน ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร โดยการผา่นการประเมิน องคก์รตอ้งไดค้ะแนนรวม
ในหมวดพื้นฐาน 70 คะแนนข้ึนไป และในหมวดกิจกรรม TQM ท่ีโดดเด่น ได ้3.5 คะแนนข้ึนไป   

อยา่งไรก็ตาม องคก์รท่ีไดรั้บรางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) ส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 1) การปรับปรุงการประสานงานในองคก์ร   2) ผสมผสานความพยายามของพนกังาน  
การมีส่วนร่วม และสร้างระบบประสานงาน 3) สร้างระบบการประกนัคุณภาพ และการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากลูกคา้และผูบ้ริโภค 4) การสร้างแรงบนัดาลใจในการบรรลุคุณภาพขั้นสูงสุด และการ
สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง 5) สร้างระบบการจัดการท่ีสามารถสร้างก าไรอย่างมัน่คงในเวลาท่ี
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ธุรกิจเติบโตชา้ และสามารถคน้พบโอกาสท่ีหลากหลาย 6) แสดงความเคารพนบัถือในศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ รักษาทรัพยากรมนุษย ์ ค  านึงถึงความสุขของพนกังาน จดัหาสถานท่ีท างานท่ีเตม็ไปดว้ย
ความยินดี และส่งต่อไฟแห่งความกระตือรือลน้ให้คนรุ่นต่อไป 7) การใช้เทคนิคการควบคุม
คุณภาพ179  

การพฒันาต่อยอดแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ในสหรัฐอเมริกาท่ีส าคญั
คือ รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: 
MBNQA)180  ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหบ้ริษทัอเมริกนัท่ีมีระบบการจดัการดา้นคุณภาพดีเด่น ท่ีจดัข้ึน
ทุกปี และจะมอบใหไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อปี 

เกณฑ์การตดัสินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (MBNQA) มี 7 ดา้น
ประกอบดว้ย 1) ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) คือ ส่ิงท่ีบ่งบอกค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวงั 
ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังาน ดา้นการให้
ความส าคญักบัลูกคา้ ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร ดา้นการมอบอ านาจ ดา้น
นวตักรรมและการเรียนรู้ ดา้นธรรมาภิบาล ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึง ไมเคิล เจ มาร์ควอดท ์
(Michael J. Marquardt) ไดเ้สนอว่า ภารกิจของผูน้ าแบบใหม่ ควรมี 6 ดา้นคือ (1) สร้างวิสัยทศัน์
ร่วม ผูน้ าและบุคลากรตอ้งสร้างวิสัยทศัน์ร่วมขององคก์ร โดยผูน้ าตอ้งบูรณาการวิสัยทศัน์ส่วนตวั
และส่วนรวม แลว้ส่ือออกไปให้ทุกคนไดรั้บรู้ และผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินตามวิสัยทศัน์ 
(2) ประสานทีมต่างๆไดดี้ ผูน้ าตอ้งเป็นนกัวางแผนและมีระเบียบวินยัท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมและสร้างความไวว้างใจให้กบัทีมต่างๆในองคก์ร (3) ทดสอบและรับรู้รูปแบบความคิด 
ผูน้ าตอ้งสามารถน าเอาความคิดอนัยอดเยี่ยมมาปฏิบติัไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ในองคก์ร แมว้่า
ความคิดนั้นจะขดัแยง้กบักระบวนการท่ีท าอยูเ่ดิม (4) มีส่วนร่วมในการคิดเชิงบูรณาการ ผูน้ าตอ้ง
ช่วยให้บุคลากรมองเห็นภาพรวมขององคก์ร และกระตุน้ให้บุคลากรคิดอย่างบูรณาการท่ีจะท าให้
คาดเดาเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(5) สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรมและความกลา้เส่ียง 
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมองค์กรให้เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค์ และเป็นผูน้ าในการทดลอง
ความคิดใหม่ๆ (6) สร้างแนวคิดและสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้และการปฏิบติั ผูน้ าตอ้งท าให้

                                                            
179 Kaoru Ichikawa, What Is Total Quality Control? The Japanese Way, trans. David J. 

Lu (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985), 95-97. 
180 เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก, 127-30. 
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บุคลากรมีแรงบนัดาลใจท่ีจะเรียนรู้และกา้วไปสู่ความส าเร็จ181  2) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning)  ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร การมีแผนงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย การน าแผนงานไปปฏิบติั วิธีการตรวจวดัการปฏิบติังาน วิธีการวดัความกา้วหน้า
ของแผนงาน 3) ดา้นลูกคา้และการตลาด (Customer and Market Focus)  ประกอบดว้ย การศึกษา
และก าหนดคุณลกัษณะลูกคา้ท่ีตอ้งการ ความคาดหวงัดา้นการตลาดขององคก์ร การก าหนด
ทางเลือกดา้นลูกคา้และการตลาด การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ปัจจยัหลกัท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 
การก าหนดปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจและมีความจงรักภกัดี แนวทางในการรักษาลูกคา้ให้คงอยู ่ 
และแนวทางการขยายธุรกิจ 4) ดา้นสารสนเทศ และการวิเคราะห์ (Information and Analysis)  
ประกอบดว้ย การรวบรวมและคดัเลือกขอ้มูลข่าวสาร การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร การจดัการและ
การปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารและทรัพยสิ์นทางปัญญา   และระบบการวดัผลการปฏิบติังาน 5) ดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Focus)  ประกอบดว้ย ระบบการท างาน การเรียนรู้ของบุคลากร 
การจูงใจบุคลากร การพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการท าตามเป้าหมายและแผนปฏิบติังานของ
องคก์ร สภาพแวดลอ้มในการท างาน การสร้างและรักษาไวซ่ึ้งบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือให้
บุคลากรท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากร และการเติบโตของ
องคก์ร 6) ดา้นการจดัการกระบวนการ (Process Management) เกณฑ ์ประกอบดว้ย ลกัษณะการ
จดัการกระบวนการในองค์กร การออกแบบกระบวนการท่ีมุ่งเน้นลูกคา้เป็นส าคญั การส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ การบริการ กระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการสนับสนุน 7) ดา้นผลส าเร็จ 
(Business Result) เกณฑ์ประกอบดว้ย ความพึงพอใจของลูกคา้  คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
สมรรถนะดา้นการเงินและการตลาด สมรรถนะการปฏิบติังานดา้นการผลิต การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ธรรมาภิบาล ความรับผดิชอบต่อสงัคม และความสมัพนัธ์กบัคู่แข่ง 

ปัจจุบันมีการน าแนวคิดและข้อก าหนดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(MBNQA) มาประยกุตใ์ชใ้นทางการศึกษา เรียกว่า Education Criteria for Performance Excellence 
(ECPE) ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 1) ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารระดับสูง ในการน าและดูแลองค์กร และระบบธรรมาภิบาลในองค์กร   แบ่งเป็น (1.1) 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง  ซ่ึงเก่ียวกบั การน าและดูแลองคก์ร  การสร้างส่ิงแวดลอ้มหรือ
บรรยากาศท่ีเอ้ือ อ านวยต่อการเรียนของนักศึกษา การสร้างนวัตกรรม หรือการปรับปรุง

                                                            
181 Michael J. Marquardt, การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้, แปลโดย Dipl-Lng. และ

บดินทร์ วิจารณ์, เรียบเรียงโดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท,์ พิมพค์ร้ังท่ี 5 ed. (กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซ
เปอร์เน็ท จ ากดั, 2550), 205-07. 
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ประสิทธิภาพการท างาน และการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากร นักศึกษา และลูกคา้อ่ืน 
ประกอบดว้ยเกณฑต่์างๆ ดงัน้ี (ก) การก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยม การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์และ
ค่านิยมผา่นระบบผูน้ า ความพึงพอใจของบุคลากร นกัศึกษา ผูส่้งมอบ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ต่อวิสัยทศัน์
และค่านิยม และความมุ่งมัน่ในค่านิยมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลุดมิลา เอน็ ลารินา (Ludmila N. 
Larina) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาวิสัยทศัน์เชิงบูรณาการและวิธีการเชิงระบบเพื่อการจดัการ ไดก้ลายมา
เป็นพื้นฐานของวิธีการวางแผน การด าเนินการ และการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม ท าให้
สามารถวิเคราะห์ผลลพัธ์ของกิจกรรมทางการศึกษา และมีโอกาสในการปรับปรุงใหม่ๆ การ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ืองท่ีอยู่บนพื้นฐานของความตอ้งการของนกัศึกษาจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบการศึกษาโดยรวม182  (ข) การเป็นแบบอย่างในการประพฤติตามกฎหมายและ
จริยธรรม และการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศดงักล่าวในองคก์รสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโซเฟีย ดี 
อานาสเทเซียโด (Sofia D. Anastasiadou) ท่ีว่า การขาดวิสัยทศัน์ ค่านิยมร่วม และจริยธรรมในการ
ท างาน จะส่งผลดา้นลบต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร183  (ค) การสร้างองคก์รท่ีย ัง่ยืน เช่น การสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการบรรลุภารกิจขององคก์ร การปรับปรุงประสิทธิภาพองคก์ร ภาวะผูน้ า และ
การเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กร การสร้างวฒันธรรมท่ีมอบประสบการณ์ใน เชิงบวกอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับนกัศึกษาและลูกคา้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกคา้ การสร้างบรรยากาศแห่ง
นวตักรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซ็นกีซ ดูแรน (Cengiz Duran) และคณะ ท่ีว่า การมีส่วนร่วม
ในการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรท่ีมีคะแนนต ่า จะส่งผลกระทบในเชิงลบโดยตรงต่อวฒันธรรม
คุณภาพขององคก์ร และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพ อีกทอดหน่ึง184  (ง) การ
ส่ือสารกบันกัศึกษาและลูกคา้ ส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทางและส่ือสังคมออนไลน์อย่างจริงจงั
และมีประสิทธิภาพ การมุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษา การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
(จ) การมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์องค์กร การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การสร้างความสมดุลแห่งคุณค่า ระหวา่งนกัศึกษา ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ร 

                                                            
182 Larina, "Practical Application of Total Quality Management System to Education of 

International Students," 9-13. 
183 Anastasiadou, "The Roadmap of Total Quality Management in the Greek Education 

System According to Deming, Juran and Crosby in Light of the Efqm Model," 562-72. 
184 Cengiz Duran, Aysel Çetindere, and Ozcan Sahan, "An Analysis on the Relationship 

between Total Quality Management Practices and Knowledge Management: The Case of 
Eskisehir," Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014): 65-77. 
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(1.2) ระบบธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  เก่ียวกบัการปรับปรุงภาวะผูน้ าและธรรมาภิ
บาล การปฏิบติัตามกฎหมาย และจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อสังคม และการสนบัสนุนชุมชน ซ่ึง
ประกอบด้วย (ก) ด้านระบบธรรมาภิบาล การทบทวนและบรรลุระบบธรรมาภิบาล ในด้าน
พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  ความมีอิสระและประสิทธิภาพของการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 
การวางแผนอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริหารระดบัสูง (ข) ดา้นการประเมินผลงาน เช่น วิธีการประเมินผล
งานของผูบ้ริหารระดบัสูงและการใชผ้ลการประเมินก าหนดค่าตอบแทน การใชผ้ลการประเมินใน
การพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารระดบัสูง (ค) ดา้นการประพฤติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ เช่น วิธีการจดัการกบัผลกระทบดา้นลบของโปรแกรมการศึกษาและการบริการ วิธีการ
จดัการกบัความกงัวลของสังคมต่อโปรแกรมการศึกษาและการบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
การวดัและกระบวนการท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความโดดเด่นของ
เป้าหมาย เป็นต้น (ง) ด้านจริยธรรม การส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรมในทุกด้าน  
กระบวนการและการวดัหรือตวัช้ีวดั ท่ีใชป้ฏิบติัและตรวจสอบการประพฤติตามจริยธรรมในระบบ
ธรรมาภิบาล และการมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา บุคลากร ลูกคา้และผูส่้งมอบ เป็นตน้ (จ) ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การพิจารณาใหเ้อาผลประโยชน์และสวสัดิภาพของสังคมมาเป็นส่วนหน่ึง
ของกลยทุธ์ และการปฏิบติังานประจ าวนั การมีส่วนร่วมในสวสัดิภาพของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบเศรษฐกิจ (ฉ) ดา้นการสนบัสนุนชุมชน เช่น วิธีการสร้างความเขม้แขง็และสนบัสนุนชุมชน 
วิธีการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาชุมชน เป็นตน้ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) เก่ียวกบัวิธีการพฒันาวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ การน าแผนไปปฏิบติั 
การเปล่ียนแปลงแผนเม่ือมีเหตุจ าเป็น และการวดัความกา้วหนา้ของแผน ซ่ึงประกอบดว้ย (2.1) การ
พฒันากลยทุธ์ เป็นการสร้างกลยทุธ์ในการจดัการความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบ และโอกาส รวมทั้ง
การสรุปประเด็นส าคญัของระบบการท างาน วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และความสัมพนัธ์กับ
เป้าหมาย เช่น (ก) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น วิธีการด าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว เป็นตน้ (ข) นวตักรรม เช่น วิธีการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ให้เอ้ือต่อนวตักรรม การระบุและคดัเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ เป็นตน้ (ค) การพิจารณากลยทุธ์ เช่น 
วิธีการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  การพฒันาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์  ความทา้ทายและขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อนในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และขอ้มูลสารสนเทศ (ง) ระบบงานและสมรรถนะหลกั เช่น วิธีการตดัสินใจเก่ียวกบัระบบงาน 
วิธีการพิจารณาสมรรถนะหลกัขององคก์ร และของผูส่้งมอบและหุน้ส่วน เป็นตน้ (จ) วตัถุประสงค์
หลกัเชิงกลยทุธ์ เช่น วตัถุประสงคห์ลกัเชิงกลยทุธ์และเวลาประสบผลส าเร็จ เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุด
ของวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ การวางแผนเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของลูกคา้และตลาด (ฉ) 
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การพิจารณาวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เช่น วิธีการจดัการความทา้ทายและเพิ่มสมรรถนะหลกั ความ
ไดเ้ปรียบและโอกาส เป็นตน้ (2.2) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ เป็นการแปรวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ไป
เป็นแผนปฏิบติัการ  วิธีการปฏิบติั เคร่ืองมือวดัหรือตวับ่งช้ีความกา้วหนา้ของแผน  ประกอบดว้ย 
(ก) การพฒันาแผนปฏิบติัการ เช่น วิธีการพฒันาแผนปฏิบติัการ  ความสัมพนัธ์ของแผนปฏิบติัการ
กบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ซ่ึง เหยา เฟิง ฉาง (Yao-Feng Chang) และฮิโรอากิ อิชิอิ (Hiroaki Ishii) 
ระบุว่า ปัจจยัท่ีมีผลส าคญัต่อคุณภาพคือ การวางแผนคุณภาพ การประกนัคุณภาพ และการควบคุม
คุณภาพ โดยการวางแผนคุณภาพมีความส าคญัสูงสุด185  (ข)การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ เช่น 
วิธีการปรับใชแ้ผนปฏิบติัการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (ค) การจดัสรรทรัพยากร เช่น 
ความมัน่ใจในการเงินและทรัพยากรจะมีเพียงพอต่อการสนับสนุนให้แผนปฏิบติัการประสบ
ผลส าเร็จ วิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนแผน วิธีการจดัการความเส่ียงดา้นการเงินและดา้น
อ่ืนๆ (ง) แผนเก่ียวกับแรงงาน เช่น แผนแรงงานท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการ แผนการจดัการผลกระทบต่อพนกังาน   (จ) การวดัผลการปฏิบติังาน เช่น การวดั
หรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการติดตามผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการ ความมัน่ใจ
ในระบบการวดัแผนปฏิบติัการของบุคลากรจะส่งเสริมนวตักรรมองค์กร (ฉ) การปรับเปล่ียน
แผนปฏิบติัการ เช่น การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นและด าเนินการตามแผน
ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ช) การคาดการณ์ประสิทธิผล เช่น การคาดการณ์ประสิทธิภาพของแผนระยะ
สั้นและระยะยาว การเปรียบเทียบการคาดการณ์ประสิทธิภาพของการวดัหรือตวัช้ีวดักบัของคู่แข่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาโกะ ทาสคอฟ (Nako Taskov) และอีลิซาเบตา มิทรีวา (Elizabeta 
Mitreva) ท่ีว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทส าคญัในการวางแผนดา้นบุคลากร ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายและ
กลยุทธ์ขององค์กรและเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยในกระบวนการสร้างทีม
บริหาร ควรมีการพฒันาวิสัยทศัน์ด้านบุคลากรท่ีแสดงถึงความตอ้งการบุคลากรมืออาชีพของ
องค์กร การรับบุคลากรใหม่ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมในทีมงาน ควรพิจารณาถึง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา รวมถึงการตดัสินใจ186  3) 

                                                            
185 Yao-Feng Chang and Hiroaki Ishii, "Fuzzy Multiple Criteria Decision Making 

Approach to Assess the Project Quality Management in Project," Procedia Computer Science 22 
(2013): 928-36. 

186 Taskov and Elizabeta Mitreva, "The Motivation and the Efficient Communication 
Both Are the Essential Pillar within the Building of the Tqm (Total Quality Management) System 
within the Macedonian Higher Education Institutions," 227-34. 
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การมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) เป็นการอธิบายเก่ียวกบัความส าเร็จในการสร้างลูกคา้และ
นกัศึกษาในระยะยาว การรับฟังเสียงลูกคา้ การสร้างความสัมพนัธ์กบันกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน และ
การใชข้อ้มูลของนักศึกษาและลูกคา้อ่ืน ในการปรับปรุงและระบุโอกาสในการสร้างนวตักรรม 
ประกอบดว้ย (3.1) เสียงของลูกคา้ เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับฟังนกัศึกษา และการไดรั้บขอ้มูลความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของนกัศึกษา ดงัน้ี (ก) การรับฟังเสียงของนกัศึกษาในปัจจุบนัและลูกคา้
อ่ืน เช่น  วิธีการไดรั้บขอ้มูลจากการรับฟัง การปฏิสัมพนัธ์และสังเกตุนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน การใช้
ส่ือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับฟังนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เป็นตน้ (ข) การ
รับฟังเสียงของนักศึกษาและลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ เช่น การรับฟังนักศึกษาท่ีมีศกัยภาพ ศิษยเ์ก่า และ
นกัศึกษาของคู่แข่งเพื่อการไดม้าซ่ึงขอ้มูล เป็นตน้ (ค) ความพึงพอใจและความผกูพนั เช่น วิธีการ
ก าหนดความพึงพอใจและความผูกพนัของนกัศึกษา วิธีการตดัสินใจของนักศึกษา ลูกคา้อ่ืน และ
ตลาด เป็นตน้ (ง) ความพึงพอใจเทียบกับคู่แข่ง เช่น วิธีการได้มาซ่ึงขอ้มูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาเทียบกบัคู่แข่ง (จ) ความไม่พึงพอใจ เช่น วิธีการวดัขอ้มูลและความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน โดย เบลน เอ มากาด (Ben A . Maguad) ระบุ
ว่า ความส าเร็จในอนาคตของวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัจะมากหรือน้อย สามารถพิจารณาจาก
วิธีการระบุกลุ่มลูกคา้และแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ เน่ืองจากความซับซ้อนของการให้ค  านิยามค าว่า ลูกคา้ ส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา เพราะทุกคนในระบบการศึกษาเป็นทั้ งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการในเวลา
เดียวกนั ในระบบการศึกษา นกัศึกษามีบทบาทท่ีหลากหลาย รวมทั้งบทบาทของลูกคา้ดว้ย แต่ไม่
เหมือนลูกคา้ โดยทัว่ไป โดยนกัศึกษาถือเป็นลูกคา้ภายในท่ีส าคญัของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 
อย่างไรก็ตามวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัตอ้งมีความมุ่งมัน่อย่างเตม็ท่ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายเหล่าน้ี187 ในขณะท่ี มาริลิน เอม็ เฮลม์ (Marilyn M. Helms) ไดศึ้กษาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดัการและประมวลผลความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
ซ่ึงนกัศึกษาไดเ้ปรียบเทียบการประยุกตใ์ชแ้ละการด าเนินกระบวนการให้ส าเร็จในองคก์ร ท าให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการบริหารคุณภาพ คือ วิธีการจดัการคุณภาพ
ในองคก์ร การมุ่งเนน้ความคิดเห็นของลูกคา้เชิงกลยทุธ์ เพื่อใชใ้นองคก์ร ในการจดัการกระบวน ใน

                                                            
187 Ben A. Maguad, "Identify the Needs of Customers in Higher Education," Education 

127, 3 (2007): 332-43. 
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การจดัการเสียงของลูกคา้ และในการเทียบเคียงการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัการขอ้ร้องเรียน 188  
(3.2) การมีส่วนร่วมของลูกคา้ เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบั การก าหนดโปรแกรมการศึกษาและกลไกการ
ส่ือสารกบันกัศึกษา การสร้างความสัมพนัธ์กบันกัศึกษา มีดงัน้ี (ก) การเสนอโปรแกรมการศึกษา
และบริการ เช่น วิธีระบุและปรับโปรแกรมการศึกษาและบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของนักศึกษา และตลาดใหม่ๆ เป็นตน้ ซ่ึง อาโบลนัเล โอ ลาโซเต (Abolanle O. 
Lasode) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนกัศึกษาเก่ียวกบัการบริการใหค้  าปรึกษา ในFederal University 
of Agriculture ท่ีประเทศไนจีเรีย พบว่าการบริการใหค้  าปรึกษา สามารถช่วยเหลือนกัศึกษาในการ
เอาชนะความกงัวลดา้นการศึกษา อาชีพและเร่ืองส่วนตวัได ้และนกัศึกษาต่างสาขาวิชา ก็มีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากความแตกต่างกนัของสาขาวิชาในมหาวิทยาลยั189  ในขณะท่ี เฉิง ชาง 
พนั (Cheng-Chang Pan) และคณะ กล่าวว่า ความส าเร็จของนกัศึกษาในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน นักศึกษาชอบการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสัมพนัธ์ ติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวักบัอาจารยผ์ูส้อน190  (ข) การสนบัสนุนนกัศึกษาและ
ลูกคา้อ่ืน เช่น วิธีการสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน วิธีการท าให้นกัศึกษา
และลูกคา้อ่ืนไดรั้บขอ้มูล และให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัโปรแกรมการศึกษาและบริการ  รวมถึง
กลไกการส่ือสาร และวิธีการระบุความตอ้งการการสนับสนุนของนักศึกษาและลูกคา้อ่ืน เป็นตน้ 
(ค) การแบ่งแยกนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เช่น การใชข้อ้มูลเก่ียวกบันกัศึกษาและโปรแกรมการศึกษา
และบริการ เพื่อระบุนกัศึกษาในปัจจุบนัและการคาดการณ์นกัศึกษา  และส่วนแบ่งตลาดในอนาคต 
เป็นตน้ (ง) การจดัการความสัมพนัธ์ เช่น วิธีการสร้างและจดัการความสัมพนัธ์นกัศึกษาและลูกคา้
อ่ืน เพื่อการรับสมคัรนกัศึกษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งรักษานกัศึกษาเดิมไว ้เป็นตน้ การใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  และเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัองคก์ร 
เป็นตน้ (จ) การจดัการขอ้ร้องเรียน เช่น วิธีการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา ลูกคา้อ่ืน วิธี

                                                            
188 Marilyn M. Helms, "Conscientious Consumerism Project in an Undergraduate Quality 

Management Class," Decision Sciences Journal of Innovative Education 12, 1 (2014): 21-31. 
189 Abolanle O. Lasode, Olanrewaju O. Lawal, and Modester C. Ofodile, "Students’ Need 

for, Awareness, Perception and Use of Guidance and Counselling Services in Federal University 
of Agriculture, Abeokuta, Nigeria," Problems of Education in the 21st Century 75, 2 (2017): 170-
81. 

190 Cheng-Chang Pan, Stephen A. Sivo, and Clair Goldsmith, "A Prelude to Strategic 
Management of an Online Enterprise," TechTrends 60 (2016): 226-32. 
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แกปั้ญหาขอ้ร้องเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัเวลา การจดัการขอ้ร้องเรียนท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ของ นกัศึกษา ลูกคา้อ่ืน และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผกูพนักบัองคก์รสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ มิฮาลา ดราแกน (Mihaela Dragan) และคณะท่ีว่า สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินงาน 
และพฒันาวิธีการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงก็คือการปรับปรุงความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบณัฑิต และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนั สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนิน
กระบวนคลา้ยกบัองคก์รธุรกิจ กลยุทธ์ท่ีส าคญัคือ การมุ่งเน้นท่ีคุณภาพของการบริการ ดว้ยการ
พิจารณาความสามารถพิเศษท่ีบณัฑิตอาจจะพฒันาข้ึน ขณะท่ีก าลงัศึกษาอยู่และน าเสนอรูปแบบ
กระบวนการและวิธีการอยา่งเป็นระบบ ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษา191 และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อานาจาร์ อบัเดลอคั (Anajar Abdelhak) และคณะท่ีกล่าวว่า   การพฒันา
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการบริหารคุณภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวะศึกษา มี
แผนปฏิบติัการ คือ รักษาฐานลูกคา้ (Maintain a Customer) ดว้ยการใหลู้กคา้มาก่อนทกัษะการผลิต 
ทั้ งในการสนทนาและโครงการ เช่น การส่งเสริมความคิดในเร่ืองการบริการ การสร้าง
ความสัมพนัธ์แบบลูกคา้กบัผูส่้งมอบในองคก์ร และการรับฟังลูกคา้ การพฒันานโยบายการส่ือสาร 
(Develop a Communication Policy) การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการอยูร่อดขององคก์ร ซ่ึงมี 3 
แบบ ประกอบดว้ย การส่ือสารภายในองคก์ร การส่ือสารโดยตรงกบัสังคมภายนอก เช่น ลูกคา้ ผูส่้ง
มอบ หุน้ส่วน เป็นตน้ และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อแจง้เป้าหมายการบริการ และพฒันาความ
เป็นหุ้นส่วน (Develop Partnerships) การให้ความส าคญักบัการบริการ  การเป็นหุ้นส่วนใน
ความส าเร็จของการฝึกอบรมและการบรรลุวตัถุประสงคข์องลูกคา้ จึงมีความส าคญั 192  4) การวดั 
การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) เป็น
เกณฑ์เก่ียวกับวิธีการท่ีองค์กรใช้ เลือก เก็บรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา วิ ธีการ เรียนรู้ วิ ธีจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบดว้ย (4.1) การวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ร มีเกณฑก์ารวดั 
คือ (ก) การวดัประสิทธิภาพ เช่น วิธีการคดัเลือก เก็บรวบรวม และบูรณาการขอ้มูลและสารสนเทศ 
เพื่อใชใ้นการติดตามการด าเนินงานประจ าวนั รวมถึงความกา้วหน้าของแผนปฏิบติัการและการ

                                                            
191 Mihaela Dragan, Diana Ivana, and Raluca Arba, "Business Process Modeling in 

Higher Education Institutions. Developing a Framework for Total Quality Management at 
Institutional Level," Procedia Economics and Finance 16 (2014): 95-103. 

192 Anajar Abdelhak et al., "Quality Management in Vocational Training: Evaluation of a 
Specialized Institution in Ict," Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 (2015): 1928-33. 
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บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การวดัผลการปฏิบติังานองค์กร การใช้ขอ้มูลจากการวดัในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสร้างนวตักรรม เป็นตน้ (ข) ขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบ เช่น  วิธีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์และการสร้างนวตักรรม (ค) ขอ้มูลนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เช่น  วิธีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ
ของนกัศึกษาและตลาด เพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ และสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์
และการสร้างนวตักรรม วิธีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากส่ือสังคมออนไลน์ (ง) 
ความไวของการวดั เช่น วิธีสร้างความมัน่ใจวา่ ระบบการวดัสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วหรือคาดไม่ถึงทั้ งภายในและภายนอกองค์กรได้ (จ) การวิ เคราะห์และทบทวน
ประสิทธิภาพ เช่น การท่ีองค์กรและผูบ้ริหารระดับสูงใช้การทบทวนเพื่อประเมินความส าเร็จ 
ความสามารถในการแข่งขนั สุขภาพทางการเงิน ความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการและการบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และเพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการขององคก์รและความทา้ทายในส่ิงแวดลอ้มการบริหาร เป็นตน้ (ฉ) การปฏิบติัเพื่อความเป็น
เลิศ เช่น การระบุประสิทธิภาพการด าเนินการองคก์ร การระบุการปฏิบติัเพื่อความเป็นเลิศ เป็นตน้ 
(ช) ประสิทธิภาพในอนาคต เช่น วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และการเปรียบเทียบและการใช้
ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบในการคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคต เป็นตน้ (ซ) การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและนวตักรรม เช่น การเปรียบเทียบขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบในการ ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และโอกาสในการสร้างนวตักรรม เป็นตน้ (4.2) การจดัการความรู้ สารสนเทศ   และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ดงัน้ี (ก) การจดัการองคค์วามรู้ เช่น วิธีการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของ
บุคลากร การถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นกัศึกษา ผูส่้งมอบ และหุน้ส่วน การรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ 
เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคน์วตักรรม และกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ซาฮรา ซาฟารี คาห์เรห์ (Zahra Safari Kahreh) และคณะท่ีว่า การจดัการความรู้ (KM) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีสูงมาก กบั การบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ นัน่คือ การบริหารคุณภาพ จะ
ประสบผลส าเร็จ ต้องมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการจัดการความรู้ 4 ประเด็นหลัก คือ การ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้  การเก็บรักษาองคค์วามรู้ การแบ่งปันองคค์วามรู้ และการประยุกตใ์ชอ้งค์
ความรู้193 และงานวิจยัของ อินดรา พอนนสัสวามี (Indra Ponnuswamy) และหนัสา ลิแซนเดอร์ มา
โนฮาร์ (Hansa Lysander Manohar) ก็ระบุว่า การจดัการองคค์วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

                                                            
193 Zahra Safari Kahreh, Alireza Shirmohammadi, and Mohammad Safari Kahreh, 

"Explanatory Study Towards Analysis the Relationship between Total Quality Management and 
Knowledge Management," Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014): 600-04. 
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ท านายประสิทธิภาพงานวิจยัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ194  (ข) การเรียนรู้ขององคก์ร เช่น การใช้
ความรู้และทรัพยากรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอามาเลีย 
วีเนรา โทโดรัท (Amalia Venera Todorut) ท่ีว่า ในสังคมฐานความรู้ องคก์รท่ีย ัง่ยนืจะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ ท่ีสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม และแสวงหาภาวะผูน้ า
ท่ีทนัสมยัและแนวโนม้การเป็นผูน้ าในอนาคต195 และงานวิจยัของเรฟิค บาเลย ์(Refik Balay) ก็
กล่าวว่า การรับรู้เก่ียวกับมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และพนัธกรณีองค์กร ของอาจารยใ์น
มหาวิทยาลัยเอกชน มีผลบวกมากกว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ กบัโครงสร้างองคก์รแบบ 
ดั้งเดิมท่ี ท าลายประสิทธิภาพองคก์รเอง196  (ค) คุณสมบติัของขอ้มูลและสารสนเทศ เช่น วิธีการ
จดัการขอ้มูลและสารสนเทศให้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ น่าเช่ือถือ ทนัสมยั และปลอดภยั (ง) ความ
พร้อมของขอ้มูลและสารสนเทศ เช่น การเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศ ท าไดง่้าย ส าหรับ นกัศึกษา 
บุคลากร เป็นตน้ (จ) คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มีความเช่ือถือได ้ปลอดภัย และใชง้าน
ง่าย (ฉ) บริการฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ขอ้มูลและสารสนเทศ มี
ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาเรีย เนเวส เปเรส อา
โรสเทกุย (María Nieves Perez-Arostegui) และคณะกล่าวว่า IT กลายเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการแข่งขนั
ในทุกอุตสาหกรรม แต่การใชไ้อทีเพียงล าพงั ไม่ไดส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  IT จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ ก็ต่อเม่ือมีการใช้ร่วมกับทรัพยากรและการปฏิบติัอ่ืนๆในองค์กร จาก
การศึกษาพบวา่ IT มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการบริหารคุณภาพ (Quality management practices) 
อย่างมีนัยส าคญั  โดยการประเมินผ่านความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอที ความรู้ทาง
เทคนิคดา้นไอที การบริหารจดัการความรู้ดา้นไอที และ การบูรณาการ ITในกลยุทธ์ขององคก์ร 
พบว่า ความสามารถดา้นไอที มีผลกระทบโดยตรงทางบวกต่อการด าเนินการบริหารคุณภาพ ซ่ึง

                                                            
194 Indra Ponnuswamy and Hansa Lysander Manohar, "Impact of Learning Organization 

Culture on Performance in Higher Education Institutions," Studies in Higher Education 41, 1 
(2016): 21-36. 

195 Amalia Venera Todorut, "Sustainable Development of Organizations through Total 
Quality Management," Procedia - Social and Behavioral Sciences 62 (2012): 927-31. 

196 Refik Balay, "Effect of Learning Organization Perception to the Organizational 
Commitment: A Comparison between Private and Public University," Educational Sciences: 
Theory & Practice 12, 4 (2012): 2474-86. 
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สามารถวดัไดจ้าก องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพ 7 ดา้นคือ ภาวะผูน้ า การวางแผนคุณภาพ 
การมุ่งเน้นลูกคา้ ขอ้มูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
กระบวนการ และการจดัการผูส่้งมอบ197 และจากจากงานวิจยัของสุดารัตน์ ศรีมา (Sudarat Srima) 
และคณะพบว่า รูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality 
Management Information System: TQMIS) ส าหรับรูปแบบโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 
4 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการของรูปแบบการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 2)  การพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานหลกัการของวงจรชีวิตการพฒันาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) 3) การรายงานขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQMIS) 
ส าหรับรูปแบบโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ 4) การประเมินระบบขอ้มูลสารสนเทศ และโรงเรียนตอ้ง
มีการเตรียมความพร้อม ด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต198 ในขณะท่ีงานวิจยัของโยชิยกิู นากุระ (Yoshiyuki Nakura) และมาซาคาซุ โอ
ฮาชิ(Masakazu Ohashi) ก็ระบุถึงความส าคญัของ IT ว่า การพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ความกา้วหน้าดา้นการผลิตอย่างรวดเร็วของคู่แข่งในต่างประเทศ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของญ่ีปุ่น
สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขนัด้านคุณภาพ ท่ีเรียกว่า คุณภาพสูง ราคาเหมาะสมไป199 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาเรน พลัเลน (Darren Pullen) ท่ีระบุว่า การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นทาง
การแพทย ์ทั้งเร่ืองการให้การศึกษาทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ 
การส่ือสารทางไกลผา่นวีดีโอ  ท าใหก้ารเผยแพร่ความรู้ทางการแพทยมี์ความรวดเร็ว ทนัเวลา200 5) 
การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) เป็นเกณฑ์เก่ียวกบัวิธีการประเมินสมรรถนะและ
ความสามารถท่ีจ าเป็นของบุคลากรและการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีจะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพท่ี

                                                            
197 María Nieves Pérez-Aróstegui, F. Bustinza-Sánchez, and Vanesa Barrales-Molina, 

"Exploring the Relationship between Information Technology Competence and Quality 
Management," BRQ Business Research Quarterly 18, 1 (2015): 4-17. 

198 Srima, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook, "Design of Total Quality 
Management Information System (Tqmis) for Model School on Best Practice," 2160-65. 

199 Nakura and Masakazu Ohashi, "The Impact of It Technology on the Quality 
Management Organization in Japan," 209-14. 

200 Darren Pullen, "Doctors Online: Learning Using an Internet Based Content 
Management System," International Journal of Education and Development using Information 
and Communication Technology 9, 1 (2013): 50-63. 
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สูงข้ึน วิธีการท่ีองคก์รใชส้ร้าง จดัการและพฒันาบุคลากร ให้สามารถใชศ้กัยภาพไดส้อดคลอ้งกบั
ภารกิจโดยรวม ประกอบดว้ย (5.1) สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Workforce Environment) เป็น
การ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการท างานของบุคลากร ทั้งในเร่ืองการจดัการความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถท างานได้ส าเร็จและการรักษาบรรยากาศในการท างาน ดังน้ี (ก) 
ความสามารถและศกัยภาพบุคลากร เช่น วิธีการประเมินความสามารถและศกัยภาพท่ีจ าเป็น รวมถึง 
ทกัษะ สมรรถนะ (ข) บุคลากรใหม่ เช่น วิธีการรับสมคัร การจา้งงาน การบรรจุและการฝึกอบรม
บุคลากรใหม่ เป็นตน้ (ค) ความส าเร็จของงาน เช่น วิธีการจดัการบุคลากรให้สามารถท างานได้
ส าเร็จ มุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษา และการเรียนรู้ของนกัศึกษา เป็นตน้ (ง) การจดัการการเปล่ียนแปลงของ
บุคลากร เช่น วิธีการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดา้นความสามารถและศกัยภาพท่ีจ าเป็นของบุคลากร 
วิธีการจดัการแรงงานใหเ้พียงพออยูเ่สมอ  เป็นตน้  (จ) สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การจดัการ
ดา้นความปลอดภยั สุขอนามยัของบุคลากร และความสะดวกสบายของสถานท่ีท างาน เป็นตน้ (ฉ) 
นโยบายและผลประโยชน์ของบุคลากร เช่น วิธีการสนับสนุนการบริการและผลประโยชน์แก่
บุคลากร เป็นตน้ (5.2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Workforce Engagement) เป็นการวดัวิธีการ
พฒันาบุคลากรทุกระดบัใหส้ามารถบรรลุประสิทธิภาพขั้นสูงและวิธีการเสริม สร้างบุคลากรในการ
ปรับปรุงและสร้างนวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) องคป์ระกอบการสร้างเสริม เช่น การก าหนด
องคป์ระกอบการสร้างเสริม ให้แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มบุคลากร (ข) วฒันธรรมองคก์ร เช่น การ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเป็นลกัษณะการส่ือสารแบบเปิด เป็นตน้ (ค) การจดัการประสิทธิภาพ 
เช่น การมุ่งเน้นนักศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลตามแผนปฏิบติัการ (ง) การ
ประเมินความร่วมมือ เช่น วิธีประเมินความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   เป็นตน้ 
(จ) ความสัมพนัธ์กับผลลพัธ์ขององค์กร เช่น ความเช่ือมโยงของการประเมินความร่วมมือกับ
ผลลัพธ์ขององค์กร (ฉ) ระบบการเรียนรู้และการพฒันา เช่น ระบบการเรียนรู้และการพฒันา
บุคลากรทุกระดับ ระบบสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรม เป็นตน้ (ช) 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการพฒันา เช่น วิธีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการเรียนรู้และการพฒันา (ซ) ความกา้วหน้าในอาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคามิล เออ
คาน คาบาค (Kamil Erkan Kabak) และคณะ ท่ีวา่ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization) 
ในมหาวิทยาลยั จะท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน และกลายเป็นมหาวิทยาลยั
คุณภาพ กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization process) ประกอบดว้ย ความ
เป็นเจา้ของ การจดัสรรอ านาจและความรับผิดชอบ กลุ่มตดัสินใจ โครงสร้างองคก์รแบบเครือข่าย
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แนวนอน และการจา้งงานระยะยาว201 6) การมุ่งเนน้การด าเนินงาน (Operations Focus) เป็นเกณฑ์
เก่ียวกับ การออกแบบ การจดัการ การปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาและบริการ และระบบการ
ปฏิบติังาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการส่งมอบคุณค่าให้แก่นักศึกษาและลูกคา้อ่ืน 
รวมทั้งการประสบผลส าเร็จและความยัง่ยืนขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย (6.1) กระบวนการท างาน 
(Work Processes) เป็นเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกแบบ การจดัการ การปรับปรุงโปรแกรมการศึกษา
และบริการ และระบบการปฏิบติังาน มีดังน้ี (ก) แนวคิดการออกแบบ เช่น วิธีการผสมผสาน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้องคก์ร โปรแกรมและการบริการท่ีเป็นเลิศ   ลงในโปรแกรมการบริการ
และกระบวนการ (ข) ขอ้ก าหนดโปรแกรม การบริการ และกระบวนการ เช่น วิธีการก าหนด
ขอ้ก าหนดหลกัของโปรแกรมการศึกษาและบริการ และ กระบวนการท างานขององคก์ร เป็นตน้ 
(ค) การปฏิบติัตามกระบวนการ เช่น การด าเนินกระบวนการแบบวนัต่อวนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนด เป็นตน้ (ง) กระบวนการสนบัสนุน เช่น การด าเนินกระบวนการแบบวนัต่อวนัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดสนับสนุนขององคก์ร เป็นตน้ (จ) การปรับปรุงกระบวนการ โปรแกรม
และการบริการ เช่น วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของนักศึกษา (6.2) 
ประสิทธิภาพการด าเนินการ (Operational Effectiveness) เป็นเกณฑ์เก่ียวกบั การจดัการการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและเพื่ออนาคต ประกอบดว้ย (ก) การควบคุมตน้ทุน 
เช่น  วิธีการป้องกนัความคลาดเคล่ือนและการท างานซ ้า วิธีการลดตน้ทุนการตรวจสอบ เป็นตน้ (ข) 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น   วิธีการคัดเลือกผูส่้งมอบท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และความพึงพอใจของนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เป็นตน้ (ค) ความปลอดภยั 
เช่น ระบบความปลอดภยัไดด้ าเนินมาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุ (ง) การเตรียมความพร้อมรับมือ
กบัเหตุฉุกเฉิน เช่น การพิจารณาน าเอา การป้องกนั การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และการกลบัคืน
สภาพเดิม มาบรรจุในระบบเตรียมความพร้อมรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน (จ) การจดัการนวตักรรม เช่น 
การแสวงหาโอกาสเชิงกลยทุธ์ในการตรวจสอบความเส่ียง เป็นตน้ 7) ผลลพัธ์ (Results) เป็นเกณฑ์
เก่ียวกบั ประสิทธิภาพองค์กร และการปรับปรุงในเร่ืองส าคญัๆขององค์กร เช่น การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาและผลลพัธ์กระบวนการ ผลลพัธ์ของการมุ่งเนน้ลูกคา้ เป็นตน้ ประกอบดว้ย (7.1) ผลลพัธ์
กระบวนการและการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Student Learning and Process Results) จะประเมิน
เก่ียวกับ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ เป็นต้น ซ่ึงมีดังน้ี (ก) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและกระบวนการมุ่งเน้น

                                                            
201 Asim Sen et al., "Democratization of University Management for Quality Higher 

Education," Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 (2012): 1491-504. 
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นักศึกษา เช่น ระดบัของผลลพัธ์ในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตดา้นการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และประสิทธิภาพของกระบวนการ (ข) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น ระดบั
ในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของประสิทธิภาพการด าเนินงานและสนบัสนุนกระบวนการเป็น
ตน้ (ค) การเตรียมความพร้อมรับมือกบัเหตุฉุกเฉินเช่น ระดบัของการเตรียมความพร้อมรับมือกบั
เหตุฉุกเฉินและภยัพิบติัในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต (ง) ผลลพัธ์ด้านการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน เช่น ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคก์ร (7.2) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer-Focused Results) เป็นการ
สรุปผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นท่ีนักศึกษาและลูกคา้อ่ืน รวมถึงความพึงพอใจและความร่วมมือของ
นกัศึกษา การแบ่งแยกผลลพัธ์ออกเป็นกลุ่มโปรแกรมการศึกษาและบริการ กลุ่มนกัศึกษาและลูกคา้
อ่ืน และตลาด รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (ก) ความพึงพอใจของนกัศึกษา
และลูกคา้อ่ืน เช่น ระดบัความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของนกัศึกษา และลูกคา้อ่ืนในปัจจุบนัและ
แนวโนม้ในอนาคต เป็นตน้ (ข) ความร่วมมือของนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เช่นระดบัความร่วมมือของ
นักศึกษาและลูกคา้อ่ืนในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ งการสร้างความสัมพนัธ์กับ
นกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน เป็นตน้ (7.3) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (Workforce-Focused Results) 
เป็นการสรุปผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร รวมถึงส่ิงแวดลอ้มการท างาน และความร่วมมือของ
บุคลากร   มีรายละเอียดดงัน้ี (ก) สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เช่น ระดบัสมรรถนะ
และความสามารถของบุคลากร ในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต (ข) บรรยากาศการท างาน เช่น 
ระดบั สุขภาพบุคลากร ความปลอดภยัในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต เป็นตน้ (ค) ความร่วมมือ
ของบุคลากร เช่น ระดบัความร่วมมือและความพึงพอใจของบุคลากร ในปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคต (ง) การพฒันาบุคลากร เช่น ระดับการพฒันาบุคลากรและภาวะผูน้ า ในปัจจุบันและ
แนวโนม้ในอนาคต (7.4) ผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance 
Results) เป็นการสรุปผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงความ
รับผดิชอบทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย พฤติกรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั และผลสัมฤทธ์ิเชิงกลยทุธ์ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี (ก) ดา้นภาวะผูน้ า 
เช่น ผลลพัธ์ดา้นการส่ือสาร และความร่วมมือของผูบ้ริหารระดบัสูงกบับุคลากร นกัศึกษาและลูกคา้
อ่ืน ในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์และค่านิยม (ข) ธรรมาภิบาล เช่น สถานะปัจจุบนัและแนวโนม้ของ
ธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบดา้นการเงินทั้งภายในและภายนอก (ค) กฎหมาย ระเบียบ และการ
รับรอง เช่น  ผลลพัธ์ของการท าตามหรือเกินกวา่ ขอ้ก าหนดของกฎหมาย   ระเบียบ และการรับรอง 
(ง) จริยธรรม เช่นผลลพัธ์ของการประพฤติตามจริยธรรม และความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงและธรรมาภิบาลองคก์ร เป็นตน้ (จ) สังคม เป็นผลลพัธ์เก่ียวกบัความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม การสนับสนุนชุมชน (ฉ) ผลการด าเนินกลยุทธ์ เป็นผลลพัธ์เก่ียวกบัการบรรลุผลส าเร็จ
ของกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการ (7.5) ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและการตลาด (Budgetary, 
Financial, and Market Results) เป็นการสรุปผลงานดา้นงบประมาณ การเงินและการตลาด แยกตาม 
ส่วนตลาด กลุ่มนกัศึกษาและลูกคา้อ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี (ก) ผลงานดา้นงบประมาณ การเงิน เช่น 
สถานะปัจจุบนัและแนวโนม้ดา้นประสิทธิภาพทางการเงินและงบประมาณ  เป็นตน้ (ข) ผลงาน
ดา้นการตลาด เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด  การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นตน้202  

นอกจากหลกัการทั้ง 7 หมวด ยงัมีองคป์ระกอบรองคือ บญัญติั 16 ประการของ MBNQA 
ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ า (leadership) 2) การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (customer focus) 3) การก าหนดแผนกลยทุธ์ 
(strategic planning) 4) การบริหารงานท่ีเหมาะสม (management practices) 5) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (employee involvement) 6) ระบบการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรท่ีดี (Training and 
development) 7) การประกาศเกียรติคุณและรางวลั (Reward and recognition) 8) การมุ่งเนน้ท่ี
บุคลากร (employee Focus) 9) ความเอาใจใส่ลูกคา้ (Customer contacts) 10) การออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์(Design and Development of products and services) 11) การบริหารกระบวนการ 
(process management) 12) คุณภาพของผูส่้งมอบ (Supplier quality) 13) การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูล (Data collection and analysis)14) การวิเคราะห์เทียบเคียง (Benchmarking) 15) การ
มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ (Corporate responsibility and citizenship) 16) การ
ประเมินผลระบบอยูเ่สมอ (System assessment)203  

เกณฑก์ารประเมินของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA ดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 7 
ประการ   1000 คะแนน โดยแต่ละขอ้ก าหนดมีคะแนนแตกต่างกนั  ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ า 120 คะแนน 
(ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง 70 คะแนน และความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล 50 
คะแนน) 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ ์85 คะแนน (การพฒันากลยทุธ์ 45 คะแนน และ การด าเนินกล
ยทุธ ์40 คะแนน) 3) การมุ่งเนน้ลูกคา้ 85 คะแนน (เสียงของลูกคา้ 40 คะแนน และ ความร่วมมือ
ของลูกคา้ 45 คะแนน) 4)  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 90 คะแนน (การวดั การ

                                                            
202 Baldrige Performance Excellence Program, 2013–2014 Education Criteria for 

Performance Excellence 7-27. 
203 วรรณศจี เนินพรหม, "การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รและผลการปฏิบติังานของธุรกิจ 

กรณีศึกษาองคก์รท่ีมีการประยกุตใ์ชก้ารบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รหรือองคก์รท่ีไดรั้บรางวลั
คุณภาพแห่งชาติหรือรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554), 30-35. 
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วิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ร 45 คะแนน และการจดัการความรู้ สารสนเทศ   
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 45 คะแนน) 5) การมุ่งเนน้บุคลากร 85 คะแนน (สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 40 คะแนน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 45คะแนน) 6) การมุ่งเนน้การด าเนินงาน  85
คะแนน (กระบวนการท างาน 45 คะแนน และประสิทธิภาพการด าเนินการ 40 คะแนน) 7)ผลลพัธ์
450 คะแนน (ผลลพัธ์กระบวนการและการเรียนรู้ของนกัศึกษา 120 คะแนน ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ 85 คะแนน ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 85 คะแนน ผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าและธรรมาภิ
บาล 80 คะแนน และผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและการตลาด 80 คะแนน) 

จากการศึกษาผูท่ี้ไดรั้บรางวลับอลดริจ พอสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบั MBNQA ไดด้งัน้ี 1) 
การไปสู่ความเป็นเลิศตอ้งมีความมุ่งมัน่ในเป้าหมายและหลกัการ และพยายามปรับปรุงอยูเ่สมอ 2) 
แนวทางของบอลดริจ (Baldrige) ช่วยใหผ้ลประกอบการขององคก์รดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัตั้งแต่
เร่ิมแรก 3) ก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์รดว้ยความเช่ือ และบุคลากรทุกคนยดึมัน่และ
เช่ือมัน่ในการน าไปปฏิบติั 4) รายงานป้อนกลบัของคณะผูป้ระเมิน เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการ
ปรับปรุงขององคก์ร 5) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความใส่ใจและมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รสู่ความ
เป็นเลิศ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการสร้างวฒันธรรมการท างาน คอยใหก้ าลงัใจและช้ีน าหนทางท่ี
ถูกตอ้งแก่พนกังาน สนบัสนุนทรัพยากร และติดตามความกา้วหนา้เสมอ 6) ใชเ้กณฑก์ารวดัเพื่อ
พฒันาปรับปรุงองคก์ร ไม่ใช่เพื่อรางวลั 7) การเปล่ียนวฒันธรรมภายในองคก์รและความคิดของทุก
คนในองคก์ร เพื่อไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการ
ฝึกอบรม การมอบอ านาจ และการสร้างขวญัและก าลงัใจ 8) องคก์รท่ีไดรั้บรางวลั จะสละเวลามา
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 9) เรียนรู้เคร่ืองมือ
จากองคก์รต่างอุตสาหกรรมและน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 10) ผูต้รวจประเมิน ตอ้งรักษา
ช่ือเสียงและประพฤติตนอยา่งเหมาะสม204  

ในการเปรียบเทียบหลกัการการบริหารคุณภาพ ของ รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) และ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA ในมิติการเปรียบเทียบ คือ ภาวะผูน้ า การวางแผน ลูกคา้ บุคลากร 
กระบวนการ ผูส่้งมอบ และผลลพัธ์ ไดร้ายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

ส าหรับประเทศไทยกมี็ รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กบัส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวทางการจดัตั้งรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดย  

                                                            
204 ธวชัชยั ตั้งสง่า บุญดี บุญญากิจ และรัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม, แกะรอยผูพ้ิชิตรางวลั 

Baldrige (กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549), 74-76. 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบหลกัการการบริหารคุณภาพ ของ รางวลัเดมม่ิง (Deming Prize) และ 
                รางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA 

มิติการเปรียบเทียบ MBNQA Deming Prize 
ภาวะผูน้ า วธีิการท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจดัการเก่ียวกบั 

ค่านิยม ทิศทางองคก์ร ทิศทางการ
ปฏิบติังาน การมุ่งเนน้ลูกคา้ การเรียนรู้ 
และนวตักรรม 

-นโยบาย 
-องคก์ร 
-การทบทวนนโยบายและผลส าเร็จ 

การวางแผน -วธีิการก าหนดทิศทางกลยทุธ์และพฒันา
กลยทุธ์  
-การปฏิบติัตามแผน และ 
การติดตามผลการปฏิบติังาน 

-การวางแผนเพื่ออนาคต 
-การริเร่ิมการควบคุมคุณภาพ 
-การมุ่งเนน้นโยบาย 

ลูกคา้ -วธีิก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั 
และความพึงพอใจของลูกคา้   
-วธีิสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการวดั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

-กิจกรรมการบริการ 
-ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

บุคลากร -วธีิการส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถท างาน
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  
-ส่ิงแวดลอ้มองคก์รเอ้ือต่อการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ การมีส่วนร่วม   

-การฝึกอบรมบุคลากร 
-การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
-บุคลากรท่ีมีฝีมือ 

กระบวนการ วิธีการออกแบบ พฒันา จดัการ และ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหบ้รรลุ
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

-การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน 
-การประกนัคุณภาพ 
 -การปรับปรุง 

ส่งมอบ การปรับปรุงกระบวนการและการ
ประเมินผลการปฏิบติัของผูส่้งมอบ 

การฝึกอบรมผูส่้งมอบ และ
ความสัมพนัธ์กบัผูส่้งมอบและ
หุน้ส่วน 

ผลลพัธ์ -ลูกคา้  การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์
ซพัพลายเออร์ ปฏิบติัการ และการแข่งขนั 

-คุณภาพ การส่งมอบ ตน้ทุน ก าไร 
และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของการควบคุมคุณภาพ 

ท่ีมา: Robert J. Vokurka, Gary L. Stading and Jason Brazeal, ‚A Comparative Analysis 
of National and Regional Quality Awards,‛ Quality Progress, (August 2000), 46-47. Available 
from http://quality-texas.org/wp-content/uploads/2014/11/Comparing-Quality-Awards.pdf 
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มีพื้นฐานการตดัสิน ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการ เหมือนกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) ซ่ึงค่านิยมหลกัและแนวคิด ของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ประกอบดว้ย 1) การน าองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน์ 2) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ 3) การเรียนรู้ของ
องคก์รและของบุคคล 4) การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและคู่คา้ 5) ความคล่องตวั 6) การมุ่ง
อนาคต 7) การจดัการเพื่อนวตักรรม 8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 9) ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ จากค่านิยมหลกัและแนวคิดน้ี
สามารถจดัแบ่งเป็นเกณฑเ์พือ่การด าเนินการท่ีเป็นเลิศได ้ 7 หมวด คือ 1) การน าองคก์ร 
ประกอบดว้ย การน าองคก์รโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ ธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย การจดัท ากลยทุธ์ และ การถ่ายทอดกลยทุธ์เพื่อน าไป
ปฏิบติั 3) การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด และ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ 4) การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
ประกอบดว้ย การวดัการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และ การจดัการสารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ 5) การมุ่งเนน้บุคลากร ประกอบดว้ย ความผกูพนัของบุคลากร
และ สภาพแวดลอ้ม 6) การจดัการกระบวนการ ประกอบดว้ย การออกแบบระบบงาน และ การ
จดัการและปรับปรุงกระบวนการท างาน 7) ผลลพัธ์ ประกอบดว้ย ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผลลพัธ์
ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ผลลพัธ์
ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ และ ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ร205  และสิทธิศกัด์ิ พฤกษปิ์ติกลุ 
ไดส้รุปจุดมุ่งเนน้ของ TQA ไว ้7 ประการ คือ 1) ความส าเร็จขององคก์ร ขบัเคล่ือนดว้ยกลยทุธ์ของ
องคก์ร 2) การมุ่งสร้างความผกูพนัธ์ของลูกคา้ กบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์ร 3) การสร้างความผกูพนัต่อ
ความส าเร็จองคก์ร ของบุคลากร 4) การใหค้วามส าคญักบัการก ากบัท่ีดี มีจริยธรรม และรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 5) การสร้างความยัง่ยนืในระยะยาว 6) การรับมือกบัความเส่ียงอยา่งชาญฉลาด 7) การ
บริหารจดัการแบบองคร์วม อยา่งมีบูรณาการ และสรุปหลกัการบริหารแบบ TQA ไว1้1 ประการ 
คือ 1) การน าองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน์ 2) ความเป็นเลิศในการมุ่งเนน้ลูกคา้ 3) การเรียนรู้ ขององคก์ร 
และบุคคล 4) การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและพนัธมิตร 5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งอนาคต 7) 

                                                            
205 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศ ปี 2550 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550), 10, 19-25. 
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การจดัการนวตักรรม 8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 9) การรับผดิชอบต่อสงัคมในภาพรวม 10) 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองเชิงระบบ206  

การบริหารท่ีเนน้คุณภาพ นอกจากจะไดรั้บการประยุกตใ์ชใ้นองคก์รเอกชนกนัอย่างแพร่ 
หลายแลว้ ยงัมีการประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐด้วย ส าหรับประเทศไทย โดย
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติไดศึ้กษาวิธีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี และก าหนดเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ท่ีเป็นการน าเอาแนวคิดและหลกัเกณฑข์อง
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) มาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาระบบ
ราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ทางการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ส านักงาน 
ก.พ.ร.ไดส่้งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆด าเนินการพฒันาองคก์ารตามเกณฑด์งักล่าวตั้งแต่ปี 2547 
จนในปัจจุบนัไดก้ าหนดเป็นรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) และในการสร้างเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ไดอ้าศยัแนวทาง
ของ ค่านิยมหลกั (Core Value) 11 ประการ ท่ีประกอบดว้ย 1) การน าองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ 2) 
ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประชาชน3) การเรียนรู้ขององคก์ารและ
ของระดบับุคลากร 4) การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและเครือข่าย 5) ความสามารถในการปรับตวั 
6) การมุ่งเนน้อนาคต 7) การสนบัสนุนให้เกิดนวตักรรม 8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 9) ความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า และ 11) มุมมองในเชิงระบบ  

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1) ลกัษณะส าคญัของ
องคก์ร และ 2) เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

                1) ลกัษณะส าคญัขององคก์ร เป็นภาพรวมขององคก์ร ท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ผลต่อการปฏิบติังาน และความทา้ทายท่ีก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั คือ (1.1) ลกัษณะองคก์ร ท่ีอธิบาย
ถึงสภาพแวดลอ้มและความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร ดงัน้ี (ก) สภาพแวดลอ้มขององคก์ร เช่น พนัธกิจ
หรือหน้าท่ีตามกฎหมาย วิสัยทศัน์และค่านิยม ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร สินทรัพย ์กฎหมาย 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั (ข) ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร เช่น โครงสร้างองคก์ร ผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการให้บริการ (1.2) สภาวะการณ์ขององคก์าร ท่ีอธิบายถึง

                                                            
206 สิทธิศกัด์ิ พฤกษปิ์ติกลุ, บริหารเยีย่ม ผลลพัธ์ยอด ดา้ย Tqa (กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ, 2555), 28-39. 
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สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั บริบทเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ดงัน้ี   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557), 18 

(ก) สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั เช่น สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนั แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (ข) บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ เช่น ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (ค) ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

2) เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 7 หมวด คือ (1) กลุ่มการ
น าองคก์าร ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 
การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (2) กลุ่มพื้นฐานของระบบบริหาร 
ประกอบ ดว้ย หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (3) กลุ่มกระบวนการ 
ประกอบดว้ย หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร และหมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ (4) กลุ่ม
ผลลพัธ์ ประกอบดว้ย หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ โดยมีรายละเอียดของหมวดต่างๆ ดงัน้ี 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร สภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์และความทา้ทาย 
 

1.การน า

องคก์ร 

2.การวางแผนเชิงกล

ยทุธ์ 

4.การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 

3.การใหค้วามส าคญักบั

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้

เสีย 

6.การจดัการ

กระบวนการ 

5.การมุ่งเนน้

ทรัพยากรบุคคล 
7.ผลลพัทก์าร

ด าเนินการ 
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หมวด 1 การน าองคก์าร เป็นการตรวจประเมินการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์ร ระบบการก ากบั
ดูแล การปฏิบติัตามกฎหมาย การมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนบัสนุน
ชุมชน ประกอบดว้ย (1.1) การน าองคก์ารโดยผูบ้ริหารของส่วนราชการ ประเมินเก่ียวกบั  วิสัยทศัน์
และค่านิยม การส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามหลกันิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
การสร้างองคก์ารคุณภาพท่ีย ัง่ยืน การส่ือสารและการท าให้เกิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั (1.2) การ
ก ากบัดูแลองคก์ารและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการประเมินเก่ียวกบั  ระบบการก ากบัดูแล
องค์การ การประเมินผลการด าเนินการ การประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ ความ
ผาสุกของสังคม และการสนับสนุนชุมชน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมิน
วิธีการในการจัดท าวตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรวมทั้ งการน าไปปฏิบัติ 
ประกอบดว้ย (2.1) การจดัท ายทุธศาสตร์ เป็นการประเมินเก่ียวกบั กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ 
นวตักรรม  การวิเคราะห์และก าหนดยทุธศาสตร์ วตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั และการ
พิจารณาวตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ (2.2) การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั เป็นการประเมินเก่ียวกบั  
การจดัท าแผนปฏิบติัการ  การน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั การจดัสรรทรัพยากร แผนดา้นทรัพยากร
บุคคล  การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการ การคาดการณ์ผลการด าเนินการ หมวด 3 การใหค้วามส าคญั
กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นการตรวจประเมินการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อความส าเร็จในระยะยาว ประกอบดว้ย (3.1) สารสนเทศผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย  เช่น สารสนเทศผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในปัจจุบนัและท่ีพึงมีใน
อนาคต ความพึงพอใจและความผูกพนัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/คู่เทียบ และความไม่พึงพอใจ (3.2) การสร้างความผกูพนั เช่น  การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการจดัการขอ้ร้องเรียน หมวด 4 การวดั 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินวิธีท่ีส่วนราชการใช้ในการเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศและสินทรัพยท์างความรู้ ประกอบดว้ย 
(4.1)การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ เป็นการประเมิน   
ตวัวดัผลการด าเนินการ ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ขอ้มูลผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การ
วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ผลการ
ด าเนินการท่ีคาดไวใ้นอนาคต และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและสร้างนวตักรรม (4.2) การจดัการ
ความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นการประเมิน  การจดัการความรู้ การเรียนรู้ระดบั
องคก์าร คุณลกัษณะและความพร้อมใชง้านของขอ้มูลและสารสนเทศ  คุณลกัษณะและความพร้อม
ใชง้านในภาวะฉุกเฉินของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์   หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร เป็นการประเมิน
การสร้างสภาพแวดลอ้มดา้นบุคลากรท่ีก่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดี ประกอบดว้ย (5.1) 
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สภาพแวดลอ้มดา้นบุคลากร เป็นการประเมิน  ขีดความสามารถและอตัราก าลงั การท างานให้
บรรลุผล การจดัการความเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร สภาพแวดลอ้มการท างาน และนโยบายและ
สวสัดิการ (5.2) ความผูกพนัต่ององค์กรของบุคลากร เป็นการประเมิน องค์ประกอบของความ
ผกูพนั วฒันธรรมองคก์ร การประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบและประสิทธิผลการเรียนรู้และการ
พฒันา  และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบการปฏิบติัการ เป็นการตรวจ
ประเมินวิธีในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการ ประกอบด้วย ( 6.1) 
กระบวนการท างาน เป็นการประเมิน แนวคิดในการออกแบบ ขอ้ก าหนดของผลผลิต การบริการ 
และกระบวนการท างาน การน ากระบวนการไปปฏิบติั และการปรับปรุงผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการ (6.2) ประสิทธิผลการปฏิบติัการ เป็นการประเมิน การควบคุมตน้ทุน การจดัการห่วง
โซ่อุปทาน ความปลอดภยั การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และการจดัการนวตักรรม หมวด 7 
ผลลพัธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินวิธีในการประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงใน
ดา้นท่ีส าคญัขององคก์ร ประกอบดว้ย (7.1) ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลและการบรรลุพนัธกิจ เป็นการ
ประเมิน ผลผลิตและการบริการตามพนัธกิจหลกั การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั (7.2) ผลลพัธ์ดา้น
การให้ความส าคัญผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมิน ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (7.3) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการประเมิน ขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร บรรยากาศการท างาน การท าให้บุคลากรมีความผกูพนั การ
พฒันาบุคลากรและการพฒันาผูน้ า (7.4) ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ารและการก ากบัดูแล เป็นการ
ประเมิน การน าและการก ากบัดูแลองคก์ร กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั การประพฤติปฏิบติั
ตามหลกันิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม สังคมและชุมชน (7.5) ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ 
การเงิน และการเติบโต ประเมิน ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ และการเงิน การเติบโต (7.6) 
ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการและการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ตน้ทุน) ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน207  

สรุปองคป์ระกอบของการพฒันาระบบการบริหารราชการ (PMQA) ได ้7 หมวด คือหมวด 
1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย   หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   หมวด 5  การ
มุ่งเนน้บุคลากร และหมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 

                                                            
207 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557), 23-71. 
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การประยุกตใ์ชแ้นวคิด หลกัการหรือปรัชญาการบริหารคุณภาพ (Quality Management: 

QM Approach) ในสถานศึกษา จะท าให้เกิดความแตกต่างกบัแนวทางดั้งเดิม (Conventional 

Approach) โดยเปรียบเทียบ คือแนวทางการศึกษาแบบดั้งเดิม มีลกัษณะดงัน้ี เนน้ความสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนด การควบคุมผูเ้รียน ระบบก าหนดคุณภาพ ผูเ้รียนเป็นผูรั้บ ตรวจสอบบ่อยๆ ใชต้น้ทุน

เป็นตวัขบัเคล่ือน ใชง้บประมาณผลกัดนัแผน ถา้ยงัท างานไดก้็ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลง คุณภาพมาหลงั

ความเป็นจริง การเปล่ียนแปลงมกัมีราคาแพง ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา ในขณะท่ีแนวทางการศึกษา

แบบ QM นั้น จะมีลกัษณะตรงขา้ม คือ เนน้ความพึงพอใจของลูกคา้และความส าเร็จ ควบคุมตนเอง 

ลูกคา้ก าหนดคุณภาพ ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ ใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัขบัเคล่ือน แผนผลกัดนังบประมาณ 

เปล่ียนแปลงแม้จะยงัใช้งานได้ คุณภาพเป็นความต่อเน่ืองและเร่ิมต้นด้วยการวางแผน การ

เปล่ียนแปลงสามารถสร้างก าไร ค่าตอบแทนทางการศึกษา ซ่ึงปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัของการ

บริหารคุณภาพในสถานศึกษา มี 6 อยา่ง คือ 1) มีความปรารถนาท่ีจะออกจากความสะดวกสบายใน

ปัจจุบนัและใชข้อบเขตท่ีใหม่และกวา้งกวา่ ในการคิด วางแผน ลงมือท า และประเมินผล 2) ใชแ้ละ

เช่ือมโยงผลลพัธ์ของการศึกษาทั้ง 3 ระดบัคือ การศึกษาระดบัสังคม ระดบัโรงเรียน และระดบักลุ่ม

หรือบุคคล 3) บุคลากรทุกคนมีความปรารถนาแห่งคุณภาพ ท าทุกอยา่งท่ีมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพ 

4) ผูเ้รียน อาจารย ์ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง นายจา้ง ชุมชนทุกคน ตอ้งเป็นทีมเดียวกนั ทุกคนตอ้งสร้าง

ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ในการบรรลุเร่ืองคุณภาพ 5) การตดัสินใจทั้งหมด อยูบ่นพื้นฐานของ ขอ้มูล 

และวตัถุประสงคท่ี์มัน่คง 6) สร้างทีมท่ีสมาชิกเรียนรู้จากกนัและกนั และมีวตัถุประสงค์ในการ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ให้เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนคุณภาพ จากความมุ่งหมายไปท าให้เป็น

จริง ส่วนขั้นตอนการประยกุตใ์ช ้การบริหารคุณภาพ (QM) เพื่อคุณภาพโดยรวมและการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองในสถานศึกษา มี  9 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การตดัสินใจท่ีจะส่งมอบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถูกผลกัดนัจากความรู้สึกภายใน ท่ีตอ้งการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

มากกว่า เพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษ 2) ความมุ่งมัน่ต่อคุณภาพ ด้วยการยอมรับหลกัการของการ

บริหารคุณภาพและมุ่งมัน่ในการปฏิบติัให้เกิดผล 3) การคดัเลือกระดับคุณภาพ ท่ีการบริหาร

คุณภาพตอ้งมุ่งเนน้ คือ ระดบัสังคม ระดบัโรงเรียน และระดบักลุ่ม/บุคคล 4) การก าหนดวิสัยทศัน์ 

ส าหรับกระบวนการบริหารคุณภาพและโรงเรียนหรือระบบการศึกษา 5) การประเมินความตอ้งการ

ของลูกคา้ 6) จดัสรรใหต้รงตามความตอ้งการ เป็นการตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อการ
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บรรลุผลตามความตอ้งการ 7) ก าหนดและเลือกแนวทางหรือวิธีการท าใหบ้รรลุความตอ้งการ โดย

การก าหนดวิธีการหรือแนวทางท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมด และเลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 8) ติดตั้ง และรักษา การปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง โดยท าให้เป็นส่วนหน่ึง

ของงานประจ าวนั 9) ความกา้วหนา้อย่างต่อเน่ืองและการมีส่วนร่วมควบคุมกระบวนการบริหาร

คุณภาพและท าใหก้ารปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มองคก์ร208  

จากการศึกษาแนวคิด ระบบ และเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ พอสรุปเป็นองคป์ระกอบ
ของการบริหารคุณภาพ ไดด้งัน้ี 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูง (Management commitment) 
การบริหารคุณภาพตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริหารและจบลงท่ีผูบ้ริหาร การบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ ตอ้ง
ริเร่ิมหรือเป็นความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง เพราะความส าเร็จทุกอยา่งลว้นมาจากภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะความมุ่งมัน่ จริงจงัในการเดินไปสู่ความส าเร็จ แมจ้ะเจอกับ
อุปสรรคปัญหาใดๆก็ตาม รวมทั้งการตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ (Quality 
Recognition) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญา แนวคิดการบริหารคุณภาพอย่าง
ลึกซ้ึง อาจดว้ยวิธีการศึกษา การอบรม การเขา้ร่วมประชุมวิชาการเก่ียวกบัคุณภาพ หรือการดูงาน 
และท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งให้ค  านิยาม “คุณภาพ” ให้ชดัเจน และเหมาะสมกบัองคก์ร 
เช่น คุณภาพ หมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  หรือ หมายถึง ความเหมาะสม
กบัการใช้งาน เป็นตน้ 2) การก าหนดวิสัยทศัน์คุณภาพ นโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ 
วตัถุประสงคคุ์ณภาพ กลยทุธ์เชิงคุณภาพ และวางแผนคุณภาพ (Vision, Policy, Goal, Objective, 
Strategy, Planning) ผูบ้ริหารระดบัสูงอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพ ตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์
คุณภาพ นโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ วตัถุประสงคคุ์ณภาพ กลยทุธ์เชิงคุณภาพ และวางแผน
คุณภาพใหมี้ความสอดคลอ้งกนั และสอดคลอ้งกบัค านิยามเร่ืองคุณภาพขององคก์รดว้ย และในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย องคก์รควรพิจารณาอตัลกัษณ์หรือทกัษะท่ีโดดเด่นของตนเองดว้ย 3) 
การส่ือสาร (Communication) เป็นการถ่ายทอดขอ้มูลและสารสนเทศ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
จะท าใหก้ารถ่ายทอดขอ้มูลไดค้รบถว้นสมบูรณ์  ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ตลอดเส้นทางการส่ือสารมี
ความเขา้ใจตรงกนั การส่ือสารมี 2 ลกัษณะคือ การส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งสร้างและจดัหาระบบการส่ือสารแบบเป็นทางการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ลดความส าคญัและความน่าเช่ือถือของการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ แต่พยายามใชก้ารส่ือสาร

                                                            
208 Kaufman and Douglas A. Zahn, Quality Management Plus: The Continuous 

Improvement of Education, 16, 25. 
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แบบไม่เป็นทางการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเม่ือไหร่ก็ตามท่ีบุคลากรให้ความส าคญัและ
เช่ือถือขอ้มูลจากการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากกว่าแบบเป็นทางการ จะท าให้การบรรลุ
เป้าหมายของการบริหารคุณภาพชา้ลง หรือไม่ส าเร็จ และผูบ้ริหารระดบัสูงควรส่งเสริมการส่ือสาร
ภายในองคก์รแบบสองทางมากกวา่การส่ือสารแบบทางเดียว การส่ือสารท่ีส าคญัอนัดบัแรกของการ
บริหารคุณภาพคือ การถ่ายทอด นโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ดา้นคุณภาพ จากระดบับน ลงสู่ระดบั
ล่าง เพื่อให้บุคลากรทุกคน ไดรู้้และเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ และพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ 4) การให้การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) ในส่วนของผูบ้ริหารทุก
ระดบั ควรไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมในเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ เช่น 
เร่ืองคุณภาพ วิธีการและเทคนิคทางสถิติท่ีจ  าเป็น การวางแผนกลยุทธ์ดา้นคุณภาพ เป็นตน้ ส่วน
บุคลากร ก็ควรได้รับการศึกษาและฝึกอบรม ในเร่ืองเก่ียวกับคุณภาพให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึง
เช่นเดียวกนั และควรได ้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้และทกัษะการท างานใหม่ วิธีการและ
เทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การประยุกตใ์ชส้ถิติในการปฏิบติังาน เทคนิคการปฏิบติังาน
ใหม่ๆ เป็นตน้ การศึกษาและการฝึกอบรม นอกจากจะเป็นการปรับปรุงพฒันาสมรรถนะและ
ความสามารถในการท างานแลว้ ยงัสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้กบับุคลากรดว้ย สุดทา้ยคือการ
ถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรดว้ยกนั และระหว่างบุคลากรกบั
องคก์ร เพื่อสร้างองคค์วามรู้ขององคก์ร 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ผูบ้ริหารระดับสูงต้องจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟทแ์วร์ เพื่อการด าเนินการของระบบต่างๆ ในองคก์ร ให้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
รวมทั้งระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหก้ารเขา้ถึง การส่งผา่นขอ้มูลท าไดง่้าย 
และมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ  น่าเช่ือถือ นอกจากนั้นยงัมีการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร เช่น ส่ือ
สังคมออนไลน์ในการส่ือสารภายในองคก์ร และส่ือสารกบัสังคมภายนอก เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ขององคก์ร และใชใ้นการแสวงหาขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้และตลาดดว้ย 6) การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
(Customer focus) องคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ ดว้ยการ
จดัหาระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเช่น การ
วิจยัตลาด การรับฟังขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ การวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ การแปรความ
ตอ้งการของลูกคา้ไปเป็นขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการบริการหลงัการขายต่างๆ เป็นตน้ 7) การมุ่งเนน้บุคลากร 
(Focus on Employees) องคก์รตอ้งมีระบบการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ด้
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบังาน เร่ิมตั้งแต่กระบวนการรับสมคัร การคดัเลือก การบรรจุ การฝึกอบรม  
การสร้างขวญัและก าลงัใจ และระบบรางวลั   8) ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการท างาน 
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(Environment and Atmosphere) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งใหค้วามใส่ใจดา้นความปลอดภยั และ
สุขอนามยัของบุคลากร ดว้ยการสร้างสถานท่ีปฏิบติังานให้สะอาด สะดวก เป็นระเบียบ น่าอยู ่
ปลอดมลพิษ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่วนด้านบรรยากาศการท างาน 
องคก์รตอ้งสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการท างาน การเรียนรู้ และสร้างนวตักรรม 9) การประยกุตใ์ช้
วิธีการและเทคนิคทางสถิติ (Statistic Method) ผูบ้ริหารตอ้งมีการประยกุตใ์ชว้ิธีการและเทคนิคทาง
สถิติในการบริหาร และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใชว้ิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติตามท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรมในการปฏิบติังาน เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การตดัสินใจ เป็นตน้  10) การท างานเป็นทีม (Team) องคก์รตอ้งส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
เปล่ียนการแข่งขนั เป็นการรับผดิชอบร่วมกนั ดว้ยการท าลายก าแพงกั้นระหว่างแผนกต่างๆลง และ
การตั้งทีมงานท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากแผนกต่างๆ มาท างานและแกปั้ญหาร่วมกนั ทุกคนในทีมมี
โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการวางแผนและมีการช่วยเหลือ การพูดคุย และ
การแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ   11)  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  การ
บริหารท่ีเน้นคุณภาพ เป็นการบริหารแบบพลวัต ท่ี มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธุกิจ เทคโนโลยี และความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นองคก์รตอ้งมี
การ ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ และผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการใช ้วฏัจกัรคุณภาพ PDCA 
ในการด าเนินงาน และมีการปฏิบติัวฏัจกัรคุณภาพ PDCA จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 12) การมี
ส่วนร่วมของบุคลากร (Participation)       การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผน 
การก าหนดเป้าหมาย และการควบคุมการด าเนินงาน การเขา้มามีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างคุณภาพและบริการ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ โดยทางออ้ม องคก์รตอ้ง
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีอ านาจในการท างานและมีการ
เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ในการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑท์ั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือ คุณภาพโดยรวมขององค์กร เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหารระดับสูง 
ดงันั้น ในการบริหารงาน ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัหลกัการบริหาร 6 ประการ ดงัน้ี 1) การ
มุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (Focus on customers) การให้ความส าคญักบัลูกคา้ ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ จากการรับฟังขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ การ
ส ารวจและวิจยัตลาด การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติหรือสถิติเพื่อการตดัสินใจ เพื่อใหเ้ขา้ใจความ
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ตอ้งการและความคาดหวงัท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 2) การมุ่งเนน้กระบวนการ (Focus on Process) เร่ิม
จากกระบวนการแปลความต้องการของลูกค้า ไปเป็นความต้องการของผู ้ผลิต (องค์กร) 
กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และองคก์ร กระบวนการ
ตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการออกแบบ กระบวนการถ่ายทอดขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการ
ตรวจสอบแลว้ ไปสู่การผลิต และกระบวนการผลิต เป็นตน้ 3) การมุ่งเนน้ซพัพลายเออร์หรือผูส่้ง
มอบ (Focus on suppliers) การสรรหาและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูส่้งมอบ รวมถึงการส่ือสารท่ีดี
เร่ืองการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆกบัผูส่้งมอบ 4) การมุ่งเนน้บุคลากร 
(Focus on employees) บุคลากรถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ร ท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั 
ในการให้การศึกษา การฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการท างาน และปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเพื่อน
ร่วมงาน และใหเ้กียรติ รวมทั้งการส่ือสารท่ีดี 5) การมุ่งเนน้ผลลพัธ์หรือผลผลิต (Focus on output) 
การผลิตผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์หรือความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึง
การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพดว้ย 6) การมุ่งเนน้การส่งมอบตรงเวลา (Focus 
on delivery) การส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ี
ก าหนด ถือวา่มีความส าคญัมาก และเป็นหน่ึงในคุณภาพขององคก์รดว้ย 

ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) 

บรรจง  จนัทมาศ ให้ความหมายของ  ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management 
System: QMS) คือ การบริหาร ท่ีมีการจดัการในทุกๆเร่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายคุณภาพท่ีตั้ง
ไวข้ององคก์ร209  

ตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management System) 
หมายถึง ระบบท่ีใช้ช้ีแนะ ก ากับ และควบคุมองค์กรในเร่ืองเก่ียวกับคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย
เอกสารดงัต่อไปน้ี 1) นโยบายคุณภาพ (Quality policy) คือการอธิบายแนวทางการบรรลุคุณภาพ
ขององคก์ร 2) คู่มือคุณภาพ (Quality manual) คือเอกสารท่ีประกอบดว้ยแผนผงัขององคก์ร ความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการด าเนินการตามระบบคุณภาพ และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัคุณภาพ 
3) วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ (Quality objective) คือการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการให้บรรลุผลดา้น
คุณภาพ 4) ระเบียบปฏิบติัดา้นคุณภาพ (Quality procedures) คือเอกสารท่ีแสดงขั้นตอนท่ีตอ้งท า 

                                                            
209 บรรจง  จนัทมาศ, ระบบบริหารคุณภาพ Iso 9000: 2000, พิมพค์ร้ังท่ี 20 ed. (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท, 2546), 2. 
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เพื่อใหบ้รรลุนโยบายดา้นคุณภาพ 5) แบบฟอร์มและการบนัทึกขอ้มูล คือเอกสารท่ีแสดงกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีองคก์รไดท้  า210  

ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ท่ีไดรั้บความนิยม น ามาประยกุตใ์ช้
ทั้งในองคภ์าครัฐ และบริษทัเอกชน อยา่งยาวนานจนถึงปัจจุบนั คือ ระบบมาตรฐาน ISO 9000 โดย 
ISO ยอ่มาจาก International Standard Organization แต่จริงๆแลว้ มาจากภาษากรีก คือ ISOS ท่ี
แปลว่า เท่ากนั ซ่ึงองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization) ท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานเกือบทุกดา้นน ามาใชเ้ป็นช่ือของมาตร 
ฐานท่ีองคก์ารก าหนดข้ึน เพื่อให้ทุกประเทศในโลกใชม้าตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากแต่ละประเทศมี
มาตรฐานเป็นของตนเอง ซ่ึงอาจไม่เท่าเทียมกนั  โดยองค์การระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) เร่ิมด าเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
1947 ภายหลงัจากการประชุมกนัของตวัแทนจาก 25 ประเทศท่ีสถาบนัวิศวกรโยธา (Institute of 
Civil Engineers) ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เม่ือปี 1946  ท่ีตกลงร่วมกนัในการก่อตั้งองคก์าร
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
เดียวกนั ปัจจุบนัองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิส เซอร์แลนด์ มีสมาชิก 161 ประเทศ211  และมีภารกิจหลกั 2 อย่างคือ 1) การสนับสนุนและ
พฒันามาตรฐานต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมาตรฐาน 2) การพฒันาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเศรษฐศาสตร์ และภูมิปัญญาต่างๆ 

ระบบมาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานของระบบการบริหารคุณภาพท่ีน ามาซ่ึงคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ใช่มาตรฐานของผลิตภณัฑโ์ดยตรง และทัว่โลกให้การยอมรับ ซ่ึงทุกองคก์ร 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนั้น ยงัเป็นระบบการบริหารงาน ท่ีเน้นเร่ืองเอกสารการ
ปฏิบติังาน ทั้งเร่ืองการบนัทึกการท างาน การแยกหมวดหมู่และจดัเก็บเอกสาร ท่ีตอ้งระบุเกณฑท่ี์
ส าคญัในเอกสารระบบคุณภาพ และท่ีส าคญัคือ ผูป้ระเมินคุณภาพ เป็นบุคคลหรือองคก์รภายนอก 
ดงันั้นในการน าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาใชใ้นการบริหารงาน บุคลากรทุกคนใน
องคก์รตอ้งมีส่วนร่วม  องคก์รตอ้งก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งงานใหช้ดัเจน 
และพนกังานในแต่ละต าแหน่งตอ้งทราบขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของตน และรู้รายละเอียดของงานท่ี
รับผดิชอบอยา่งลึกซ้ึง  รวมทั้งมีการท างานแบบเชิงรุก คือมุ่งเนน้การป้องกนัการเกิดปัญหา มากกว่า

                                                            
210 นิตยา เงินประเสริฐศรี, การบริหารคุณภาพ, 230-31. 
211 International Organization for Standardization, "Our Story,"  accessed March 24, 

2016, available from http://www.iso.org/iso/ home/ about.htm. 
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รอให้ปัญหาเกิดก่อนแลว้ค่อยหาทางแกปั้ญหา จึงท าใหก้ารท างานมีความบกพร่องนอ้ยลง   ในการ
ท างานจะมุ่งเนน้ท่ีระบบ และเป็นทีม ท าใหง้านมีความต่อเน่ือง แมจ้ะมีการเปล่ียนผูรั้บผดิชอบงาน
ก็ตาม สุดทา้ย คือ  การท างานท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ดว้ยการท าให้ผลผลิตมี
คุณภาพสม ่าเสมอและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

การประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ในองคก์ร จะท าให้ทุกภาคส่วน คือ  
พนกังานขององคก์ร  องคก์ร และ ประเทศชาติหรือสังคมโดยรวม ไดป้ระโยชน์  การไดมี้ส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนจนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีวินยั
ในการท างาน มีจิตส านึกท่ีดีในเร่ืองคุณภาพและมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ท าให้เกิดการเรียนรู้
และพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการประสานงานท่ีดีในองคก์ร และการท างานเป็นระบบ   
สุดทา้ยท าให้การพฒันาปรับปรุงคุณภาพเกิดข้ึนไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะน าประโยชน์มาสู่องคก์ร  
โดยท าให้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ลดลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้สร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร  

หลกัการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principle) ของ ISO 9000 พฒันาข้ึนโดย 
คณะกรรมการดา้นเทคนิคท่ี 176 (Technical Committee 176: TC176) และไดรั้บความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิก และระบบมาตรฐาน ISO 9000: 2000 เป็นระบบมาตรฐาน ISO 9000 ท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุด มีทั้งหมด 8 หลกัการ212  ดงัน้ี  

หลกัการท่ี 1 มุ่งเน้นท่ีลูกคา้ (Customer focus) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทุกแนวคิดการบริหาร
คุณภาพ เช่น การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM),  MBNQA, เดมม่ืง (Deming) เป็นตน้ ในยคุท่ี
ธุรกิจมีการแข่งขนัสูงอยา่งเช่นปัจจุบนั ลูกคา้จะมีความส าคญัต่อการคงอยูข่ององคก์รเป็นอยา่งมาก 
การเขา้ใจความตอ้งการในปัจจุบนัและความคาดหวงัของลูกคา้ แลว้ท าใหลู้กคา้บรรลุความตอ้งการ
หรือไดรั้บเกินความคาดหวงั หรือท าให้ไดม้ากกว่าคู่แข่ง  ก็จะท าให้องคก์รสามารถอยู่รอดไดใ้น
สภาวะการแข่งขนัสูงเช่นน้ีได ้หลกัการส าคญัของการมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ คือ องคก์รตอ้งมีกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า มีการตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้า และตรวจสอบการ
ด าเนินงานในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้นอยา่งสม ่าเสมอ มีความเขา้ใจอยา่งดีเก่ียวกบั
ความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้ในทุกด้าน และยงัต้องส่ือสาร ช้ีแจง ฝึกอบรม ให้

                                                            
212 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 170-

72. 
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บุคลากรทุกคน มีความเขา้ใจในความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้น้ีเป็นอยา่งดีดว้ย สุดทา้ย 
องคก์รตอ้งสร้างความสมดุลระหว่างลูกคา้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์รและสังคมภายนอก ในเร่ือง
ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อองคก์รและผลิตภณัฑข์ององคก์ร   

หลกัการท่ี 2 ภาวะผูน้ า (Leadership) สอดคลอ้งกบัหลายแนวคิดการบริหารคุณภาพ เช่น 
แนวคิดการบริหารคุณภาพสมยัใหม่ ของเดมม่ืง (Deming) และการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
(TQM) เป็นตน้             เน่ืองจาก ผูน้ ามีหนา้ท่ีในการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์แนวทางการ
ท างานและทิศทางขององค์กร รวมทั้ งการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
สภาพแวดลอ้มการท างานใหส้ามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ผูน้ าจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ี
เหมาะสมในการน าองค์กร ซ่ึงภาวะผูน้ าท่ีส าคญั เช่น  สร้างวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนส าหรับองค์กร  
ตั้งเป้าหมายและวตัถุ ประสงคข์ององคก์รอย่างทา้ทาย  ด าเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร  เป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบติังาน  เขา้ใจและสามารถตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากร  จดัท าโครงการให้
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  สร้างความไวว้างใจกนัในการท างานร่วมกนั 
และขจดัความหวาดกลวัต่างๆ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและ
การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมาในองคก์ร เป็นตน้   

หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of people) ตรงกบั แนวคิดการ
บริหารคุณภาพทั้งของเดมม่ิง (Deming)  และครอสบ้ี (Crosby) เป็นตน้ เน่ืองจากคุณภาพเป็นเร่ือง
ของทุกคนในองคก์ร ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในองคก์รตอ้งมีส่วนร่วมในการท างานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของตน ดงันั้น องคก์รตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อความเติบโตในอนาคต  เขา้ร่วมกิจกรรมกับลูกคา้ ชุมชนและสังคม   
แสวงหาโอกาสอยา่งกระตือรือร้นในการปรับปรุงคุณภาพองคก์ร จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และความรู้ระหว่างบุคลากร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างทีมงานท่ีมี
อ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ในการแกปั้ญหาร่วมกนั ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการรับรู้ผลงาน
ของบุคลากร ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของทีม และขององคก์ร   

หลกัการท่ี 4  แนวทางการด าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process approach) มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารคุณภาพของแมคคินเซย(์McKinsey) และ MBNQA เป็นตน้  การจดั
กิจกรรมและการใชท้รัพยากรต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปกระบวนการ  ตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ ของ 
เคทและคาห์น (katz and kahn) ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Output) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และส่ิงป้อนกลบั (Feedback) เพื่อใหก้ระบวนการด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการควบคุมอยา่งต่อเน่ือง ผลผลิตของกระบวนการหน่ึง จะเป็นปัจจยั
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น าเขา้ของอีกกระบวนการหน่ึงต่อเน่ืองกนัในระบบ ท าใหมี้การประสมประสานและปฏิสมัพนัธ์กนั
ของกระบวนการต่างๆในองค์กร นอกจากนั้นยงัมีการน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการได้ด้วย ดังนั้น องค์กรควรมีการก าหนดกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และด าเนินงานอยา่งเป็นกระบวนการในทุกกิจกรรมขององคก์ร เพื่อลดตน้ทุน และ
ป้องกนัความผดิพลาด  

หลกัการท่ี 5  แนวทางเชิงระบบในการบริหาร (System approach to management) ซ่ึงตรง
กบัหลกัการบริหารคุณภาพ ของ McKinsey 7S เร่ืองระบบการบริหาร (System) การก าหนดและเขา้
ใจความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของกระบวนการและการบริหารกระบวนการ จะช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมขององคก์รมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้โดยระบบจะเกิดจากการท่ีกระบวน 
การต่างๆมาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั และมีการถ่ายทอดขอ้มูลสารสนเทศแก่กนัและกนั  จุดเช่ือมโยง
ของแต่ละกระบวนการจึงมีความส าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ องค์กรจึงต้องวาง
โครงสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุวตัถุประสงค ์ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในเร่ืองความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของกระบวนการต่างๆในระบบ และจดัสรร
ทรัพยากรต่างๆใหเ้พียงพอ รวมทั้งมีการตรวจวดั ประเมินผล และปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ   

หลกัการท่ี 6 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) ท่ีสอดคลอ้งกับ
แนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) และอีกหลายแนวคิด เน่ืองจากองคก์รคุณภาพ ตอ้งมี
การก าหนดให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ในการด าเนินการต่างๆทั้งหมดขององค์กร และเป็น
นโยบายและวตัถุประสงคห์ลกัขององค์กรอย่างถาวร เพราะการปรับปรุงการท างานขององคก์ร  
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ในระยะยาวได้ โดย
องคก์ร อาจเร่ิมด าเนินการการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้การศึกษา การฝึกอบรมแก่
บุคลากรทุกคน ในเร่ืองเก่ียวกบัการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ทั้งเร่ืองวิธีการ และเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพ เช่น วฏัจกัร PDCA เป็นตน้ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจและมีวตัถุประสงคเ์ร่ือง
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และเห็นถึงความจ าเป็นของการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง   
หลงัจากนั้นจึงด าเนินการก าหนดเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจวดัระดบัของการปรับปรุง 
และมีการตรวจวดัและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อคน้หาส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง สุดทา้ยคือ ส่งเสริม
กิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหา มากกวา่การแกไ้ขปัญหา   

หลกัการท่ี 7  การตดัสินใจตามความเป็นจริง (Factual approach to decision making) การ
ตดัสินใจเร่ิมจากการมีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล และ
น าเสนอทางเลือกของการตดัสินใจ เพื่อท าการตดัสินใจในขั้นตอนสุดทา้ย ดงันั้นหลกัการปฏิบติั
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ตาม คือ มีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี ได้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นจริงและมี
เพียงพอในการน ามาวิเคราะห์ เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค ์ 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ผูว้ิเคราะห์มีความเขา้ใจเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติและ
น ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการตดัสินใจและปฏิบติัตามผลการวิเคราะห์ร่วมกบัประสบการณ์   

หลักการท่ี 8  ความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์บนผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียม (Mutually 
beneficial supplier relationship) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming) ท่ีว่า องคก์รและซพัพลายเออร์มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ แมท้ั้ง 2 ฝ่ายจะมีอิสระต่อกนัแต่ก็มีความสัมพนัธ์กนั ในการท่ีจะผลิตส่ิงท่ีมีคุณค่า บน
พื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัและเท่าเทียม ซ่ึงความสัมพนัธ์ในทางท่ีไม่ชอบหรือทางลบ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นคุณภาพขององค์กรได ้ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร
กบัซพัพลายเออร์ จึงตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีการก าหนดและคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ีเป็น
รายใหญ่หรือท่ีส าคญั สร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ดว้ยการพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ระยะสั้ นกบัระยะยาว มีการส่ือสารท่ีเปิดเผยและชัดเจน มีความร่วมมือกนัในการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภณัฑ ์ มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของลูกคา้และใชแ้ผนงานร่วมกนั เป็นตน้   

องคก์รท่ีตอ้งการน าระบบมาตรฐาน ISO 9000 ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารคุณภาพ และ
ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ นอกจากจะมีความเขา้ใจหลกัการทั้ง 8 หลกัการของ ระบบ
มาตรฐาน ISO 9000 ยงัตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 
ซ่ึงมีอยู ่8 อยา่งดว้ยกนั คือ 1) ขอบเขต (Scope) 2)การอา้งอิงกฎเกณฑ ์(Normative reference) 3)
ค าศพัทแ์ละค านิยาม (Terms and Definitions) 4)ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality management 
system) 5)ความรับผดิชอบดา้นการบริหาร (Management responsibility) 6)การจดัการทรัพยากร 
(Resource management) 7)การผลิต (Product realization) 8) การวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุง 
(Measurement, analysis and improvement) แต่ท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ คือ ขอ้ก าหนดท่ี 4-8 
ท่ีองคก์รตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งดา้นการจดัเตรียมเอกสาร และดา้นการด าเนินการ ส่วนขอ้ก าหนดท่ี 1-3 
เป็นค าอธิบายเก่ียวกบัขอบเขตของระบบมาตรฐาน ISO 9000 การอา้งอิง และค านิยามศพัทต่์างๆ 

ขอ้ก าหนดท่ี 4. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system) ประกอบดว้ย 1) 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป (General requirement) ท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 9000:2000 ทั้งการจดัท าเอกสารระบบบริหารคุณภาพ การปฏิบติั การด ารงรักษาไว ้
และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากการระบุกระบวนการท่ีจ าเป็นและการประยุกตใ์ช ้ก าหนด
ขั้นตอนการท างานและปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆท่ีระบุ ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการ
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ด าเนินการและการควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิผล การจดัหาทรัพยากรและสารสนเทศท่ี
จ าเป็นอยา่งเพียงพอ การติดตาม ตรวจวดั และวิเคราะห์กระบวนการ และการปฏิบติังานในส่วนท่ี
จ าเป็นต่อการบรรลุผลส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว ้และมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ 2) ขอ้ก าหนดดา้นเอกสาร (Documentation requirement) หมายถึง การด าเนินการ
ใดๆเก่ียวกับเอกสาร คือ ด้านการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารขั้นตอนการท างานตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานคุณภาพ เป็นตน้ และ คู่มือคุณภาพ (Quality manual) ท่ีองคก์รตอ้งจดัท า
และเก็บรักษาไว ้ดา้นการควบคุมเอกสาร (Control of documents) เอกสารท่ีระบบบริหารคุณภาพ
ก าหนดไว ้ รวมทั้งบนัทึกต่างๆท่ีเป็นเอกสารชนิดพิเศษ และตอ้งควบคุมใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
สุดทา้ยคือดา้นการควบคุมการบนัทึก (Control of records)   องคก์รตอ้งจดัท าบนัทึกและเก็บรักษา
ไว ้เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานอา้งอิงความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการบริหารคุณภาพ และ
แสดงถึงการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพอยา่งมีประสิทธิผล   

ขอ้ก าหนดท่ี 5. ความรับผดิชอบดา้นการบริหาร (Management Responsibility) ผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร (Management commitment) 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาและประยกุตใ์ชร้ะบบบริหาร
คุณภาพ และมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เช่น จดัท านโยบาย
คุณภาพ แล้วส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการบรรลุตาม
ขอ้ก าหนดของลูกคา้  เป็นตน้ 2) ดา้นการให้ความส าคญักบัลูกคา้ (Customer focus)   ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งพิจารณาขอ้ก าหนดของลูกคา้และไดด้ าเนินการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเพิ่ม
ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 3) ดา้นนโยบายคุณภาพ (Quality policy)    ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งจดัท า
นโยบายคุณภาพ ท่ีมีความเหมาะสมกบัเจตนารมณ์ขององคก์ร มีการส่ือสารและท าความเขา้ใจทัว่
ทั้งองคก์ร รวมทั้งมีการทบทวนตามความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 4) ดา้นการวางแผน (Planning) 
มีการก าหนดวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ และส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์ได้
อยา่งเหมาะสม  สามารถวดัไดแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ 5) ดา้นความรับผิดชอบ อ านาจ
หนา้ท่ี และการส่ือสาร (Responsibility, Authority and Communication) ผูบ้ริหารระดบัสูงได้
ก าหนดความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ีของทุกต าแหน่งงาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 
ผา่นกระบวนการส่ือสารภายในองคก์ร (Internal communication)ท่ีเหมาะสม 6) ดา้นการทบทวน
ของฝ่ายบริหาร (Management review)  ตอ้งทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผน ตอ้งประเมินโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงระบบบริหาร
คุณภาพ นโยบายคุณภาพและวตัถุประสงค์คุณภาพ ตอ้งเก็บรักษาบนัทึกการทบทวนของฝ่าย
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บริหาร และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งครอบคลุมประเด็นการตดัสินใจและ
การด าเนินการต่างๆ   

ขอ้ก าหนดท่ี 6. การจดัการทรัพยากร (Resource management) ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
1)การจดัสรรทรัพยากร (Provision of resources) องคก์รตอ้งก าหนดและจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินงาน และการปรับปรุงประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้  2)
ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) องคก์รตอ้งก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน   แลว้
จดัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะการท างานและประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม รวมทั้งบนัทึก 
การให้การศึกษา การฝึกอบรมทกัษะและประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 3)โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ก าหนด จดัหา และบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น อาคาร สถานท่ี
ปฏิบติังานและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้ 4) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (Work 
environment)  ก าหนด และจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมกบัการท างาน 

ขอ้ก าหนดท่ี 7. การผลิต (Product realization) เป็นขอ้ก าหนดท่ีส าคญัและมีจ านวนมาก
ท่ีสุด ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 1) การวางแผนการผลิต (Planning of product realization) 
องคก์รตอ้งวางแผนและพฒันากระบวนการท่ีจ าเป็นในการผลิต ให้เหมาะสมกบัวิธีการปฏิบติังาน
ขององคก์ร  ก าหนดวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพและขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ์  จดัท ากระบวนการ 
เอกสาร และการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกบัชนิดการผลิต  เป็นตน้  2) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัลูกคา้ (Customer-related process) องคก์รตอ้งระบุขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Determination 
of requirements related to the product) โดยพิจารณาขอ้ก าหนดผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ขอ้ก าหนดการ
ส่งมอบ และกิจกรรมหลงัการส่งมอบ ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ จากนั้น องค์กรตอ้งทบทวนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Review of 
requirements related to the product) เพื่อความมัน่ใจ แลว้จึงส่ือสารกบัลูกคา้ (Customer 
communication) ในประเด็นเก่ียวกับขอ้มูลของผลิตภัณฑ์ ขอ้มูลสัญญาหรือค าสั่งซ้ือ และการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข ขอ้มูลยอ้นกลบั และขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 3) การออกแบบและการพฒันา 
(Design and Development) เม่ือขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ์มีความสมบูรณ์แลว้ องคก์รก็จะท าการ
ออกแบบและการพฒันา (Design and Development) โดยเร่ิมจากการวางแผนการออกแบบและการ
พฒันา (Design and development planning) ก าหนดปัจจยัน าเขา้ส าหรับการออกแบบและพฒันา 
(Design and development input)  ออกแบบและพฒันาผลผลิต (Design and development output)  
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของปัจจยัน าเขา้ท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันา คือ ขอ้มูลท่ีเหมาะสม
ส าหรับการจดัซ้ือ การผลิต และการบริการ เป็นตน้  เม่ือไดผ้ลผลิตจากการออกแบบและพฒันา  ก็
ตอ้งทบทวนผลการออกแบบและพฒันา (Design and development review)อยา่งเป็นระบบ เพื่อ
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ประเมินความสามารถของผลผลิตท่ีไดจ้ากการออกแบบและพฒันา ในเร่ืองความสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนด เสร็จแลว้ก็จะท าการทวนสอบการออกแบบและพฒันา (Design and development 
verification) อีกคร้ัง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ผลผลิตของการออกแบบและพฒันา สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของปัจจยัน าเขา้ของการออกแบบและพฒันา แลว้ท าการรับรองการออกแบบและพฒันา (Design 
and development validation) เพื่อให้มัน่ใจว่า ผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึน เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นการ
ใชง้านท่ีระบุไว ้สุดทา้ยคือ การควบคุมการเปล่ียนแปลงการออกแบบและพฒันา (Control of design 
and development changes) ถา้มีการเปล่ียนแปลง 4) การจดัซ้ือ (Purchasing) เม่ือไดรู้ปแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดแลว้ องคก์รก็จะท าการจดัซ้ือปัจจยัน าเขา้ โดยเร่ิมจาก 
การพิจารณากระบวนการจดัซ้ือ (Purchasing process) เพื่อให้มัน่ใจว่า ผลิตภณัฑท่ี์จดัซ้ือ มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการจดัซ้ือท่ีระบุไว ้และการทวนสอบผลิตภณัฑท่ี์จดัซ้ือ (Verification of 
purchased product)   5) การผลิตและการบริการ (Production and service provision) เม่ือรูปแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัการผลิตพร้อม ก็ถึงขั้นตอนการผลิต ท่ีประกอบดว้ย การควบคุมการผลิตและ
การบริการ (Control production and service provision)  การรับรองกระบวนการผลิตและการ
บริการ (Validation of process for production and service provision) การบ่งช้ีและการสอบกลบั 
(Identification and Traceability) การดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ (Customer property)  และการรักษา
ผลิตภณัฑ ์(Preservation of product)  6) การควบคุมอุปกรณ์เฝ้าติดตามและเคร่ืองมือตรวจวดั 
(Control of monitoring and measure devices) องคก์รตอ้งก าหนดกิจกรรมการเฝ้าติดตามและ
ตรวจวดัอุปกรณ์เฝ้าติดตาม และเคร่ืองมือวดัท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นหลักฐานว่า ผลิตภัณฑ์มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

ขอ้ก าหนดท่ี 8. การตรวจวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุง (Measurement, Analysis and 
Improvement) ประกอบดว้ย 1) องคก์รตอ้งมีการวางแผน และด าเนินกิจกรรมในการเฝ้าติดตาม การ
ตรวจวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุงท่ีจ าเป็น เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑ ์
และเพื่อใหก้ารปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 2) การเฝ้าติดตาม และการ
ตรวจวดั (Monitoring and Measurement) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) การ
ตรวจประเมินภายใน (Internal audit) การเฝ้าติดตามและการตรวจวดักระบวนการ (Monitoring and 
Measurement of process) และการเฝ้าติดตามและการตรวจวดัผลิตภณัฑ์ (Monitoring and 
Measurement of product) 3) การควบคุมผลผลิตท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด (Control of 
nonconforming product) เพื่อป้องกนัการน าไปใชห้รือส่งมอบลูกคา้โดยไม่ตั้งใจ 4) การวิเคราะห์
ขอ้มูล (Analysis of data) ตอ้งก าหนด เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความพึง
พอใจของลูกคา้ คุณลกัษณะของกระบวนการ และผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ เพื่อแสดงถึงความเหมาะสม



 135 
 

 

และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ และประเมินส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 5) การปรับปรุง (Improvement) ประกอบดว้ย การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual 
improvement) การแกไ้ข (Corrective action) และการป้องกนั (Preventive action) 

จากขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9000 ทั้งหมดท่ีกล่าวมา จะมุ่งเนน้ท่ีการจดัเตรียม
เอกสารก่อนการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และการบันทึกขอ้มูลทุกอย่างของ
กระบวนการด าเนินงาน หรือขณะปฏิบติังาน แลว้จดัท าเป็นเอกสาร เพื่อเป็นหลกัฐานของการ
ปฏิบติั และเป็นขอ้มูลในการทบทวน หรือทวนสอบการปฏิบติังาน สุดทา้ยคือ ตอ้งมีการประเมินผล 
ตรวจสอบการปฏิบติังาน ทั้งในระหว่างการปฏิบติังาน และเม่ือปฏิบติังานส าเร็จแลว้ และน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ประเมินผล และวิเคราะห์ ไปท าการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าว ซ ้ าเป็นวงจรไม่รู้จบ ก็จะท าให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด เช่นกนั 
ดงันั้น ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้องคก์รประสบผลส าเร็จ ในการใชร้ะบบมาตรฐาน ISO 9000 ในการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ก็คือ 1) การท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รมีภาระผกูพนัและให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพ 2) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติังานแก่บุคลากรทุกคน 3) องคก์รมีการประยกุตใ์ช ้วฏัจกัร PDCA ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามวฏัจกัร PDCA ดว้ยความเตม็
ใจและกระตือรือร้น 4) กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน อยู่ภายใตก้ารควบคุม การตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ทางสถิติ และการปรับปรุง การท่ีองค์กรใด จะน า ระบบมาตรฐาน ISO 9000 ไป
ประยกุตใ์ช ้ในการบริหารองคก์รและขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 จึงตอ้งใหค้วามส าคญั 
กบัทั้ง 4 ประเดน็และระบบเอกสารดว้ย   

เคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพ (Quality management Tools: QMT) 

ในการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ ตามแนวคิดหรือหลักการการบริหารคุณภาพต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการบริหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงพอจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
ได ้ดงัน้ี 1) เคร่ืองมือพยากรณ์ความผิดพลาด    2) เคร่ืองมือปรับปรุงคุณภาพ  3) เคร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ  4) เคร่ืองมือด าเนินการบริหาร 
เคร่ืองมือพยากรณ์ และค้นหาปัญหา     

วิวฒันาการของเคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพ เร่ิมจากวอลเตอร์ เอ ชูวห์าร์ท (Walter A. 
Shewhart) ไดน้ าวิธีการทางสถิติท่ีเรียกว่า การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (Statistical quality control) 
มาใชใ้นการแกปั้ญหาความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการผลิต ท าใหผ้ลผลิตเสียหายหรือบกพร่อง   โดย
วิธีการน้ีจะใชแ้ยกสาเหตุความผดิพลาด ระหว่าง 1) สาเหตุธรรมดา (Common cause) เป็นสาเหตุท่ี
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เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถแกไ้ขได ้ท าไดเ้พียงการเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง
เท่านั้น   และ 2)สาเหตุท่ีควบคุมได ้(Controllable cause) ซ่ึงถา้เกิดข้ึนจะก่อใหเ้กิดความเสียหายท่ี
รุนแรง แต่ถา้รู้ล่วงหน้า ก็จะสามารถป้องกนัความเสียหายได ้ปัญหาคือจะสามารถรู้ล่วงหน้าได้
อย่างไร ชูวห์าร์ท (Shewhart) จึงไดเ้สนอวิธีการพยากรณ์ปัญหาและควบคุมการผลิต ท่ีเรียกว่า 
แผนภูมิควบคุม (Control chart) ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนท่ีดีในการก าหนดช่วงเวลาในการสุ่มวดั
ขอ้มูล หลงัจากนั้นก็ท าตามแผน โดยการสุ่มวดัขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณดว้ยสถิติอย่างง่าย 
น าไปเขียนกราฟ สุดทา้ยเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานท่ีมีค าอธิบายท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ ถา้ค่าท่ี
วดัได ้มากกว่าค่าสูงสุด หรือ ต ่ากว่าค่าต ่าสุดของกราฟมาตรฐาน แสดงว่ามีปัญหาในกระบวนการ
ผลิตแน่นอน ในขณะท่ี ค่าท่ีวดัไดอ้ยูร่ะหวา่งค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดของกราฟมาตรฐาน แต่มีลกัษณะ
ข้ึนลงอย่างสม ่าเสมอในอตัราคงท่ี ก็ยงัแสดงว่า กระบวนการผลิตก าลงัจะมีปัญหาในไม่ชา้ ให้รีบ
แกไ้ขก่อนท่ีความเสียหายจะรุนแรง ดงัแผนภูมิท่ี 4 

 
  

                                                                                  Upper Control limit 

                            

                                                                                  Lower Control limit 

                 แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิควบคุม (Control chart) 

นอกจากแผนภาพควบคุม (Control chart) ท่ีใชพ้ยากรณ์ปัญหาท่ีจะเกิดในอนาคตอนัใกล ้
เพื่อหาวิธีป้องกนัหรือลดความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึน แลว้ ยงัมีเคร่ืองมือท่ีใชค้น้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง
ของปัญหา ท่ีเรียกว่า แผนภาพกา้งปลา (Cause and Effect Diagram หรือ Fish Bone Diagram) ของ 
คาโอรุ อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa) ท่ีไดผ้สมผสานเทคนิคการท างานตามสายงาน กบัวฒันธรรม
แบบญ่ีปุ่น ท่ีมีความรักพวกพอ้ง จนเกิดเป็นแนวคิดการท างานเป็นกลุ่ม แผนภาพกา้งปลา ซ่ึงเป็น
การเขียนแผนผงัความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและปัญหา เช่ือมโยงกันเป็นรูปคลา้ย
กา้งปลา โดยผลคือประเด็นปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่และถูกเลือกให้คน้หาสาเหตุ ส่วนสาเหตุปัญหา 
หมายถึง สถานะปัจจุบนัของปัญหา แผนภาพกา้งปลา จะท าให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุ
กบัปัญหาไดง่้ายข้ึน โดยปกติแลว้จะน าแผนภาพกา้งปลามาใช้ เม่ือปัญหาท่ีถูกเลือก (ผล) ยงัไม่
ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงและไม่ทราบว่า ตอ้งแกไ้ขประเด็นใดก่อน และเม่ือตอ้งการความคิดในวง
กวา้งเก่ียวกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีถูกเลือกนั้น แผนภาพกา้งปลามีลกัษณะ ดงัน้ี 
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         แผนภูมิท่ี 5 แสดงแผนภาพกา้งปลา 

          ท่ีมา: เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ. การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000 และการประกนั 

                    คุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 2.   (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2545), 129 

การน าแผนภาพก้างปลา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพนั้น เอกชัย  บุญ
ยาทิษฐาน ไดใ้หค้  าแนะน า ดงัน้ี 1) ทีมงานท่ีสร้างแผนภาพกา้งปลาทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจและบ่งช้ี
ประเด็นปัญหาท่ีจะวิเคราะห์อย่างชดัเจน 2) เขียนแผนภาพกา้งปลา โดยให้ปัญหาท่ีถูกเลือก (ผล) 
อยู่ในกรอบดา้นขวามือ ท่ีเป็นเสมือนหัวปลา แลว้ลากกา้งหลกัจากหัวปลาไปทางซา้ย พร้อมเขียน
กา้งยอ่ยแตกออกจากกา้งหลกั 3) ก าหนดหวัขอ้กา้งใหญ่  จากการระดมสมอง (Brainstorming) หรือ
จากองคป์ระกอบการบริหาร 4M หรือ5M คือ คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) วสัดุหรือวตัถุดิบ 
(Material)  วิธีการ (Method)  การวดั (Measurement)  และสภาพแวดลอ้ม (Environment) 4) ระดม
สมองหาสาเหตุของปัญหา (ผล) ซ่ึงอาจจะหาสาเหตุแลว้เขียนใส่ในกา้งปลาเลย หรือ น ามาท าความ
เขา้ใจก่อนแลว้ค่อยเขียนใส่กา้งปลาก็ได ้5) แต่ละกา้งใหญ่อาจมีกา้งยอ่ยๆไดอี้ก นัน่คือ สาเหตุใหญ่ 
อาจมีสาเหตุย่อยๆ ได้อีกมากหมาย ซ่ึงการคน้หาสาเหตุของปัญหา สามารถใช้ค  าถาม ‚ท าไม‛ 
‚อะไร‛ได ้6) เลือกสาเหตุหลกัของปัญหาโดยท าสัญลกัษณ์ท่ีสาเหตุส าคญัของปัญหา ซ่ึงเม่ือทราบ
สาเหตุหลกัแลว้ ควรหยุดหาสาเหตุทนัที เพราะถา้ท าต่อไปอาจท าให้สับสนได ้7) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพิ่มเติมในการทบทวนสาเหตุของปัญหา เพื่อหาขอ้มูลสนับสนุนหรือยืนยนัสาเหตุนั้นๆ 213 
นั่นคือ แผนผงักา้งปลาจึงเป็นแผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัญหากบัสาเหตุของปัญหา 
ตั้งแต่สาเหตุหลกัจนถึงสาเหตุยอ่ยๆ แผนภาพกา้งปลาจึงช่วยดึงเอาความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของ
ปัญหานั้น ของสมาชิกหรือทีม   ท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึงสมเหตุสมผล สามารถ
น าเอาสาเหตุนั้นไปวิเคราะห์วิธีแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
                                                            

213 เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก, 158-61. 

สาเหตุหลกั 

สาเหตหุลกั 

ปัญหา(ผล) 

สาเหตุยอ่ย 
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แมว้่าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงและท าการแกไ้ขปัญหาจะมีความส าคญั การคดัเลือก
ประเด็นปัญหา ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ก็มีความส าคญั ต่อการบริหารคุณภาพ เช่นเดียวกนั เน่ืองจาก
ประเด็นปัญหามีจ านวนมาก องคก์รไม่สามารถด าเนินการวิเคราะห์และแกไ้ข ทุกปัญหาในเวลา
เดียวกนัได ้จ าเป็นตอ้งเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการอยูร่อด และผลประโยชน์
ขององคก์ร มาด าเนินการวิเคราะห์และแกไ้ขก่อน เคร่ืองมือหรือวิธีการคดัเลือกประเด็นปัญหา มี
ดงัน้ี ฮิสโตแกรมและกราฟต่างๆ (Histograms and Graphs) แผนภูมิพาเรโต แผนภาพการกระจาย 
(Scatter Diagram) การจ าแนกขอ้มูล (Stratification) และใบตรวจสอบ (Check list)214  

ฮิสโตแกรมและกราฟต่างๆ (Histograms and Graphs) เป็นการแจกแจงขอ้มูลและน าเสนอ
ในรูปกราฟหรือฮิสโตแกรม เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกประเด็นปัญหา 
ประกอบดว้ย 1) กราฟเส้น (Line Graph) ท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเป็นเส้นตรงต่อเน่ืองกนั 2) 
กราฟแท่ง (Bar Chart) ท่ีความสูงของแท่งจะแสดงจ านวนความถ่ีของขอ้มูล 3) กราฟวงกลม (Pie 
Graph) ท่ีแสดงจ านวนความถ่ีดว้ยการแบ่งพื้นท่ีของวงกลม โดย 360 องศาเท่ากบั 100% และ 4) ฮิส
โตแกรม (Histogram) เป็นกราฟแท่ง ท่ีแสดงความถ่ีของขอ้มูลต่อเน่ืองกนั ใชดู้การกระจายของ
ขอ้มูล แนวโนม้การกระจายของขอ้มูล และจุดสูงสุดของขอ้มูล 

แผนภูมิพาเรโต มีลกัษณะเป็นกราฟแท่ง ผสมกบักราฟเส้นตรง แสดงความถ่ี ความถ่ีสะสม
และร้อยละของขอ้มูลหรือปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข โดยเรียงจากปัญหาท่ีมีความถ่ีมากไปหานอ้ย จึง
ใชแ้ยกปัญหาออกจากกนั และเลือกปัญหาท่ีมีความถ่ีมากกว่ามาแกปั้ญหาก่อน และยงัสามารถใช้
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการแก้ปัญหาไดอี้กดว้ย ส่วนการเขียนแผนภูมิพาเรโต มีดงัน้ี 1) เก็บ
รวบรวมขอ้มูลและจ าแนกขอ้มูลตามสาเหตุของปัญหา 2) แจกแจงขอ้มูลตามความถ่ี โดยเรียงจาก
มากไปหานอ้ย และค านวณความถ่ีสะสม 3) ค  านวณร้อยละและร้อยละสะสม 4) สร้างกราฟ 3 แกน 
5) สร้างกราฟแท่งโดยเรียงจากปัญหาท่ีมีความถ่ีมากไปหานอ้ย 6) วาดเส้นกราฟความถ่ีสะสมโดย
เร่ิมจากจุดบนสุดของกราฟแท่งแรก ดงัตวัอย่างแผนภูมิพาเรโต จะพบว่า ปัญหา C มีความถ่ี และ
ร้อยละสูงท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขก่อนปัญหาอ่ืน และถา้ตอ้งการแกปั้ญหาได ้80 
% ของความถ่ี ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา B ไปพร้อมกนัดว้ย   

                                                            
214 ศุภชยั นาทะพนัธ์, การควบคุมคุณภาพ Quality Control, 70-108. 
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            แผนภูมิท่ี 6  แผนภูมิพาเรโต 

แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นกราฟท่ีแสดงการกระจายตวัของขอ้มูล และ
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างขอ้มูล 2 ชุด ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์มี 2 แบบคือ สัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ถา้ตวัแปรเหตุเพิ่มข้ึน ตวัแปรอีกตวัหน่ึงก็จะเพิ่มข้ึนตาม และสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
กนั ถา้ตวัแปรเหตุเพิ่มข้ึน ตวัแปรตามจะลดลง 

การจ าแนกขอ้มูล (Stratification) คือ การจ าแนกขอ้มูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามท่ีก าหนด 
เช่นประเภทของผลิตภณัฑ์ แหล่งวตัถุดิบ เป็นตน้ เพื่อสามารถเห็นความแตกต่างของขอ้มูลได้
ชดัเจน ในการหาสาเหตุของปัญหา ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด และสุดทา้ย ใบตรวจสอบ 
(Check list) มีลกัษณะเป็นตารางแบบฟอร์ม ท่ีออกแบบมาเพื่อเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการท า
เคร่ืองหมายลงบนใบตรวจสอบเท่านั้น ก็สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เบ้ืองตน้ได ้เช่น ความถ่ี ร้อย
ละ เป็นตน้                     

เคร่ืองมือปรับปรุงคุณภาพ 
 การปรับปรุงคุณภาพ จะท าให้ขอ้บกพร่องต่างๆลดลง ประสิทธิภาพการท างานและ

ประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มข้ึน สมรรถนะของบุคลากรสูงข้ึน องค์กรท่ีปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง จะมีโอกาสอยูร่อดสูง ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คงใหก้บับุคลากรและผูถื้อหุน้ การปรับปรุง
คุณภาพ มีเคร่ืองมือหลายอย่าง และผูบ้ริหารตอ้งท าหนา้ท่ีและใส่ใจในการเปล่ียนแปลงระบบการ
ท างานจากการพิจารณาผลงานของบุคลากรบนพื้นฐานของตวัเลข ไปเป็นการสร้างหลกัประกนั
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ความมัน่คงใหก้บับุคลากรแทน สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้และสนุกในการท างาน215  แต่
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงคุณภาพก็มกัประสบอุปสรรคปัญหา ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิด
จากผูบ้ริหารหรือทีมงานมีความเขา้ผิดเก่ียวกบัแนวความคิดระบบบริหารคุณภาพ ขาดแนวทางการ
วิเคราะห์หรือการก าหนดประเด็นปัญหาท่ีถูกตอ้ง  การก าหนดประเด็นปัญหาผิดพลาด  เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจผิดเก่ีวกบัหน้าท่ีหลกัของตนเอง หรือทีมงานปรับปรุงคุณภาพขาดความรู้ความ
เขา้ใจในงานท่ีท าอย่างเพียงพอ  หรือขาดความรู้เก่ียวกบัเทคนิคทางสถิติท าให้การเก็บขอ้มูลผิด 
หรือเกบ็ขอ้มูลไดไ้ม่เพียงพอ ส่งผลใหก้ารก าหนดสาเหตุปัญหาท่ีแทจ้ริงผดิ และท่ีส าคญัคือ เกิดจาก
ทศันคติเร่ืองคุณภาพของบุคลากรเองท่ีมกัคิดวา่ คุณภาพในปัจจุบนัดีพอแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งปรับปรุง
คุณภาพ ท าให้ขาดความมุ่งมัน่และขาดความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพ ดงันั้น องคก์รตอ้งมี
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ ท่ีเป็นเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ ไม่ใช่การตรวจสอบผลิตภณัฑ์ เพราะ
นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะข้ึนอยู่กบัทกัษะและความสามารถของบุคลากรแลว้ คุณภาพยงั
เกิดจากการท่ีพนกังานมีความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และมีความสุขในการท างาน องคก์รจึง
ตอ้งมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุ หรือในระยะยาว มากกว่าการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และให้
บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรในเร่ืองเทคนิค
พิเศษในการท างาน การใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
จ าเป็น ซ่ึงขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพ ควรเร่ิมจาก การเก็บขอ้มูลให้เพียงพอต่อการก าหนด
ประเด็นปัญหา จากนั้นก็วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตอย่างละเอียด ดว้ยวิธีการเชิงสถิติ และ
ประเมินทกัษะของบุคลากร เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการปฏิบติังานและวางแผนการฝึกอบรม
บุคลากร หลงัจากนั้นทีมงานปรับปรุงคุณภาพจะน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าใชใ้นการหาสาเหตุท่ี
แทจ้ริงของปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันา โดยการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องอยา่งละเอียด 
และก าหนดแนวทางการปรับปรุง ซ่ึงอาจใชแ้ผนภาพกา้งปลา ของ Kaoru Ichikawa เป็นเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์ มีการก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการอยา่งชดัเจน 
เพื่อให้การท างานเป็นเอกภาพ ประสานความร่วมมือกันได้อย่างดี รวมทั้ งมีการช้ีแจงเร่ือง
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นปัญหาให้ทุกคนรู้และเขา้ใจตรงกนัอย่างชัดเจน นอกจากนั้นทีมงานปรับปรุง
คุณภาพยงัตอ้งจดัท ามาตรฐานดา้นคุณภาพ ตน้ทุนและวิธีการท างาน และแนะน าเทคนิคการท างาน
ท่ีจ าเป็น เสร็จแลว้ ก็จะส่งต่อใหฝ่้ายปฏิบติังาน ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางท่ีทีมงานปรับปรุง
คุณภาพก าหนดข้ึน โดยทีมงานปรับปรุงคุณภาพตอ้งรับผิดชอบดา้นเทคนิค ส่วนฝ่ายปฏิบติังานจะ

                                                            
215 ราฟาเอล อาเกวโญ่, ดร.เดมม่ิง อเมริกนัชนผูปู้รากฐานเร่ืองคุณภาพใหญ่ี้ปุ่น, แปลโดย ชู

เกียรติ ชาญสง่าเวช, 220-21. 



 141 
 

 

รับผิดชอบเร่ืองการท างาน ทีมงานปรับปรุงคุณภาพจึงต้องมีการสืบสวนความสอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล มีการให้
การศึกษาและฝึกอบรมเป็นระยะ มีการทบทวนคู่มือการท างาน รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่างๆให้เหมาะสมกบังานมากข้ึน สุดทา้ย คือ สรุปผลลพัธ์ ท่ีเป็นการทบทวนการปฏิบติังาน เพื่อ
ป้องกนัการเกิดปัญหาเดิมซ ้าอีก ทั้งจากขอ้บกพร่องท่ีมองเห็นชดัเจน และท่ีแฝงเร้น   

การปรับปรุง โดยในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา หรือความผดิพลาดในการผลิต ชูวห์าร์ท 
(Shewhart) ได้เสนอเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพ ท่ีเรียกว่า วฏัจกัรคุณภาพ หรือ Shewhart 
cycle ประกอบดว้ย 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบติั (Do) 3) การศึกษา (Study) และ 4) การ
ด าเนินการ (Act)  หรือท่ีรู้จกักนัว่า วฏัจกัร PDSA ต่อมา เดมม่ิง (Deming) ไดศึ้กษาและพฒันาวฏั
จกัรคุณภาพ PDSA จนเป็น วฏัจกัรคุณภาพ PDCA หรือ Deming cycle ท่ีประกอบดว้ย การวางแผน 
(Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการยอมรับและปรับปรุง (Act) ซ่ึงวฏัจกัร
คุณภาพ PDCA เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพมากอยา่งหน่ึง 
และไดรั้บความนิยมใชม้าจน ถึงปัจจุบนั  การปรับปรุงคุณภาพมีเป้าหมายอยูท่ี่การพฒันาปรับปรุง
คุณภาพของงาน ตน้ทุนการผลิต การส่งมอบสินคา้ ความปลอดภัย และขวญัและก าลงัใจของ
บุคลากร การใชว้ฏัจกัร PDCA จะเร่ิมตน้จากการรวบรวมขอ้มูลและน าไปวางแผน น าแผนไป
ปฏิบติั ตรวจสอบการปฏิบติังาน และท าการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือปรับปรุงแกไ้ขส าเร็จ ก็ก าหนดเป็น
มาตรฐาน แลว้น ามาตรฐานนั้นมาปฏิบติั และท าการตรวจสอบเพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุง สุดทา้ย
เร่ิมวฏัจกัร PDCA อีกรอบหน่ึง ดงันั้นวฏัจกัร PDCA ก็จะหมุนไปเร่ือยๆพร้อมกบัการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ดงัแผนภูมิท่ี 7 
   
  
 
 
 
 
 
 
              แผนภูมิท่ี 7   วฏัจกัรคุณภาพ PDCA   

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เป็นกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ
และใชว้ฏัจกัรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท าตามวฏัจกัรคุณภาพ PDCA ซ ้ า 

Plan: P 

Do: D 

Check: C 

Act: A 
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ในแต่ละรอบ จะเกิดการปรับปรุงคุณภาพและผลลพัธ์ของการปฏิบติังานก็สูงข้ึนเร่ือยๆ โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่เกิดจากการพิจารณาวิธีการปฏิบัติงานท่ีท าซ ้ าอย่างเป็นระบบ การ
ตรวจสอบผลลพัธ์ และการแกไ้ขความบกพร่องท่ีตรวจพบ วฎัจกัรคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย 
การวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Act) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.การวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนแรกของวฏัจกัรคุณภาพ ถา้วางแผนไดเ้หมาะสมและ
สมบูรณ์จะท าให้ขั้นตอนอ่ืนๆสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล การวางแผนการปรับปรุง
คุณภาพ มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดประเด็นปัญหา (2) การ
ตั้งเป้าหมายและก าหนดวตัถุประสงค ์ (3) การก าหนดวิธีการปรับปรุงท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด (4) การ
วิเคราะห์วิธีการปรับปรุง และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด (5) ก าหนดวิธีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลลพัธ์ 

เม่ือวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเสร็จแลว้ ผูบ้ริหารองค์กร ตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการ 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั มีขั้นตอนดงัน้ี (1)ก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งปรับปรุงให้
ชดัเจน (2) แยกกิจกรรมออกไปตามโครงสร้างขององคก์ร (3) กระจายกิจกรรมย่อยๆ ไปตาม
หน่วยงานต่างๆในองคก์ร (4)ก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ใหช้ดัเจน 

แผนการปรับปรุงคุณภาพและแผนปฏิบติัการ จะถูกกระจายไปตามล าดบัจนทัว่ทั้งองคก์ร 
เม่ือหวัหนา้หน่วยงานไดรั้บแผนกจ็ะตอ้งออกแบบและพฒันาแผน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์   โดย
ในการพฒันาแผนปฏิบติัการ ควรค านึงถึง ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรและเวลา รวมทั้งการก าหนด
วิธีการปฏิบติัภายใตข้อ้จ ากัดน้ี การเก็บรวบรวมและการจดัการสารสนเทศ และค านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัแผนหลกั เป็นตน้ 

2.การปฏิบติั (Do) การน าแผนงานไปปฏิบติั มีขั้นตอน ดงัน้ี (1) ให้การศึกษาและฝึกอบรม
แก่บุคลากรผูรั้บผิดชอบปฏิบติัตามแผน ให้ทราบถึงความส าคญัและเขา้ใจในแผนการนั้นอย่าง
ชดัเจนและตรงกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน ประสานงานหรือส่ือสารอย่างเหมาะสม
กบัฝ่ายปฏิบติั และจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม (2) การลงมือปฏิบติังาน
ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผน (3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ตามวิธีการควบคุม
คุณภาพท่ีก าหนดไว ้

3.การตรวจสอบ (Check) คือการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังาน การตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบติัตามแผน มีการด าเนินการใน 2 ประเดน็คือ 
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                        3.1 ความเหมาะสมของแผน เพราะความไม่เหมาะสมของแผนการ ท าใหก้ารปฏิบติั
ไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงความไม่เหมาะสมของแผนมาจากหลายสาเหตุ เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์รผิดพลาด ขอ้มูลสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดความรู้ในการวางแผน 
เป็นตน้ 
                         3.2 การปฏิบติัตามแผน เพื่อตรวจสอบ การปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดของงาน
และการบรรลุเป้าหมาย และความสอดคลอ้งดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์กบัความตอ้งการของลูกคา้ 
เพราะการปฏิบติังานอาจไม่ประสบผลส าเร็จ ถา้ผูป้ฏิบติังานละเลยท่ีจะปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้
ซ่ึงอาจมีสาเหตุจาก การส่ือสารภายในองคก์รไม่มีประสิทธิภาพพอ ผูป้ฏิบติังานไม่มีความเขา้ใจ
แผนดีพอ ขาดแคลนทรัพยากร การให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรไม่เพียงพอ และ
บุคลากรไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของแผน เป็นตน้ 

4.การปรับปรุงแกไ้ข (Act) เม่ือตรวจสอบพบขอ้บกพร่องและมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ขอ้บกพร่องแลว้ ก็ตอ้งปฏิบติัการแกไ้ขปรับปรุงท่ีตน้เหตุของความบกพร่อง และหาวิธีป้องกนัไม่ 
ให้เกิดซ ้ าอีก ซ่ึงตอ้งมัน่ใจว่า ได้แก้ไขท่ีสาเหตุท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่แก้ไขเพียงแค่อาการของปัญหา
เท่านั้น 

การน าวฏัจกัรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการบริหารงาน จะท าใหก้ารบริหารงานมีระบบ และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถดึงเอาศกัยภาพของบุคลากรออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ท าให้เกิดการคิด วางแผน ปฏิบติังาน ตรวจสอบ 
และปรับปรุงแกไ้ขดว้ยตนเอง สุดทา้ยคุณภาพองคก์รไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และผลผลิต
เพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตาม การใชว้ฏัจกัร PDCA จะไม่ประสบผลส าเร็จเลย ถา้มีการละเลยหรือไม่
ปฏิบติั ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงอย่างจริงจงัและเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง หรือการปฏิบติัตามขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงไม่ถูกตอ้ง เช่น องคก์รมีการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ มีการปฏิบติัตามแผน และมีการ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน แต่ไม่มีการน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไ้ข การบริหารงานและการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองกล็ม้เหลวและสูญเปล่า   

การน าเอา วฏัจกัร PDCA ไปประยกุตใ์ชใ้น ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  ซ่ึงปรากฏ
อยูใ่นขอ้ก าหนดคุณภาพต่างๆ ดงัน้ี 

1.วางแผน (Plan: P) ปรากฏอยู่ในขอ้ก าหนดท่ี 4 องค์กรตอ้งก าหนดและบริหาร
กระบวนการทั้งหมด จดัท าระบบบริหารคุณภาพและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง จดัเตรียมวิธีการท างาน
และวิธีการน าระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบติั เป็นตน้ และขอ้ก าหนดท่ี 5 ผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้ง
แปลความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้หรือขอ้ก าหนดของลูกคา้ ไปเป็นขอ้ก าหนดของ
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องค์กรหรือระบบบริหารคุณภาพ มีการก าหนดวตัถุประสงค์คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกับนโยบาย
คุณภาพท่ีสามารถวดัไดแ้ละยงัครอบคลุมทุกส่ิงท่ีจ าเป็น เป็นตน้ 

2.ปฏิบติั (Do) ปรากฏอยูใ่นขอ้ก าหนดท่ี 6 องคก์รตอ้งก าหนดและจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ต่อการจัดท าและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ และถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล มีการ
มอบหมายงานตามความ สามารถ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ของบุคลากร ตอ้งท า
ให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในความส าเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงคคุ์ณภาพ เป็น
ตน้และขอ้ก าหนดท่ี 7 องค์กรตอ้งจดัล าดบัขั้นตอนของกระบวนการหลกัและกระบวนการย่อย  
องค์กรต้องมีการวางแผนและควบคุมการออกแบบและพัฒนา องค์กรต้องมีการตรวจสอบ 
ประเมินผล ระบุข้อบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข บันทึกผลลัพธ์ และทวนสอบผลลัพธ์   ในการ
ด าเนินการผลิต องคก์รตอ้งมีวิธีการควบคุมการผลิต  การเกบ็รักษาผลิตภณัฑ ์  เป็นตน้ 

3.การตรวจสอบ (Check)      ปรากฏอยูใ่นขอ้ก าหนดท่ี 8.1-8.4 ท่ีองคก์รตอ้งก าหนดวิธีการ 
ติดตามและการตรวจสอบ และเทคนิคทางสถิติท่ีใช้ โดยองค์กรตอ้งติดตามตรวจสอบและวดั
สมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ การก าหนดวิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารหรือวิธีการหาขอ้มูล
ข่าวสาร ก าหนดเกณฑ์การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ก าหนดวิธีเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ ในดา้นการตรวจสอบภายใน องคก์รตอ้งวางแผนการติดตาม
ตรวจสอบ โดยก าหนดหน่วยงาน ประเดน็ท่ีตอ้งตรวจสอบ เกณฑก์ารตรวจสอบ และความถ่ีในการ
ตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากนั้น องคก์รตอ้งก าหนดวิธีการตรวจวดัและเฝ้าติดตาม และมีการทวน
สอบผลิตภณัฑ ์มีการบนัทึกและเกบ็รักษาผลการตรวจวดั  เป็นตน้   

4. การแกไ้ขปรับปรุง (Act) ปรากฏอยู่ในขอ้ก าหนดท่ี 8.5 องคก์รตอ้งปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ องคก์รตอ้งแกไ้ขท่ีสาเหตุของความบกพร่อง และด าเนินการก าจดั
สาเหตุความบกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหา และขอ้ก าหนดท่ี 5.6.3 
ก าหนดให้มีการบนัทึกผลการทบทวนของฝ่ายบริหารและน าไปปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพและกระบวนการต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการวางแผน ของวฏัจกัร PDCA อาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง และเป็นจริงท่ีเพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลและระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ดีพอ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลองคก์ร เคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นั คือ การวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงเป็น
เทคนิคหรือกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพโดยรวม และเจาะลึกทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength: S) เป็นการวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบ หรือส่ิงท่ีท าใหอ้งคก์รมี
ความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง และถือเป็นจุดแขง็ขององคก์รท่ีสามารถแข่งขนัได ้2) การวิเคราะห์
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จุดอ่อน (Weakness: W) เป็นการวิเคราะห์เจาะลึก ถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหา ขอ้บกพร่อง ท่ีท าให้องคก์ร
เสียเปรียบหรืออ่อนแอ 3) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity: O) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกองค์กร ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนให้องค์กรมี
โอกาสทางธุรกิจมากข้ึน 4) การวิเคราะห์ขอ้จ ากดั (Threat: T) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจภายนอกองคก์รเช่นกนั แต่เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององคก์ร  
สรุปว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในองคก์ร และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ร โดยในการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในองคก์รนั้น องคก์รอาจด าเนินการประเมิน
คุณภาพ (Assessment of Quality) ซ่ึง จูรัน (Juran) และกรายนา (Gryna) ไดเ้สนอการประเมิน
คุณภาพองคก์รไว ้4 ดา้น216  คือ 1) การประเมินตน้ทุนดอ้ยคุณภาพ (Cost of poor quality) 2) การ
ประเมินการคงอยูใ่นตลาด (Standing in the marketplace) 3) การประเมินวฒันธรรมคุณภาพของ
องคก์ร (Quality culture in the organization) และ4) การประเมินการด าเนินระบบคุณภาพองคก์ร 
(Operation of the company quality system) มีรายละเอียดดงัน้ี 1) การประเมินตน้ทุนดอ้ยคุณภาพ 
(Cost of poor quality)  ตน้ทุนดอ้ยคุณภาพ มี 4 อยา่งคือ (1.1) ตน้ทุนความผดิพลาดภายใน(Internal 
failure cost) เป็นตน้ทุนของความบกพร่องท่ีพบก่อนส่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ เช่น ค่าเสียเวลา
ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบท่ีบกพร่อง วตัถุดิบเศษเหลือ การแกไ้ขงาน ค่าเสียเวลาและแกไ้ขเน่ืองจาก
ความบกพร่องของคนงาน หรือเคร่ืองมือ ตน้ทุนการท าซ ้ าหรือออกแบบใหม่เน่ืองจากการวาง
แผนการผลิตบกพร่อง เป็นตน้ (1.2) ตน้ทุนความผิดพลาดภายนอก (External failure cost) เป็น
ตน้ทุนของความบกพร่องท่ีพบหลงัจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกคา้ เช่น ค่ารับประกัน การคืน
ผลิตภณัฑ ์เบ้ียเล้ียง เป็นตน้ (1.3) ตน้ทุนการประเมินตรวจสอบ (Appraisal cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิด
จากการวดัความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑ ์กบัความตอ้งการดา้นคุณภาพท่ีก าหนดไว ้เช่น ดา้นการ
ออกแบบ ก็มีตน้ทุนการตรวจสอบตน้แบบ การประเมินแบบ การทดสอบคุณสมบติั ดา้นการผลิตมี
ตน้ทุนการประเมินผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย การตรวจวดัการควบคุมกระบวนการ การสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั เป็นตน้ และ(1.4) ตน้ทุนการป้องกนัความบกพร่อง(Prevention cost) เป็น
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการป้องกนัไม่ให้เกิดความลม้เหลว เช่น ตน้ทุนในการทบทวนและตรวจสอบการ
ออกแบบ ต้นทุนการส ารวจสมรรถนะของซัพพลายเออร์  ต้นทุนการศึกษาสมรรถนะของ
กระบวนการและเคร่ืองจักร การควบคุมและตรวจสอบเคร่ืองมือ การวางแผนการตรวจสอบ 
ทดสอบและควบคุมกระบวนการ การฝึกอบรม นอกนั้นยงัมีต้นทุนการวางแผนคุณภาพ การ

                                                            
216 Juran and Frank M.Gryna, Quality Planning and Analysis from Product Development 

through Use, 15. 



 146 
 

 

ทบทวนผลิตภณัฑ์ใหม่ การวางแผนและควบคุมกระบวนการ เป็นตน้217   และท่ีส าคญัคือ ตน้ทุน
การดอ้ยคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ยงัท าให้เกิดตน้ทุนแฝงต่างๆ(Hidden costs) เช่น การสูญเสีย
ศกัยภาพการขาย ตน้ทุนของการออกแบบใหม่ดว้ยเหตุผลดา้นคุณภาพ ตน้ทุนการเปล่ียนแปลง
ซอฟแวร์ดว้ยเหตุผลดา้นคุณภาพ ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความบกพร่อง รวมทั้งค่าล่วงเวลา  และ
ตน้ทุนของการด้อยคุณภาพในโรงงานของซัพพลายเออร์ 218  การประเมินตน้ทุนด้อยคุณภาพมี
วตัถุประสงค์ (ก) เพื่อทราบขนาดของปัญหาด้านคุณภาพในรูปของเงิน ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหาร
ระดบักลางตระหนักถึงความส าคญัของการแปลงความบกพร่องเป็นเงิน และยงัสามารถทราบ
ปัญหาอ่ืนๆท่ีไม่คาดคิดอีกดว้ย (ข) เพื่อจ าแนกโอกาสในการลดตน้ทุน เน่ืองจากตน้ทุนดอ้ยคุณภาพ
ไม่ปรากฏชัดเจน แต่จะแฝงอยู่ในต้นทุนอ่ืนๆ ซ่ึงการประเมินอาจใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto 
diagram) เป็นเคร่ืองมือ (ค) เพื่อทราบแนวทางการลดความไม่พึงพอใจของลูกคา้ และแยกแยะ
ขอ้จ ากดัท่ีไม่เหมาะสมต่อการจ าหน่ายของผลิตภณัฑ ์ 2) การประเมินการคงอยูใ่นตลาด (Standing 
in the marketplace) การเขา้ใจคุณภาพในจุดท่ีองคก์รด ารงอยู ่ จะมีส่วนส าคญัในการเพิ่มรายไดจ้าก
ยอดขาย          แนวทางการประเมินการคงอยู่ควรอยู่บนพื้นฐานของการวิจยัตลาด คือการศึกษา
ตลาดเพื่อให้เห็นภาพการคงอยู่ในตลาดท่ีสัมพนัธ์กับการแข่งขนั และการจ าแนกโอกาสและ
ขอ้จ ากดั ดว้ยการวางแผนร่วมกนัของทีมท่ีประกอบดว้ยสมาชิกจากหลายฝ่าย ค  าถามของการวิจยั 
จึงเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีผูใ้ชรั้บรู้ หรือท่ีเทียบกบัคู่แข่ง ผลของการวิจยัจึงเป็นเชิงสัมพทัธ์ 
และการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนั 3) การประเมินวฒันธรรมคุณภาพขององคก์ร 
(Quality culture in the organization) วฒันธรรมคุณภาพขององคก์ร หมายถึง ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี และการปฏิบติัเก่ียวกบัคุณภาพ การประเมินวฒันธรรมคุณภาพขององคก์ร ท าได ้2 วิธีคือ 
การสนทนากลุ่มย่อยของบุคลากร (Focused group discussion) และการใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaires)219 4) การประเมินการด าเนินระบบคุณภาพองคก์ร (Operation of the company 
quality system) ซ่ึงเป็นการการประเมินกิจกรรมคุณภาพ เช่น การก าหนดวตัถุประสงค ์เป็นตน้ 
 
เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ                 

                                                            
217 Juran and Frank M. Gryna, Juran’s Quality Control Handbook, 4.4-4.7. 
218 Ibid., 4.11. 
219 Juran and Frank M.Gryna, Quality Planning and Analysis from Product Development 

through Use, 31. 
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การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การกระท าซ่ึงให้ไดม้าถึงคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์อนัพึง
ประสงค ์เป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผูท้  างานมีความปลอดภยั และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย
ตน้ทุนท่ีต ่า220  การควบคุมคุณภาพ เป็นวิธีการท่ีมีระบบปรับปรุงคุณภาพ โดยเร่ิมจากการวางแผน
ผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต และการบริการหลงัการขาย และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร และการตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของลูกคา้  การปรับปรุงโดยอาศยัการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นการปรับปรุงหลายๆกระบวนการ
พร้อมกนั ท าให้ผลโดยรวมของการปรับปรุงมีขนาดใหญ่   และการปรับปรุงน้ี ยงัเนน้การปรับปรุง
ทั้งเชิงคุณภาพ ท่ีอาศยัหลกัการใหม่ท่ีสมบูรณ์ และเชิงปริมาณท่ีอาศยัการปรับเปล่ียนเง่ือนไขหรือ
วิธีการต่างๆ แต่ใชห้ลกัการเดิม ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าขนาดเลก็หรือ
ขนาดใหญ่ 

การควบคุมคุณภาพ เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของวฏัจกัร PDCA คือวางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ
และการปรับปรุง ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 1) การควบคุมคุณภาพเพื่อปรับปรุง โดยการ
ตั้งเป้าหมายท่ีเป็นไปไดแ้ลว้พยายามด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้มีเป้าหมายใหม่ท่ีสูงข้ึน
เร่ือยๆ ไม่ส้ินสุด จึงเป็นปรับปรุงเปล่ียนแปลงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมีการคน้หาวิธีใหม่ๆท่ี
จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันั้นการวางแผนจึงมีความส าคญักบัการควบคุมแบบน้ี โดยผูว้างแผนตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลหรือปัจจยัในอดีตและปัจจุบนั แลว้ท าการพยากรณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บางคร้ัง
จึงเรียกว่า  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพราะเน้นท่ีการปรับปรุงคุณภาพ และเป็นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ดว้ยการแสวงหาระบบ ก าหนดกิจกรรมและด าเนิน งานให้
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 

2). การควบคุมคุณภาพเพื่อรักษาไวซ่ึ้งคุณลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ก าหนด คือ การพยายามท า
ให้ผลิตภณัฑเ์บ่ียงเบนจากมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้ห้นอ้ยท่ีสุด เป็นการใชว้ิธีการแบบเดิมๆ ซ ้ าๆกนั
ตลอด เน่ืองจากไดมี้การก าหนดวิธีและเง่ือนไขท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายไวแ้ลว้ ท าให้ง่ายต่อการ
ปฏิบติังาน โดยขอ้ก าหนดวิธีท่ีตอ้งท าซ ้ าๆ ก็คือ ‚มาตรฐาน‛ นัน่เอง ซ่ึงการก าหนดมาตรฐานตอ้ง
อาศยัความรู้และประสบการณ์ในอดีต บางคร้ังจึงเรียกว่า  การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน โดย
สรุปจึงเป็นการควบคุมคุณภาพ ท่ีมุ่งเนน้การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑข้ึ์นมาแลว้พยายามด าเนิน 
การให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด การควบคุมมาตรฐาน เร่ิมจากการก าหนด
มาตรฐาน การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีมาตรฐานก าหนด ซ่ึง
การควบคุมมาตรฐาน เป็นการใชเ้ทคนิคทางสถิติ โดยเฉพาะการผลิตสินคา้ท่ีท าซ ้ าๆกนัจ านวนมาก 

                                                            
220 เกษม พิพฒันปั์ญญานุกลู, การควบคุมคุณภาพ Statistical Quality Control, 2. 
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ท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้ากพอในการวิเคราะห์ แต่สถิติก็บอกไดแ้ค่เพียงจ านวนสินคา้
บกพร่อง ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาสินคา้บกพร่องได ้อย่างไรก็ตาม สถิติยงัสามารถประยุกตใ์ชใ้น
การควบคุมคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดงัน้ี 1) สถิติใชบ่้งช้ี
ขอ้เท็จจริงของปัญหา เพราะสถิติให้ความส าคญักบัขอ้เท็จจริงสูง อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆดว้ย
ขอ้มูลตวัเลขท่ีแสดงอยา่งชดัเจน และยอมรับการตรวจสอบ และแนวโนม้ท่ีมีขอบเขตจ ากดั จึงช่วย
แกปั้ญหาดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากความไม่รู้ หรือรู้ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากการก าหนดประเด็นปัญหาไม่
ชดัเจนและถูกตอ้ง ซ่ึงอาจมาจากการส่ือสารท่ีมีความคลาดเคล่ือน ท าให้เขา้ใจไม่ตรงกนั หรือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลผิดวิธี จึงไดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่จ าเป็น 2) สถิติใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลและ
ควบคุมคุณภาพ การผลิตสินคา้คราวละมากๆ (Lot) มกัใชก้ารควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเช่นแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพของ ชูวห์าร์ท (Shewhart) เป็นเคร่ืองมือวดัและควบคุมคุณภาพสินคา้ทั้งหมด ดว้ย
การสุ่มตวัอย่างสินคา้มาตามหลกัและวิธีการสุ่มตวัอย่าง วดัและเก็บขอ้มูลตามขอ้ก าหนดคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์แลว้สร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพท่ีมีช่วงการยอมรับ ถา้สินคา้ท่ีสุ่มมามีคุณภาพอยู่
ในช่วงการยอมรับ ก็แสดงว่าสินคา้ทั้งหมดท่ีผลิตในคราวเดียวกันเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ก าหนดไว ้แมใ้นความเป็นจริงสินคา้อาจมีคุณภาพไม่เท่ากนัก็ได ้ 3) สถิติใชใ้นการประกนัคุณภาพ
การออกแบบ ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีผลิตเป็นคร้ังแรกมกัเกิดปัญหาการผลิตมากกว่าผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมา
นาน เพราะเง่ือน ไขหรือสภาพแวดลอ้มในขั้นตอนการคิดคน้ ทดลองผลิต หรือสินคา้ตน้แบบ 
แตกต่างจากการผลิตจริงในโรงงานท่ีผลิตจ านวนมาก ซ่ึงถือเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนการ
ออกแบบ และสาเหตุของความผดิพลาดอาจมาจาก ผูอ้อกแบบขาดความเขา้ใจอยา่งเพียงพอเก่ียวกบั
ขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ ์(Spec)และช่วงการยอมรับก็เป็นได ้ดงันั้นการก าหนดขอบเขตการยอมรับท่ี
เหมาะสมในขั้นตอนการออกแบบ จะเป็นการประกนัคุณภาพผลิตภณัฑไ์ด ้

อยา่งไรก็ตาม องคก์รท่ีมีระดบัการบริหารท่ีโดดเด่น มกัจะเป็นองคก์รท่ีรักษาความสมดุล
ระหวา่งการรักษามาตรฐาน กบัการปรับปรุงวิธีการท างาน โดยจะใชม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้เป็นฐาน
ของการปรับปรุง เร่ิมตน้ท่ีการคน้หาส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุง จดักิจกรรมปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผล 
และพยายามด ารงรักษาสภาพใหม่ท่ีไดจ้าการปรับปรุงไว ้จากนั้นก็เร่ิมกระบวนการคน้หาส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงใหม่อีกคร้ัง เป็นวงจรอย่างน้ีไปเร่ือยๆ ก็จะเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงก็เป็นการ
ประยุกตใ์ช ้วฏัจกัรคุณภาพ PDCA นัน่เอง กล่าวโดยสรุปคือ การบริหารองคก์รในรูปแบบของ
กิจกรรม ตอ้งประกอบดว้ย มาตรฐาน การฝึกอบรมใหค้วามรู้ และระบบการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

แนวคิดการควบคุมคุณภาพ มีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดบทบาท 3 แบบ ของโจเซฟ เอม็ จู
รัน (Joseph M. Juran) แนวคิดการควบคุมคุณภาพของอาร์มานด์ วี ไฟเกนบวม (Armand V. 
Feigenbaum) และแนวคิด Off-line Quality Control ของเกนอิชิ ทากชิู (Genichi Taguchi) 
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ชูวห์าร์ท (Shewhart) ไดก้ าหนดการควบคุมคุณภาพ ไว ้3 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนด
คุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการ (Specification) 2) การผลิตผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัขอ้ก าหนด (Production) 
3) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑ ์(Inspection) จากขั้นตอนดงักล่าว ท าใหเ้กิดมุมมอง
ต่อการควบคุมคุณภาพ 3 อยา่ง คือ 1) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางสถิติ ในการปรับปรุงคุณภาพ
ใหค้งท่ีสม ่าเสมอ 2) เป็นการด าเนินการหรือเทคนิคของการบรรลุความคงท่ีสม ่าเสมอ 3) เป็นการ
ตดัสิน221  

แนวคิด Off-line Quality Control ของ เกนอิชิ ทากูชิ (Genichi Taguchi) จะใหค้วามส าคญั
กบัขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยการท าใหเ้สร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการออกแบบ จะช่วยการ
ป้องกนัหรือก าจดัความบกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิตไดดี้ท่ีสุด นัน่คือ ถา้การออกแบบ
ผลิตภณัฑมี์ความสมบูรณ์ ก็สามารถป้องกนั หรือลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิตได ้ถือ
เป็นการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือก่อนการผลิต ซ่ึงการออกแบบมี 
3 อยา่ง คือ 1) การออกแบบระบบ (System Design) คือการพฒันาระบบโดยการทดลองเก่ียวกบั
วตัถุดิบ และการทดสอบความน่าจะเป็นของระบบตน้แบบ ซ่ึงอาจตอ้งใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์
และทางเทคนิคต่างๆ 2) การออกแบบพารามิเตอร์ (Parameter Design) คือการก าหนดเง่ือนไขหรือ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิตโดยรวม ในขั้นแรกตอ้งก าหนดเง่ือนไขท่ีระดบัสูงสุดก่อน แลว้ค่อยๆ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเพื่อดูผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ โดยเน้นท่ีวตัถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีมี
ตน้ทุนต ่า 3) การออกแบบค่าคาดเคล่ือน (Tolerance Design) เป็นการก าหนดระดบัการยอมรับ
ใหก้บัคุณภาพของการออกแบบกระบวนการ และการออกแบบผลิตภณัฑเ์บ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน
ท่ีตอ้งการ โดยในขั้นการออกแบบกระบวนการเป็นการเลือกเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในระดบัสูงและใน
ระดบัต ่า ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นการเลือกใชว้ตัถุดิบใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ222  

ในขณะท่ีแนวคิดการควบคุมคุณภาพของ อาร์มานด์ วี ไฟเกนบวม (Armand V. 
Feigenbaum) จะมุ่งไปท่ีตน้ทุนของคุณภาพ (Cost of Quality) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนในการ
ประเมินผล 2) ตน้ทุนในการป้องกนั 3) ตน้ทุนในการท างานผิดพลาด ดงันั้นเป้าหมายของการ
ปรับปรุงคุณภาพคือ การลดตน้ทุนคุณภาพลงให้ต ่าท่ีสุด ดว้ยการติดตั้งระบบและโปรแกรมการ
จดัการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนคุณภาพและด าเนินการให้ตน้ทุน
คุณภาพลดลง และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีหลกั ในการสร้างกระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้เขม้แขง็ ท า

                                                            
221 Walter A. Shewhart, Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control (New 

York: Dover Publication, 1986), 1. 
222 เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 111 กรููบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก, 178-79. 
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ใหก้ารปรับปรุงคุณภาพกลายเป็นนิสยั และมีความเขา้ใจวา่ คุณภาพและตน้ทุน มีความสัมพนัธ์หรือ
ส่งผลกระทบต่อกนั นั่นคือ คุณภาพในมุมมองของ อาร์มานด์ วี ไฟเกนบวม (Armand V. 
Feigenbaum) ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถใชง้านไดดี้และมีราคาท่ีเหมาะสม ดงันั้น 
Armand V. Feigenbaum จึงก าหนดขอบเขตของคุณภาพ ไวด้งัน้ี 1) เป็นกิจกรรมของทุกคนใน
องคก์ร 2) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้บอก ไม่ใช่องคก์รบอกเอง 3) เป็นส่ิงท่ีเกิดร่วมกนักบัค่าใชจ่้าย แยกกนั
ไม่ได ้4) เกิดจากทีมงานและจากบุคลากรแต่ละคน 5) เป็นวิธีการบริหารจดัการอย่างหน่ึง 6) 
คุณภาพและนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งพึ่งพากนั 7) คุณภาพคือจริยธรรม 8) ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 9)มีประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นตน้ทุน และ เป็นแนวทางท่ีประหยดัท่ีสุดในการเพิ่ม
ผลผลิต และ 10) ตอ้งท าเป็นระบบทั้งองคก์ร และเช่ือมโยงกบัลูกคา้และซพัพลายเออร์223  ดว้ยเหตุน้ี 
อาร์มานด ์วี ไฟเกนบวม (Armand V. Feigenbaum) จึงไดเ้สนอ หลกัการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ร 
(Total Quality Control) ท่ีหมายถึง การรวมเอาหลายๆระบบมาอยูด่ว้ยกนั ทั้งการบ ารุงรักษาดา้น
คุณภาพ (Quality maintenance) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ (Customer satisfaction) ตามหลกัการท่ีว่า คุณภาพไม่ใช่ของคนใดคนหน่ึง ทุกคนใน
องคก์รตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั โดยทุกฝ่ายมีความเขา้ใจในระบบคุณภาพท่ีก าลงัด าเนินการ และ
เขา้ใจแนวทางการบริหารคุณภาพท่ีมุ่งความพึงพอใจของลูกคา้ นัน่คือลูกคา้เป็นผูก้  าหนดคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ ไม่ใช่องค์กร ท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารตอ้งมุ่งการแกปั้ญหาดา้นคุณภาพในระยะยาว 
มากกวา่ระยะสั้น 

แนวคิดการควบคุมคุณภาพของ อาร์มานด ์วี ไฟเกนบวม (Armand V. Feigenbaum) ท่ี
น่าสนใจอีกอยา่งคือ การควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality Control: TQC) ซ่ึงเป็น ระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการบูรณาการ การพฒันาคุณภาพ การรักษาคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ 
ของกลุ่มต่างๆในองคก์ร เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุดและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ได้
อยา่งสมบูรณ์ นัน่คือ TQC เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีทุกคนตอ้งท างานร่วมกนั ไม่สามารถท าคนเดียวได ้
โดยมีกิจกรรมกลุ่ม QC เป็นเคร่ืองมือ  และTQC เป็นการปฏิรูปความคิดในการบริหารจดัการ 6 ดา้น 
ดงัน้ี 1) คุณภาพมาก่อน ไม่ใช่ผลก าไรระยะสั้นมาก่อน 2) มุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภค ไม่ใช่ผูผ้ลิต โดยคิดจาก
มุมมองของอีกฝ่าย 3) กระบวนการถดัไปคือลูกคา้ของเรา ท าลายก าแพงกั้นระหว่างหน่วยงานลง 4) 
ใชข้อ้มูลและขอ้เท็จจริงในการน าเสนอ ดว้ยการใชว้ิธีการทางสถิติ 5)  เคารพในศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เป็นปรัชญาการบริหาร การจดัการการมีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์ 6) การบริหารแบบขา้มสาย

                                                            
223 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000และการประกนั

คุณภาพ, 116-17. 
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งาน โดยส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรท าในการปรับใช ้TQC คือ 1) ศึกษาการควบคุมคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพทั้งองค์กรก่อนคนอ่ืนในองค์กร รวบรวมวิธีการปรับใช้และมีความเขา้ใจในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งดี 2) สร้างนโยบายท่ีก าหนดต าแหน่งขององคก์รดว้ย  TQC 3) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ สร้างนโยบายพื้นฐานเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของคุณภาพและ
คุณภาพมาก่อน และก าหนดเป้าหมายระยะยาวส าหรับมาตรฐานคุณภาพ 4) ส่งเสริมคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพในระดบัแนวหนา้ 5) ใหก้ารศึกษาแก่พนกังานอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัการควบคุม
คุณภาพและผสมผสานเขา้กบัแผนระยะยาว 6) ตรวจสอบการด าเนินการตามคุณภาพและ QC ตามท่ี
วางแผนไว ้7) ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจนในการประกัน
คุณภาพ 8) สร้างระบบการบริหารแบบข้ามสายงานของตนเอง 9) ขับเคล่ือน แนวคิดเร่ือง 
กระบวนการถดัไปคือลูกคา้ของเรา ในการประกนัความส าเร็จของกระบวนการต่างๆ 10) ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งมีภาวะผูน้ า ในการน าเก่ียวกบั การฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา เป็นตน้  การใชก้ารควบคุม
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQC) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร พอสรุปไดด้งัน้ี 1) สมรรถนะทางดา้น
เทคโนโลยีและยอดขายท่ีแท้จริง เป็นเคร่ืองพิสูจน์ประสิทธิภาพขององค์กร  2) บุคลากรได้
ประโยชน์จากผลก าไรท่ีมัน่คงและลูกคา้ได้รับความมัน่ใจในคุณภาพ ปริมาณ และตน้ทุนของ
ผลิตภณัฑ ์3) ผลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้เน่ืองจากบุคลากรมี
ส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี มุ่งเนน้การแกปั้ญหา และมีการใชแ้นวทางและวิธีการทางสถิติ 4) สร้างสุขภาพ
และคุณลกัษณะขององคก์ร ดว้ยการผสมผสานความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร และมุ่งสู่เป้าหมาย
คุณภาพสูงสุดในโลก เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดและปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพ 5) 
สร้างสถานท่ีท างานท่ี เตม็ไปดว้ยความยนิดี ปล้ืมปิติ และแสดงถึงความเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ผา่นทางการมีส่วนร่วมในวงจรควบคุมคุณภาพ (QC circle) เพื่อสร้างการส่งมอบคุณภาพท่ี
สูงกวา่มาตรฐานสากลแต่ตน้ทุนต ่ากวา่ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภค  6) 
ปรับปรุงสุขภาพและคุณลกัษณะขององคก์ร เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และเพิ่มผลก าไร 7) 
สร้างองค์กรท่ีสามารถแข่งขนัได้ในสภาวะมีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 8) มุ่ง
เป้าหมาย พฒันาการควบคุมคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมการควบคุม และการรักษาทรัพยากร
มนุษย์224  

ส่วน โจเซฟ เอม็ จูรัน (Joseph M. Juran)ไดเ้สนอแนวคิด บทบาท 3 แบบ (The triple role) 
ของหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ตามทฤษฎีลูกคา้ภายใน (Internal customers) และลูกคา้ภายนอก 
(External Customers) ซ่ึงทุกหน่วยงานในองคก์ร จะแสดงบทบาท 3 อยา่ง คือ 1) ผูด้  าเนินการ 

                                                            
224 Ichikawa, What Is Total Quality Control? The Japanese Way, 89-90, 94, 104, 25. 
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(Processor) มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมดา้นการจดัการและเทคโนโลย ีในการผลิตผลิตภณัฑ ์
2) ซพัพลายเออร์ (Supplier) มีบทบาทในการจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ ซ่ึงก็คือ หน่วยงานใน
ขั้นตอนถดัไป 3) ลูกคา้ (Customer) มีบทบาทในการจดัหา (จดัซ้ือ) ปัจจยัน าเขา้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินกระบวนการ ซ่ึงก็คือเป็นบทบาทลูกคา้ของขั้นตอนก่อนหนา้ การวางแผนควบคุมคุณภาพ
ของหน่วยงานหรือแผนกต่างๆในองคก์ร ตอ้งพิจารณาบทบาททั้ง 3 แบบ คือ เม่ือมีบทบาทเป็น
ลูกคา้ ตอ้งแสดงบทบาทผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์จากซัพพลายเออร์ ท่ีอาจมีทั้งซัพพลายเออร์ ภายในและ
ภายนอกองคก์ารเพื่อเป็นปัจจยัน าเขา้ของกระบวนการ แลว้แสดงบทบาทโปรเซสเซอร์ ท่ีด าเนินการ
และควบคุมกระบวนการผลิต มีหนา้ท่ีในการน าปัจจยัน าเขา้ เขา้สู่กระบวนการ แลว้ไดผ้ลลพัธ์เป็น
ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ สุดท้ายคือบทบาทของซัพพลายเอร์ มีหน้าท่ีน าเอาผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการไปส่งมอบใหก้บัลูกคา้ ท่ีอาจมีทั้งลูกคา้ภายในและภายนอกองคก์ร225    

ในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดบทบาท 3 แบบ (The triple role)  โดย แนวคิดน้ีจะถูกใชเ้ป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์แนวทางการวางแผนคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยค าตอบของค าถามต่อไปน้ี 1)
ลูกคา้คือใคร 2) ความตอ้งการดา้นคุณภาพของลูกคา้คืออะไร 3) ผลิตภณัฑข์องแผนกมีความ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการนั้นหรือไม่ 4) ผลิตภัณฑ์ของแผนกสามารถแข่งขนัได้ไหม 5) 
สมรรถนะของกระบวนการผลิตของแผนกสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดไ้หม 6) 
การควบคุมกระบวนการของแผนก เพียงพอไหม 7) คุณค่าของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบั
ตน้ทุนหรือไม่ 8) ผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านหรือไม่ 9)  มีส่วนไหนท่ีสามารถ
ปรับปรุงได ้ซ่ึงค าตอบของค าถามทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวิธีการวิเคราะห์ และความซบัซอ้นของจ านวน
ลูกคา้ ขั้นตอนของกระบวนการ และซพัพลายเออร์ ซ่ึงตอ้งมีการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
จ านวนมาก และท่ีส าคญัคือ  ผูว้ิเคราะห์บทบาท 3 แบบน้ี  ในการวิเคราะห์กิจกรรมท่ีมีจ านวนยิ่ง
มาก จะยิ่งยุง่ยาก ดงันั้นควรมีการจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรม โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ของพา
เรโต จะไดกิ้จกรรมท่ีมีจ านวนน้อยลง แต่มีความส าคญัสูง (Vital few)  และมีการก าหนด
รายละเอียดของกิจกรรม ซ่ึงในบางคร้ังอาจท าเป็นเสปดชีท (Spreadsheet)226   

                                                            
225 Juran, Juran on Planning for Quality, 274. 
226 Ibid., 277-79. 
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แผนภูมิท่ี 8  แสดงบทบาท 3 ประการของหน่วยงาน (The TRIPROL Diagram) 
ท่ีมา: J.M. Juran,  Juran on Planning for Quality, (New York: The free press,1988), 

275.  
นอกจากแนวคิดบทบาท 3 แบบ (Triple Role) แลว้ โจเซฟ เอม็ จูรัน (Joseph M. Juran)ยงั

ไดเ้สนอแนวคิดในการควบคุมคุณภาพท่ีเรียกว่า การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Companywide 
Quality Management: CWQM)227       ท่ีเป็นแนวทางเชิงระบบในการก าหนดและบรรลุเป้าหมาย
คุณภาพในทุกระดับขององค์กร โดยเร่ิมจากระดับผูบ้ริหารระดับสูง ท่ีมีความรับผิดชอบตาม
กระบวนการคุณภาพแบบสามส่วนของ โจเซฟ เอ็ม จูรัน (Joseph M. Juran) คือ การวางแผน
คุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ 
(Quality Improvement) โดยในการวางแผนคุณภาพ แผนตอ้งมีการก าหนดหรือจดัหาทรัพยากรท่ี
จ าเป็นในการด าเนินงานตามแผน การก าหนดการควบคุม รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพท่ี
แทจ้ริง การเปรียบเทียบการด าเนินการจริงกบัเป้าหมาย และการแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินการท่ี
แตกต่างจากเป้าหมาย นอกจาก นั้ นการวางแผนยงัต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การมีภาวะผูน้ าของหัวหน้างาน การมีระบบคุณธรรม และ
ส่ิงจูงใจอ่ืนๆ 

ในการเร่ิมตน้การประยุกตใ์ชแ้นวทางการจดัการคุณภาพ (CWQM) องคก์รควรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพ ท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง และมีประธานหรือรองกรรมการ 
บริหารเป็นประธานของคณะกรรมการ    โดยมีบทบาทและหนา้ท่ี ในการประสานงาน การก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ การวางแผน การทบทวนความกา้วหน้าของเป้าหมาย การบริหารระบบการให้
รางวลั ซ่ึงการประยกุตใ์ช ้CWQM มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายคุณภาพ  2) 
                                                            

227 Ibid., 251-71. 
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การวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ 3) การจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามแผน 4) ก าหนดการควบคุมเพื่อประเมินความกา้วหน้าของงานตามเป้าหมาย 5) 
สร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policies) เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการ ท่ีไดรั้บ
การพิจารณาและอนุมัติจากผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร โดยทั่วไปนโยบายคุณภาพจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบั 1) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  โดยนโยบายคุณภาพตอ้งเปิดเผยถึงความตั้งใจในการสร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจและการรับรู้เร่ืองคุณภาพ
ท่ีดีใหก้บัลูกคา้ สร้างผลิตภณัฑมี์คุณประโยชน์และน่าเช่ือถือ  2) ความสามารถในการแข่งขนัดา้น
คุณภาพในตลาด 3) การปรับปรุงคุณภาพ โดยแสดงถึงความตั้งใจท่ีจะด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง   และ4) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ภายใน นโยบายท่ีเนน้การส่ือสารภายในองคก์ร เช่น 
เนน้สมรรถนะของกระบวนการผลิต ไม่เนน้การตรวจสอบ เป็นตน้   

เป้าหมายคุณภาพ (Quality Goals) จะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายคุณภาพ ไม่ไดน้ าไปสู่ผลลพัธ์ เวน้
แต่จะถูกปรับใช้ โดยแบ่งเป้าหมายเป็นส่วนย่อยๆ แล้วกระจายไปสู่ระดับต่างๆ ในองค์กร  
เป้าหมายคุณภาพควรระบุความตอ้งการท่ีตอ้งท าให้บรรลุอย่างเฉพาะเจาะจง และมีการมอบหมาย
งานอย่างชดัเจน นอกจากนั้นเป้าหมายคุณภาพ ควรขยายไปสู่ทุกหน่วยงานในองคก์าร และตอ้ง
ขยายไปถึงความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และซพัพลายเออร์ดว้ย 

การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงปรับเป้าหมายให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการวางแผน เร่ิมตน้ท่ีความตอ้งการของลูกคา้ แปลความตอ้งการของลูกคา้ไปเป็น
ความตอ้งการของผูผ้ลิตในรูปแบบท่ีระดบัปฏิบติังานสามารถท าได ้ ระบุทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย และการปรับคุณค่าของเป้าหมายกบัความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การจดัหาทรัพยากรการผลิตท่ีจ าเป็น เพราะการไม่สามารถจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานไดเ้พียงพอ ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพได ้ เช่น เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ 
แต่ การฝึกอบรมบุคลากรไม่เพียงพอ กไ็ม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้

การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนการส าหรับการประเมินประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของ
กระบวนการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของกระบวนการกับเป้าหมาย และการ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ซ่ึงการ
ประเมินประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงตอ้งมีการก าหนดหน่วยการวดั และเคร่ืองมือตรวจจบั (Sensor) ท่ี
สามารถประเมินประสิทธิภาพใหอ้อกมาเป็นหน่วยการวดัได ้โดยผลลพัธ์การประเมินประกอบดว้ย 
1) บทสรุปขององคก์ร เช่น การเงินองคก์ร 2) บทสรุปของหน่วยงาน เช่น การผลิต 3) บทสรุป
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ขอ้มูลพื้นฐานเฉพาะดา้น เช่น ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ เป็นตน้ และ 4) ระดบัล่างสุดเป็นหน่วยการ
วดัเทคโนโยลีของผลิตภณัฑ ์กระบวนการและการบริการ โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินไดม้าจาก
การวดั ซ่ึงมี 2 แบบคือ 1) การวดั by-product ซ่ึงในการด าเนินงานประจ าวนั ก็จะเกิด by-product 
เสมอ แลว้สรุป อตัราส่วน และดชันีช้ีวดั จาก by-product  2) การวดัอยา่งอ่ืน เช่น ประสิทธิภาพการ
แข่งขนั (Competitive performance) ประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพ เป็นตน้ ดงันั้นCWQM จึง
เป็นการสร้างการควบคุมส าหรับประเมินผลการด าเนินงานกบัเป้าหมายคุณภาพ และการด าเนิน
ธุรกิจท่ีเนน้การตรวจสอบคุณภาพ โดยความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูง 

นอกจากแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ แลว้ยงัมือเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจในการควบคุม
คุณภาพ คือ กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) ท่ีเป็นการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ
ของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนัโดยสมคัรใจ เพื่อด าเนินกิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพงานร่วมกนั โดยสมาชิกกลุ่มมาจากหน้าท่ีท่ีต่างกนั มีการเลือกหัวหน้ากลุ่มและ
ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขดว้ยกลุ่มเอง แต่ก็ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นอย่างดี  มีการ
ฝึกอบรม ในเร่ืองการท างานเป็นทีม เทคนิคการแกปั้ญหา และการน าเสนอผลงาน การจดัตั้งกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศการท างานร่วมกนัท่ีท าให้ประสิทธิภาพการท างานเพิ่มข้ึน และเป็นการเพิ่มขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บับุคลากร ก่อใหเ้กิดความเคารพกนัและกนัน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร 
เพื่อสร้างจิตส านึกความรับผดิชอบและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในทีม ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม สุดทา้ยคือ เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าให้เกิดกับบุคลากร โดยการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพมีหลกัการส าคญั คือ ตอ้งไม่ขดักบันโยบายองคก์ร ตอ้งท าเป็นกลุ่ม
กนัเอง และตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง   การท ากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลง ปริมาณของเสียและผลิตภณัฑ์มีต าหนิลดลง 
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูงข้ึน และลดการขดัแยง้ต่างๆในการท างานลง ท าให้บุคลากรมความอบอุ่น มี
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน บุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความสามารถในการท างาน ท าใหมี้
มาตรฐานในการท างานสูงข้ึน มีทกัษะในการท างานเป็นทีม เขา้ใจและแกปั้ญหาร่วมกนั มีความเป็น
ผูน้ า มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและมีความเช่ือมัน่และรักในองคก์รมากข้ึน และยงัส่งผลดีต่อสังคม
และประเทศชาติ ทั้งในดา้นความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมดีข้ึน228   

                                                            
228 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, 181-

204. 
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การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) มกัใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า กิจกรรมกลุ่มคิวซี (Quality 
Control) หรือ QC circle ซ่ึงพฒันามาจากกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC จึงมีลกัษณะคลา้ยกนั    
กิจกรรมกลุ่มคิวซี มีแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั 1) การพฒันาความสามารถของบุคลากร และเปิด
โอกาสให้บุคลากรไดใ้ชค้วามสามารถเตม็ศกัยภาพ 2) การให้ความส าคญักบัความเป็นมนุษย ์และ
คุณค่าของชีวิต ดว้ยการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม 3) การพฒันาและปรับปรุง
องคก์รในทุกๆดา้น โดยในมุมมองของเดมม่ิง (Deming) แลว้ การใช ้วงจรคุณภาพ (QC Circle) จะ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือผูบ้ริหารมีการจ าแนกบทบาทและสร้างวฒันธรรมแห่งความร่วมมือ ซ่ึง
บางคร้ังอาจตอ้งปฏิวติัวฒันธรรมในการบริหารกนัเลย229  

เคร่ืองมือด าเนินการ 
ในการบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดหรือระบบบริหารคุณภาพ เคร่ืองมือแรกๆท่ีนึกถึงและ

ถูกน ามาใชคื้อ กิจกรรม 5 ส (5S) ท่ีเป็นระบบหรือขั้นตอนการท างานพื้นฐานของระบบการบริหาร
คุณภาพอ่ืนๆ ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในทุกกระบวนการขององคก์ร ทั้งเร่ืองการ
จดัซ้ือ การผลิต การจดัส่ง และการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ องคป์ระกอบของ
กิจกรรม 5 ส. มีดงัน้ี 1) ส.สะสาง (SEIRI) คือ การสร้างจิตส านึกของบุคลากรใหรั้กความสะอาด 
โดยการคดัแยกส่ิงของในท่ีท างาน และก าจดัส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นท้ิงไป  หรือส่ิงท่ีจ าเป็นแต่มีปริมาณ
ส่วนเกิน ก็ให้น าออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะแก่การ
ปฏิบติังาน ใชพ้ื้นท่ีไดเ้ตม็ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) ส. สะดวก (SEITON) คือการ
สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้รักความเป็นระเบียบ ดว้ยการจดัวางส่ิงท่ีจ าเป็นในการท างานใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการน ามาใชง้าน รวมทั้งการจดัเก็บให้เหมาะสม ให้สามารถพร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ ไม่เส่ือมสภาพหรือเสียหายและมีการท าบนัทึกการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ ส่งผลให ้การ
สูญเสียและอุบัติเหตุจากการท างานลดลง สภาพแวดล้อมในองค์กรดีข้ึนและเหมาะกับการ
ปฏิบติังาน 3) ส.สะอาด (SEISO) คือ การสร้างจิตส านึกของบุคลากรใหรั้กการป้องกนัมากกว่าการ
แกไ้ขดว้ยการตรวจสอบ ท าความสะอาด ดูแลและบ ารุงรักษาสถานท่ีท างาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจส่งผลเสียต่อการท างาน ส่งผลให้
ประหยดังบประมาณในการจดัหาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหม่  4) ส.สุขลกัษณะ 
(SEIKETSU) คือการสร้างจิตส านึกของบุคลากรใหค้  านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัอยูเ่สมอ 
โดยการสร้างส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ สวยงามน่ามอง เสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน และมีความปลอดภยัต่อสุขอนามยัของทุกคน 5) ส.สร้างนิสัย 

                                                            
229 William E. Deming, Out of the Crisis (Massachusetts: The MIT Press, 2000), 147-48. 
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(SHITSUKE) คือ การสร้างจิตส านึกของบุคลากรให้รักความมีระเบียบวินยั เคารพและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด จนกลายเป็นนิสัย โดยการปฏิบติัตาม 4 ส. แรกอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากบุคลากรมีระเบียบวินยั ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกามารยาท อยา่งพร้อมเพียง จะ
ท าให้เกิดภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี ในสายตาของลูกคา้หรือสังคมภายนอก สร้างความไวว้างใจให้แก่
ลูกคา้ สามารถสร้างผลิตภณัฑใ์ห้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน และบุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในงานของตน ส.สร้างนิสัย (SHITSUKE) จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร โดยท่ี
บุคลากรไม่มีความรู้สึกว่า เป็นการเพิ่มภาระในการท างาน และเม่ือน ามาประยุกต์ใช้กบัวฏัจกัร
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) จะยิง่ท าให้กระบวนการการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และเกิดอยา่งสม ่าเสมอไม่ส้ินสุด230 โดยสรุปแลว้ การด าเนินกิจกรรม 5 ส. จะ
ส่งผลดีต่อองคก์ร อย่างน้อย 4 ดา้นดว้ยกนัคือ 1) ดา้นความสามารถในการแข่งขนัในตลาด   
กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน และการใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ความส้ินเปลืองลดลง ประหยดัเวลาและงบประมาณ ท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง  องคก์รจึง
มีอ านาจแข่งขนัดา้นราคาสูงข้ึน  2) ดา้นลูกคา้ จะท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ เกิดความไวว้างใจและ
เช่ือถือองค์กร เน่ืองจากองค์กรสามารถป้องกนัปัญหาการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ได ้3) ดา้นพนกังาน องคก์รมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
การท างาน ท่ีมีความเหมาะสมต่อการท างาน ท าให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทั้ งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ และมีความสุขในการท างาน 4) ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  การ
ด าเนินการระบบบริหารคุณภาพอ่ืนเช่น ISO 9000 ท าไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรม 5 ส.
เป็นพื้นฐานของการบริหารคุณภาพแบบอ่ืนๆ ซ่ึง เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ ไดแ้นะน าให้มีการด าเนิน
กิจกรรม 5 ส. เป็นเวลา 1 ปี หลงัจากนั้นด าเนินกิจกรรมตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 อีก 1 
ปี แลว้ด าเนินการตามวฏัจกัร PDCA (PDCA Cycle) อยา่งต่อเน่ืองอีก 4-5 ปี เพื่อเขา้สู่การบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQM)231  

การประยกุตใ์ชกิ้จกรรม 5 ส. องคก์รตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆดา้น เร่ิมจาก
การฝึกอบรมผูบ้ริหารทุกระดบั ให้มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม 5 ส. อยา่งลึกซ้ึง และ
อาจมีการศึกษาดูงานในองคก์รท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5 ส.ดว้ยกไ็ด ้หลงัจากนั้นก็
แต่งตั้ ง คณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส. และคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส.  และ

                                                            
230 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, การบริหารคุณภาพ, 39-78. 
231 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพ: จาก Tqc ถึง Tqm, Iso 9000และการประกนั

คุณภาพ, 173-76. 
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ประกาศนโยบายกิจกรรม 5 ส. อยา่งเป็นทางการ มีการเผยแพร่ให้ทุกคนในองคก์รไดรั้บทราบ ใน
ขณะเดียวกันก็มีการส ารวจ  เก็บขอ้มูล วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของพื้นท่ี ระดมสมองในการ
ประยกุตใ์ชว้ฏัจกัรคุณภาพ PDCA และน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดประเด็น และวางแผนการปรับปรุง 
สุดทา้ย กจ็ดัท าแบบฟอร์มการตรวจประเมิน 5 ส  เม่ือองคก์รไดเ้ตรียมความพร้อมไดส้มบูรณ์แลว้ ก็
จะน ากิจกรรม 5 ส.มาด าเนินการ ตามขั้นตอนดงัน้ี 1) การฝึกอบรมเก่ียวกบักิจกรรม 5 ส. ให้กบั
ผูบ้ริหารและบุคลากร 2) การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5 ส. และรณรงคเ์ร่ืองกิจกรรม 5 
ส. เพื่อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรร่วมมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 3) การปฏิบติักิจกรรม 5 
ส.  การท่ีบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบติัตามแผน และตามขั้นตอนกิจกรรม 5 ส. โดยเร่ิม
จากจดัโครงการท าความสะอาดคร้ังใหญ่ (Big cleaning Day)  ในองคก์ร แลว้จึงใหแ้ต่ละหน่วยงาน
และบุคลากรแต่ละคน ปฏิบติัตาม กิจกรรม 5 ส. ตามล าดบั และขั้นตอนสุดทา้ยของกิจกรรม 5 ส. 
คือ 4) การตรวจสอบและประเมินผล โดยคณะกรรมการสนบัสนุกิจกรรม 5 ส. ท าการบนัทึกการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเปรียบเทียบ  และตรวจประเมินและรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นระยะ 
และยงัสรุปผลการประเมินและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ สุดทา้ย องคก์รน าผลการ
ปรับปรุงมาจดัท าเป็นมาตรฐาน และมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

เคร่ืองมืออีกตัวหน่ึงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการบริหารคุณภาพ คือ เทคนิคการ
เทียบเคียง (Benchmarking) ท่ีเป็นกระบวนการในการคน้หาแนวทางการปฏิบติัสู่ความเป็นเลิศ 
(Best Practice) ดว้ยการเทียบเคียงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร   กบัขององคก์รอ่ืนท่ี
ดีกว่า ซ่ึงการเทียบเคียงน้ี ไม่ใช่การเปรียบเทียบและลอกเลียนแบบ แต่เป็นกระบวนการวิเคราะห์ 
พฒันามุมมองใหม่ๆ และประยุกตใ์ชแ้นวทางการจดัการให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
องคก์รของตนเอง โดย การเทียบเคียง (Benchmarking) สามารถแบ่งประเภทได ้2 ลกัษณะ คือ 1) 
แบ่งตามส่ิงท่ีตอ้งการเทียบเคียง ประกอบดว้ย (1) การเทียบเคียงผลการปฏิบติังาน (Performance 
Benchmarking) (2) การเทียบเคียงกระบวนการท างาน (Process Benchmarking)  (3) การเทียบเคียง
กลยทุธ์ (Strategic Benchmarking) 2) แบ่งตามลกัษณะของหน่วยงานท่ีองคก์รท าการเทียบเคียง 
ประกอบดว้ย (1) การเทียบเคียงกบัหน่วยงานภายในองคก์รเอง (Internal Benchmarking) (2) การ
เทียบเคียงกบัคู่แข่งท่ีดีท่ีสุด (Competitive Benchmarking) (3) การเทียบเคียงกบัคู่คา้ท่ีส าคญัของ
องคก์ร (Functional Benchmarking) (4) การเทียบเคียงกบัองคก์รในต่างอุตสาหกรรม แต่มี
กระบวนการด าเนินงานคลา้ยกนั (Generic Benchmarking)  การท่ีองคก์รจะเลือกการเทียบเคียงแบบ
ใด ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ขององค์กร เน่ืองจากการเทียบเคียงทุกประเภท ต่างก็มีประโยชน์ต่อ
องคก์ร ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรและเป็นแรงจูงใจใน
การปรับปรุงคุณภาพ และองคก์รสามารถก าหนดเป้าหมายองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม 
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การท าการเทียบเคียง ท่ีจะประสบผลส าเร็จ องคก์รตอ้งมีการวางแผนตามเป้าหมาย และมีวิธีการเก็บ
ขอ้มูลท่ีดี สามารถแยกแยะขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้และวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง232  

เคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมน ามาปฏิบติั ในการด าเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพ 
คือ ซิกส์ซิกม่า (Six sigma) ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดสู้งสุด ส่วนขั้นตอนการด าเนิน ซิกส์
ซิกม่า (Six sigma) มีดงัน้ี 1) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ โอกาสและขอ้จ ากดัขององคก์ร 2) ก าหนด
กลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจนและศึกษาความตอ้งการของลูกคา้นั้น 3) คน้หาและก าหนดแนวทาง วิธีการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 4) ก าหนดกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 5) ปฏิบติัตามกระบวนการ ใหถึ้งเป้าหมายของซิกส์ซิกม่า (Six sigma) 6) ติดตาม 
ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา และความบกพร่อง 7) สร้างและปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยกุตใ์ช ้ซิกส์ซิกม่า (Six sigma) ในองคก์ร 
คือ 1) ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 2) กาใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 3) การ
ส่ือสารภายในองคก์ร 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 5) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 6) ความ
เขา้ใจเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ 7) ทกัษะและความเช่ียวชาญ 8) การเช่ือมโยงซิกส์ซิกม่า (Six 
sigma)กบัลูกคา้ 9)การเช่ือมโยงซิกส์ซิกม่า (Six sigma)กบักลยทุธ์ 10)การเช่ือมโยงซิกส์ซิกม่า (Six 
sigma)กบัผูส่้งมอบ 11) การเช่ือมโยงซิกส์ซิกม่า (Six sigma)กบับุคลากร 12) ระบบรางวลั 13) 
ทกัษะในการบริหารโครงการ233 ในขณะท่ี ปรียาวดี  ผลอเนก ไดก้ล่าวว่า Six sigma เป็นเทคนิคทาง
สถิติในการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่งท่ีคุณภาพและความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั และสรุปแนวคิดหลกัของ Six sigma ไดด้งัน้ี 1) ให้ความส าคญักบัความพึงพอใจ
และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ Six sigma จึงเป็นการสนบัสนุนการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคา้และขอ้ร้องเรียน ค าแนะน าท่ีเป็นขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 2) การบริหารดว้ย
ขอ้มูลและขอ้เท็จจริง ไม่ใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัและประสบการณ์ ในการตดัสินใจ 3) วิเคราะห์
กระบวนการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งมอบ 4)การบริหารจดัการเชิงรุก เน้นการป้องกนัปัญา และการแกปั้ญหาท่ี

                                                            
232 นภดล  ร่มโพธ์ิ, "Benchmarking กบัการพฒันาองคก์ร," วารสารบริหารธุรกิจ 30, 114 

(2550): 4-6. 
233 พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน, การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management, 73-

82. 
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สาเหตุ 5) การประสานงานและการร่วมกนัท างาน ดว้ยการสร้างทีมแบบขา้มสายงาน 6) มุ่งมัน่ใน
ความสมบูรณ์แบบ โดยยอมให้มีของเสียไดเ้พียง 3.4 ส่วนในลา้นส่วน234  สุดทา้ย ซิกส์ซิกม่า (Six 
Sigma) ใชแ้นวทางเชิงระบบ ท่ีเรียกว่า DMAIC ในการปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 1)  ก าหนด
ประเด็นปัญหา (Define: D) ก าหนดประเด็นปัญหาและก าหนดขอบเขตของปัญหา 2) ตรวจวดั 
(Measure: M) วดัปัญหา ความสามารถ โอกาส และการเทียบเคียงอุตสาหกรรมเพื่อก าหนดช่องว่าง 
3) วิเคราะห์ (Analyze: A) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติและกราฟ และประเมิน
วิธีการท างานของกระบวนการ 4) ปรับปรุง (Improve: I) ปรับปรุงกระบวนการ ดว้ยการลดความ
ผนัแปรท่ีพบในกระบวนการลง 5) ควบคุม (Control: C) ควบคุมการด าเนินการปรับปรุง รักษา
ความสม ่าเสมอและติดตามความคืบหนา้ทางการเงินและอ่ืน ๆ235   
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการบริหารคุณภาพ 

 งานวิจยัของ อนนัต ์เตียวต๋อย เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มี 7 องคป์ระกอบคือ 1) การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และบุคลากร 2) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองคก์ร 3) เทคนิคและเคร่ืองมือการ
บริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5) การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร และ7) การบริหารงานอย่างต่อเน่ือง และ กระบวนการบริหารคุณภาพ มี 8 
กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูง 2) การจดัโครงสร้างองคก์รและทีมงาน 3) การ
จดัระบบเคร่ืองมือคุณภาพ 4) การประกาศใช ้และให้ความรู้แก่บุคลากร 5) การก ากบัติดตามและ
ประเมินผล 6) การทบทวนการด าเนินงาน 7) การใหร้างวลัผูป้ระสบผลส าเร็จในการบริหารคุณภาพ 
และ 8) การเทียบเคียงกบัหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ236  
 งานวิจยัของ จินตนา จนัทร์เจริญ เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองคก์ารส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดว้ยการเทียบเคียงสมรรถนะ ไดรู้ปแบบการ

                                                            
234 ปรียาวดี  ผลอเนก, การจดัการคุณภาพ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2556), 133-35. 
235 Kishore K. Pochampally and Surendra M. Gupta, Six Sigma: Case Study with Minitab 

(Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2014), 10. 
236 อนนัต ์เตียวต๋อย, "รูปบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล," บทคดัยอ่. 
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บริหารท่ีเรียกว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพเชิงยทุธศาสตร์ทั้งองคก์าร (Strategic Total Quality 
Management) ท่ีมีหลกัการส าคญัคือ 1) การให้ความส าคญักบัลูกคา้ผูรั้บบริการ 2) การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 3) การท างานเป็นทีม 4) โครงสร้างท่ีมีความยดืหยุน่ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงโครงสร้างมีลกัษณะส าคญัคือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะอยู่เหนือผูรั้บ
อนุญาต และคณะกรรมการยทุธศาสตร์คุณภาพ ท าหนา้ท่ีในการวางแผนและก าหนดยทุธศาสตร์ใน
เชิงคุณภาพ จะข้ึนตรงต่อผูอ้  านวยการ เพื่อให้การสั่งการรวดเร็วและทนัต่อการเปล่ียนแปลง และมี
ผูอ้  านวยการฝ่าย ICT และฝ่ายวิจยั ท าหนา้ท่ีบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์คุณภาพ ตามสายการ
บงัคบับญัชา 5) ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์เตรียมการ ยุทธศาสตร์ด าเนินการ และ
ยทุธศาสตร์ประเมินผลรายงาน237   

 งานวิจยัของ วาสนา บุญญาพิทกัษ ์เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การบริหารคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดั
หลกัสูตรสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย พบว่า ดา้นการบริหารคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแนวประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนดา้นการพฒันากลยทุธ์ ก าหนดกลยทุธ์ไดด้งัน้ี 1) ความเป็น
ผูน้ ามืออาชีพ 2) แผนพฒันาการบริหารจดัการกลยทุธ์ 3) สร้างทางเลือกทางการศึกษาดา้นดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยท่ีหลากหลาย 4) ขบัเคล่ือนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม พฒันาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ จดัระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 5) ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดา้นผูส้อน สร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองคก์รท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 6) การ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ238 

 

การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นหนา้ท่ีของบณัฑิตวิทยาลยั ในการก ากบัดูแลและ
ควบคุมหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ทั้งเร่ืองโครงสร้างหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การจดัการการ

                                                            
237 จินตนา จนัทร์เจริญ, "การพฒันารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร

ส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดว้ยการเทียบเคียงสมรรถนะ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), บทคดัยอ่. 

238 วาสนา บุญญาพิทกัษ,์ "การพฒันากลยทุธก์ารบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัหลกัสูตรสาขาดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), บทคดัยอ่. 



 162 
 

 

เรียนการสอน คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ซ่ึงตอ้งมัน่ใจว่า  ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณภาพเท่าเทียมกนั ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา จะตอ้ง
ค านึงถึงความสอดคลอ้งของหลกัสูตรกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล 
เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพ ท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดย
กระบวนการวิจยัเพื่อใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถ
ในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญ
กบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดบั
ปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ
พฒันางานและสังคม และมุ่งให้มีความสามารถในการคน้ควา้วิจยั เพื่อสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่
หรือนวตักรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคม และประเทศชาติ239 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ คามิล เออร์คาน คาบาค (Kamil Erkan Kabak) และคณะท่ีว่า มหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพสูง มกัจะ
มี หลกัสูตรการศึกษาคุณภาพ คณาจารยคุ์ณภาพ นกัศึกษาคุณภาพ สร้างสรรคง์านวิจยัคุณภาพ ผลิต
และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก บัณฑิตวิทยาลยัก็มีอาจารยท่ี์มีต าแหน่ง
วิชาการจ านวนมาก ท่ีสามารถจดัหาทรัพยากรและการสนบัสนุนจากภายนอกได้240  และงานวิจยั
ของ ลุทฟิเย ดาฮิล (Lutfiye Dahil) และอบัดุรรามาห์น คาราบุรุท (Abdurrahman Karaburut) ท่ีว่า 
วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา คือ การเรียนรู้แนวทางท่ีจะไปถึงความรู้และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง นัน่คือ การมีพฤติกรรมของการพฒันาความสามารถ การคิดสร้างสรรค ์การปรับตวัให้เขา้
กบัสถานการณ์ใหม่ๆในอนาคต สร้างสรรคว์ิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหา241  

ความหมายของบัณฑิตศึกษา 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นการศึกษาท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
พฒันาความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น การคน้ควา้วิจยัเพื่อยกระดบัวิชาชีพกบัสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ทางวิชาการ               

                                                            
239 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558," (13 พฤศจิกายน 2558). 
240 Sen et al., "Democratization of University Management for Quality Higher 

Education," 1491-504. 
241 Dahil and Abdurrahman Karaburut, "Effect of Total Quality Management on Teachers 

and Students," 1021-30. 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ขอ้ 2 ให้ใชป้ระกาศกระทรวงน้ีส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาหลงั
ปริญญาตรี)  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลงัปริญญาโท) ระดบัปริญญาโท และ
ระดบัปริญญาเอกทุกสาขาวิชา242  นัน่หมายความว่า การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จึงเป็นการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ไดใ้ห้ความหมายของบณัฑิตศึกษาว่า เป็นการจดัการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเนน้หนกัท่ีการแสวงหาความรู้และการพฒันาความรู้ข้ึนใหม่เป็น
หลกัส าคญั หรืออีกนยัหน่ึงในขณะท่ีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเนน้การพฒันาคนเป็นหลกั แต่
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษามุ่งเนน้การพฒันาความรู้หรือการสร้างความรู้ข้ึนเป็นหลกั243  

กล่าวโดยสรุป บณัฑิตศึกษา หมายถึงการจดัการศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรี 
ตั้ งแต่ระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาหลงัปริญญาตรี) จนถึง ระดับปริญญาเอก เพื่อ
แสวงหาความรู้และการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
 

คุณภาพบัณฑิตศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพของหลกัสูตร ท่ีทุกหลกัสูตรตอ้งก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลกัสูตร ท่ีมีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ดา้น คือ 1) การก ากบั
มาตรฐาน 2) บณัฑิต 3) นกัศึกษา 4) คณาจารย ์5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
และ 6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และยงัก าหนดให้มีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดยมีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี244  ซ่ึง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ท่ีก าหนด

                                                            
242 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558." 
243 ไพฑูรย ์สินลารัตน์, รายงานการวิจยัเอกสารเร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระดบั

บณัฑิตศึกษา โครงการวิจยัเอกสารเก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: 
ทบวงมหาวิทยาลยั, 2543), 7. 

244 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558." 
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องคป์ระกอบคุณภาพ ไว ้9 องคป์ระกอบคือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหารและการจดัการ 8) การเงินและ
งบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ245  โดยในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาใน หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในมาตรา 47 ก าหนด ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัให้
มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก246  และ นิโคเลย ์
กลูชคั (Nikolay Glushak) และคณะ ไดเ้สนอว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาควรไดรั้บการก าหนด
ไวใ้นเอกสารยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม ควรก าหนดให้การจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียในด้านการศึกษา และกิจกรรมด้านการศึกษามี
มาตรฐานคุณภาพ ดว้ยกระบวนการควบคุมคุณภาพท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์และประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ปัจจุบนั คุณภาพของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัในการพฒันาสังคม และ
ความกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแนวคิดของการจดัการคุณภาพเชิงเศรษฐกิจ (EQM) 
ในมหาวิทยาลยัคือหมวดท่ีสะทอ้นถึงเจตนารมณ์ ประสานกิจกรรมในดา้นคุณภาพตามเกณฑท์าง
เศรษฐกิจ และการใชเ้ศรษฐศาสตร์คุณภาพในระบบการจดัการคุณภาพ เป็นตวับ่งช้ีในการประเมิน
สถานการณ์และการตดัสินใจของมหาวิทยาลยัในดา้นคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัควรใชก้ารจดัการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ผลลพัธ์ทั้งดา้น
การบริหารและดา้นเศรษฐกิจ247  

                                                            
245 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551), 15-99. 
246 "พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 74 ก 

(19 สิงหาคม2542). 
247 Nikolay Glushak et al., "Contemporary Economic Aspects of Education Quality 

Management at the University," Procedia - Social and Behavioral Sciences 214 (2015): 252-60. 
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การปฎรูิปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังส าคญัอีกคร้ังหน่ึง ในปี 2542 เพื่อแกปั้ญหาดา้น
คุณภาพของแรงงานท่ีต ่า ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีต ่าดว้ย ทั้งท่ีประชา 
ชนมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง ระบบการศึกษาของไทยยงัปรับตวัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
โลก ขาดก าลงัคนท่ีมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าให้การสร้างนวตักรรมและ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดส้รุปแนว
ทางการปฎิรูปการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 

1.เป้าหมายในการปฏิรูปอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 2 เป้าหมายหลกั คือ 1)ระบบอุดมศึกษา
ไทยมีการแบ่งระดบัและประเภทของสถาบนัท่ีชดัเจน และมีกลไกอ านวยการท่ีจะช่วยในการประ 
สานนโยบาย แผน การจดัสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผลไปในทิศทางเดียวกันและมี
เอกภาพ 2) สถาบนัอุดมศึกษาเปิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงและมีส่วนร่วม ใน 3 ดา้นคือ 
(1)มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานและระบบประกนัคุณภาพ (2) มีระบบบริหารจดัการท่ี
อิสระ คล่องตวั มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ (3)คนไทยและบณัฑิตไทยมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

2.วิสยัทศัน์อุดมศึกษาไทย ระบบอุดมศึกษาไทยเป็นระบบท่ีมีเอกภาพดา้นนโยบาย มีความ
หลากหลายในการปฏิบติั เพื่อสนองความตอ้งการและเปิดโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
การด าเนินภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา มีเป้าหมายและจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัตามความเช่ียวชาญแต่
ละสถาบนั และภายในปี พ.ศ. 2545 สถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาจะมีอิสระ มีความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการและมีเสรีภาพทางวิชาการ ตลอดจนมีระบบการประกนัคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกใน
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานบณัฑิตไทยท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความเป็นบณัฑิตท่ี
สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะผูน้ า ผูป้ระ 
กอบการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ สามารถปรับตวัและน าการพฒันาประเทศในสภาวะการณ์
ปัจจุบนัและอนาคต 

3.หลกัการและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 4 หลกัการใหญ่คือ 1) การ
ปฏิรูประบบอุดมศึกษา ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ ซ่ึง
อุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัต ่ากว่าปริญญา และระดบัปริญญามีองคก์รระดบัประเทศท า
หน้าท่ี ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรรวมทั้ งติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งน้ีการจดัระบบอุดมศึกษาไทยประกอบดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
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สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง และสถาบนัอุดมศึกษาของทอ้งถ่ิน 2)
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารอุดมศึกษา ยดึหลกัเอกภาพดา้นนโยบายและมาตรฐานการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงการบริหารจดัการจะ
แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี (1)ระดบัประเทศ มีกระทรวงดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็น
องคก์รท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบั และทุกประเภท โดยมีองคก์รกลางท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการ ท่ีเก่ียวกบัอุดมศึกษา 2 องคก์ร ไดแ้ก่ สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีองคก์รอิสระ ไดแ้ก่ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และองคก์รวิชาชีพครูและผูบ้ริหารการศึกษา 
เป็นตน้ (2)ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา มีคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา ก ากบัดูแลสถานศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา (3)ระดบัสถานศึกษา 
สถานศึกษาระดบัปริญญาใหมี้ความอิสระ คล่องตวัสามารถพฒันาระบบบริหารและจดัการของตน 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา 3) การปฏิรูปการบริหารและจดัการสถาบนัอุดมศึกษา 
(1)พนัธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาประกอบดว้ย การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ติดตามวิเคราะห์ เตือนภยั แกปั้ญหา และ
ช้ีแนะทางเลือกให้กับสังคม ชุมชน และประเทศ จดัการฝึกอบรมและพฒันาก าลงัแรงงานของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายและพนัธกิจเฉพาะของแต่ละสถาบัน (2)การบริหารและการจัดการ 
ประกอบดว้ย การสร้างเอกภาพในการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานอุดมศึกษา การเปิด
โอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาค มีระบบการถ่าย
โอนผลการเรียนและประสบการณ์การท างาน การพฒันาความเป็นอิสระในการบริหารจดัการและ
น ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการตามความพร้อมอย่างเป็นขั้นตอน มีการพฒันาดชันีช้ีวดั
ความพร้อม (Readiness indicators) การจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป (Block Grants) 
เป็นรายปีให้สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในก ากบั โดยมีระบบการคิดค่าใชจ่้ายต่อหัว และมีระบบ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในลกัษณะ Performance Assessment การพฒันาความเป็นสากลบน
พื้นฐานภูมิปัญญาไทย การสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) และจิตส านึกของ
ผูป้ระกอบการ (Enterprising Mentality) การระดมทรัพยากรอยา่งหลากหลายและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) การสร้างเครือข่ายและจดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาใน
รูปแบบต่างๆและสร้างระบบความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงาน 
องค์กรอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ รวมทั้งการศึกษาระดบัอ่ืนๆ การปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการรับเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อกระ จายโอกาสและสร้างความเสมอภาค การ
พฒันาผูบ้ริการและคณาจารย ์และบุคลากรอุดมศึกษา และการปรับบทบาทของสภาสถาบนัให้มี
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ความเขม้แข็ง ในการบริหารจดัการสถาบนั 4)การบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและการพฒันาประเทศ การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้น
การเรียนการสอน การจดักิจกรรม และการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียน
เป็นส าคญัเพื่อสร้างบณัฑิตให้สามารถคิด วิเคราะห์ คน้ควา้ วิจยั ใฝ่รู้ มีความสามารถทั้งวิชาการ 
และวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม การใหค้วามส าคญักบัการลงทุนเพื่อการวิจยั การสร้างองคค์วามรู้ 
และเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาประเทศ และการปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง ท่ีกฎหมายก าหนด 4)การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบดว้ย การจดั
ให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก ตามท่ีกฎหมายก าหนด การ
ก าหนดมาตรฐานกลาง การรับรองหลกัสูตร การส่งเสริมองคก์ร สมาคมวิชาการ วิชาชีพทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้เขา้มามีบทบาทในการก ากบัดูแลคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา การพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ และพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพ 

4. เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ มี 4 เง่ือนไข คือ 1) สร้างกระแสสังคมใหเ้ห็นความส าคญั สร้าง
ความเขา้ใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยกระบวนการประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) และส่ือสารประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง 2) ร่วมมือประสานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลยั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ และสถาบนัอุดมศึกษา ในการปฏิรูปและจดัท าแผนการด าเนินงาน 3)นโยบายรัฐบาลและ
มาตรการส่งเสริม สนับสนุนจากรัฐท่ีชดัเจนต่อเน่ือง 4)พฒันาปัจจยัพื้นฐานเพื่อการปฏิรูป เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการด าเนินงานทั้งดา้นงบประมาณ ขอ้มูลสารสนเทศ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ248  

การพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ทั้ง 4 หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเป็นสากล เนน้การพฒันานกัวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 

                                                            
248 สุทธศรี วงษส์มาน, แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544), ง. 
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ประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมๆกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือปี 2504 แต่ไดเ้ร่ิมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 3 (2515-1519) ตามเป้าหมายส าคญัในการผลิตก าลงัคน
ระดบัสูง ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ แต่ในการด าเนินการตามแผนก็ประสบปัญหา
หลายดา้นเช่น การขาดแคลนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ขาดงบประมาณในการวิจยั เป็นตน้ ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 4 
(2520-2524) จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงโครงสร้างและการด าเนินงานทั้งดา้นการผลิตบณัฑิต 
การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงสร้างสรรคศิ์ลปะและวฒันธรรม การ
ปรับปรุงระบบการศึกษา และการขยายงานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายดา้นปริมาณ
คือเพิ่มจ านวนนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และดา้นคุณภาพ ท่ีมุ่งปรับปรุงหลกัสูตร และพฒันา
อาจารย์249  ส่งผลใหมี้จ านวนนิสิตนกัศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว มากกว่า 100% ในปี 2522 เทียบกบั
ปี 2519 แต่ในระดบับณัฑิตศึกษากลบัผลิตไดเ้พียง 56% ของเป้าหมายเท่านั้น ในขณะท่ีสัดส่วน
คุณวุฒิอาจารย ์(ปริญญาเอก:โท:ตรี) มีแนวโน้มสูงข้ึน ดังนั้นในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ
ระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 5 (2525-2529)  จึงมีนโยบายปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ให้สูงข้ึน สนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนขยายการศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีความพร้อม 
และมีเป้าหมายเชิงปริมาณ ในการเพิ่มจ านวนนิสิตนกัศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
ทั้งในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน250  ผลการด าเนินการ ดา้นการปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานของการอุดมศึกษา ในเร่ืองสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารยน์ั้ น ระดับปริญญาเอกต ่ากว่า
เป้าหมาย แต่ระดบัปริญญาโทเกินเป้าหมาย และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แกปั้ญหาการขาดแคลน
อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิสูงโดยการเชิญอาจารยพ์ิเศษมาสอน และในดา้นการผลิตบณัฑิตพบว่า ต ่ากว่า
เป้าหมายทั้งระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ส่วนด้านสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีการปรับ
สถานะเป็นมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน 4 แห่ง ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 6 
(2530-2534) ยงัมีวตัถุประสงคเ์ดิมคือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม แต่มีนโยบายท่ีน่าสนใจคือ  ส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทั้งของ

                                                            
249 ทบวงมหาวิทยาลยั, "แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 4 (2520-2524),"  

เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-
book_T/PlanHEdu4_2520-2524.pdf. 

250 "แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 5 (2525-2529),"  เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu5_2525-2529.pdf. 
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รัฐและเอกชน จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเหมาะสมกับความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ จึงมีมาตรการดา้นการพฒันา
คุณภาพการผลิตบณัฑิต เช่น การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร การพฒันาหลกัสูตร เป็นตน้251 ผลคือ 
มีมหาวิทยาลยัใหม่อีก 4 แห่ง การผลิตบณัฑิตเป็นไปตามเป้าหมาย และมีโครงการใหม่ๆเกิดข้ึน 
เช่น โครงการจดัท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี โครงการกองทุนพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
เป็นตน้ ดงันั้นในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 7 (2535-2539) จึงมีทิศ
ทางการพฒันาในเชิงรุกคือการน าสงัคม เช่น การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้ป็นแหล่งวิชาการของ
สังคม นอกจากน้ียงัเนน้การแกไ้ขปัญหาดา้นคุณภาพของบณัฑิต และการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา
ใหมี้ความพร้อมในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นแบบสากล คือหลกัสูตรนานาชาติ ในดา้นนโยบาย เร่ิมมี
นโยบายด้านการบริหารคือ การพฒันาและสร้างองค์กรการบริหารและผูบ้ริหารอุดมศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ การพัฒนากลไกการบริหารและการด าเนินงานท่ีมีพลวัต 
ประสิทธิภาพความเบด็เสร็จในระดบัสถาบนัหรือในระบบอุดมศึกษา252  ผลการด าเนินการ พบว่า มี
กลไกในการพัฒนาอาจารย์ ท าให้สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ ดีข้ึน สามารถผลิตบัณฑิตระดับ
บณัฑิตศึกษาได ้75% ของเป้าหมาย และมีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 5 แห่ง รวมทั้งมี
หลกัสูตรนานาชาติมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน แผนพฒันาการศึกษาฯฉบบัท่ี 7 น้ี ท า
ให้ต้องปรับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอุดมศึกษาในแผนอุดมศึกษาระยะยาว ( 15 ปี) เช่น 
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ (Quality and 
Excellence) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาและการตรวจสอบ (Efficiency and 
Accountability) การส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการอุดมศึกษา และการใชก้าร
บริหารการจดัการแบบเอกชนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (Privatization and Corporatization) เป็น
ตน้ ซ่ึงการปรับกลยุทธ์ดงักล่าว ไดก้ลายมาเป็นวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 8 (2540-2544)253  ผลการด าเนินการ สถาบันอุดมศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน และมีโครงการน าร่องการศึกษาและพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบัอุดมศึกษา มี

                                                            
251 "แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 6 (2530-2534),"  เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu6_2530-2534.pdf. 
252 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 7 (2535-2539) (กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวิทยาลยั, 2535). 
253 ทบวงมหาวิทยาลยั ส านกัปลดัทบวงมหาวิทยาลยั, "แผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 8 (2540-2544)." 
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การจดัตั้งมหาวิทยาลยัในก ากบัข้ึน 1 แห่ง และเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั 1 แห่ง ผลิตบณัฑิต
ได ้64.5% ของเป้าหมาย ต่อมาในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 9 (2545-
2549) ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีเป้าหมายการพัฒนา
อุดมศึกษาร่วมกนั และตอ้งพฒันาระบบการวางแผน การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล
แผนท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีการก าหนดวิสยัทศัน์บางขอ้ใหอุ้ดมศึกษาไทยมีเอกภาพ
เชิงนโยบายและมาตรฐาน และก าหนดวตัถุประสงค ์เช่น เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และภูมิปัญญา
ไทย รวมถึงการก าหนดเป้าหมายหลกั เช่น มุ่งปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาอุดมศึกษา ไปสู่การ
พฒันาในเชิงคุณภาพ มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนความรับผิดชอบการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปสู่
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เช่น การ
ก าหนดคุณภาพท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต เป็นตน้254 แผนพฒันาฯฉบบัท่ี9 จึงมีจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
การพฒันาอุดมศึกษา คือ การท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยูดี่มีสุขของคนไทย อยา่งไรก็
ตาม แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9 ไดถู้กลดความส าคญัลง โดยรัฐบาลขณะนั้นไดใ้ห้หน่วยงานต่าง ๆ 
จดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีให้สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปีท่ีรัฐบาลจดัท า
ข้ึน ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นหลกัจึงไม่มีการประเมิน ผลระหว่างด าเนินการ (Formative 
evaluation)  โดยสรุป ผลการพฒันาตามแผนฯบบัท่ี 9 พบว่า มีจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาต ่ากว่า
เป้าหมาย 29% ดา้นคุณภาพและมาตรฐาน ก็มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีหลากหลาย เช่น 
หลกัสูตร e-Learning หลกัสูตรสหกิจศึกษา เป็นตน้ ส่วนปัญหาและอุปสรรค ดา้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เช่นการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนว
ปฏิบติัท่ีมีความหลากหลาย ไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างมาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพและมีความ
ซ ้ าซอ้นในการปฏิบติั เกณฑด์า้นคุณภาพมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบาง
เกณฑ์ไม่เหมาะสม เป็นตน้ ในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี10 (พ.ศ.2551-2554) 
ภายใตก้รอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) จึงไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ ในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผูเ้รียนในวยัเรียน วยัท างาน และวยัสูงอายุ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจยัและพฒันาใน
ภูมิภาค เป็นตน้ และมีการก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท่ีสอดคลอ้ง

                                                            
254 "แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 9 (2545-2549),"  เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu9_2545-2549.pdf. 



 171 
 

 

กบัวิสัยทศัน์255   สุดทา้ยคือแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ี
ก าหนดวิสัยทศัน์ ว่า ‚อุดมศึกษาเป็นแหล่งองคค์วามรู้และพฒันาก าลงัคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อ
การพฒันาชาติอย่างย ัง่ยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11(พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
สังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดบันานาชาติ‛ และก าหนดยทุธศาสตร์ ไว ้4 
ยทุธศาสตร์คือ 1) เปล่ียนระบบการน าองคก์รให้ขบัเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองคร์วม  2) พฒันา
อาจารยใ์หเ้ป็นมืออาชีพ และพฒันาผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพใหเ้ป็นอาจารย์ 3) ยกระดบัคุณภาพบณัฑิต
อยา่งกา้วกระโดด 4) ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขบัเคล่ือนสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ256  

พนัธกจิของสถาบันอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษา ไดจ้ดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ร่วมไปกบัการจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยมีภารกิจหลกั 4 ดา้นคือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค ์ดา้น
การบริการวิชาการแก่สังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยในแผนพฒันาอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) จึงไดก้ าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทาง  เป้าหมายและยทุธศาสตร์ การพฒันา
อุดมศึกษา ท่ีหมายรวมถึงบณัฑิตศึกษาไวด้งัน้ี 

วิสัยทศัน์ คือ อุดมศึกษาเป็นแหล่งองคค์วามรู้และพฒันาก าลงัคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อ
การพฒันาชาติอย่างย ัง่ยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดบันานาชาติ 

ทิศทาง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เนน้การใชก้ลยุทธ์ผ่านการน าองคก์ร
เชิงรุกและกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพฒันาอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญด้านการสอนและการวิจยั 
เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงคท์ าใหส้ังคมมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทิศทางดงักล่าวไดส้อดคลอ้ง

                                                            
255 กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, "แผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554),"  เขา้ถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu10_2551-2554.pdf. 

256 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556), 29-31. 
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กบังานวิจยัของ โนริ เบยโ์รตี (Nouri Beyrouti) ท่ีว่า บทบาทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการ
ปรับปรุงความสามารถในการหางาน ต้องค านึงถึงการพฒันาศักยภาพและความยืดหยุ่นของ
นักศึกษาในการปรับใช้ความรู้ทกัษะและทศันคติต่อตลาดแรงงาน  การเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีมี
ประโยชน์  การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและอ านวยความสะดวกดา้นการส่ือสารกบัอาจารย์
และเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้น ควรใหค้วามสนใจกบัการพฒันาทกัษะการถ่ายทอดความรู้ เช่น การ
คิดเชิงวิพากษ ์และการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการจา้งงานและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของ
หลกัสูตร257  

เป้าหมาย มี 7 ดา้น ประกอบดว้ย 1)สถาบนัอุดมศึกษาไทยไดรั้บจดัล าดบัในระดบัสากล 
ตามระบบมาตรฐานสากลท่ี สกอ. ก าหนด 2)การไดรั้บการรับรองศกัยภาพความเป็นอาจารยมื์อ
อาชีพตามท่ี สกอ.ก าหนดของอาจารย ์3)งานวิจยั/งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ/์เผยแพร่ 4) การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของผูส้ าเร็จการศึกษา (โดยครอบคลุม
ความรู้ดา้นภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 5)ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 6) การไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานในระดบันานาชาติของหลกัสูตร โดยหน่วยงานสถาบนัวิชาชีพ/องคก์รซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  7)การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพของ
สถาบนัอุดมศึกษา258  ซ่ึงจากงานวิจยัของเมห์เมท คาราฮาน (Mehmet Karahan) และเมห์เมท เมเท 
(Mehmet Mete) ท่ีว่า       เป้าหมายหลกัของมหาวิทยาลยั คือ การสืบคน้ และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกสร้างใหม่ และปรัชญาการจดัการองคร์วม ในรูปของการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ทกัษะและความรู้เฉพาะดา้น ดงันั้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งคน้หาและพฒันาการด าเนินการ
ดา้นการบริการท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั กมี็การส่งเสริมใหน้กัศึกษาเห็นประโยชน์
ของการวิจยัและการประยุกตใ์ชผ้ลงานวิจยั มีการร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมตวัสู่
การท างานและการพฒันาสู่ความเป็นมืออาชีพ และการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
เน่ืองจาก ในมุมมองของนกัศึกษาแลว้ มหาวิทยาลยัควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ การสัมมนา 
การประชุมวิชาการ และองคก์ร ควรจดัหาสถานท่ีฝึกงานให้เพียงพอและมีการเผยแพร่การฝึกงาน 
รวมทั้ง การดูแลสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของมหาวิทยาลยั การปรับปรุงการส่ือสารระหว่าง

                                                            
257 Nouri Beyrouti, "Digital Technology Management and Education Innovation: The 

Marketability and Employability of the Higher Education Degrees," The Journal of Developing 
Areas  51, 1 (2017): 391-400. 

258 กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559), 29-31. 
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นกัศึกษาดว้ยกนั การสนบัสนุนการหางานท าหลงัจบการศึกษา และมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพของมหาวิทยาลยั เป็นส าคญั259               

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏั มีทั้งหมด 38 แห่ง  บางแห่งมีประวติัความเป็นมายาวนาน 
ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 บางแห่งก็พึ่งถือก าเนิดไดไ้ม่ถึง 25 
ปี ซ่ึงพอแยกตามตน้ก าเนิดของมหาวิทยาลยัไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมี
ประวติัอนัยาวนาน ท่ีก่อก าเนิดจากการเป็นโรงเรียนประถมหรือมธัยม ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเทพสตรี ท่ีพฒันาจากโรงเรียนประถม มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พฒันาจากโรงเรียน
ประถมกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีพัฒนาจากโรงเรียนอาชีพประจ า จังหวัด และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พฒันาจากโรงเรียนสวนสุนนัทาวิทยาลยั 2) กลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภฏัท่ีเร่ิมตน้จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหรือโรงเรียนฝึกหัดอาจารย ์โดยมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั 
เช่น โรงเรียนฝึกหัดครู โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม โรงเรียนฝึกหัด
ครูมธัยม โรงเรียนฝึกหดัครูสตรี โรงเรียนฝึกหดัอาจารย ์เป็นตน้ ในกลุ่มน้ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ 20 
แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 3) 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเร่ิมตน้จากการก่อตั้งเป็นวิทยาลยัครู ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ.
2518 จ านวน 11 แห่งประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มหาวิทยาลยั
ราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง   4) กลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภฏัท่ีเป็นสถาบนัราชภฏัในตอนเร่ิมก่อตั้ง  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2540 ท่ีให้

                                                            
259 Mehmet Karahan and Mehmet Mete, "Examination of Total Quality Management 

Practices in Higher Education in the Context of Quality Sufficiency," Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 109 (2014): 1292-97. 
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จดัตั้งสถาบนัราชภฏัใหม่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัราชภฏัชยัภูมิ สถาบนัราชภฏัร้อยเอด็ สถาบนัราชภฏั
กาฬสินธ์ุ (ปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ) สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ และสถาบันราชภัฏ
นครพนม (ปัจจุบนั  เป็น มหาวิทยาลยันครพนม) และไดมี้การประกาศในพระราชกฤษฎีกา เม่ือ
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2544 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2535 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดชฯ 
ทรงพระราชทานนาม “สถาบนัราชภฏั” แทนช่ือ วิทยาลยัครู และไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติั
สถาบนัราชภฏั ในปี พ.ศ.2538 ซ่ึงมีผลใหว้ิทยาลยัครูในกลุ่มท่ี 1-3 ทั้ง 36 แห่ง  ยกฐานะข้ึนเป็น 
สถาบนัราชภฏั สังกดัส านักงานสถาบนัราชภฏั กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2547 มีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั มีผลให้สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศมีสถานภาพเป็น 
“มหาวิทยาลยัราชภฏั” สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความเป็น
อิสระและเป็นนิติบุคคล 

อยา่งไรกต็าม มหาวิทยาลยัราชภฏั ยงัสามารถแยกตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดงัน้ี 
1.ภาคเหนือ มี 8 มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพิบูลสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์  

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 11 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 3.ภาคกลางและภาคตะวนัออก มี 5   มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพ
สตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

4.ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก มี 9   มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  

5.กรุงเทพมหานคร มี 5   มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มของมหาวิทยาลยัราชภฏั แยกตามการก่อตั้ง 
การเร่ิมตน้ก่อตั้ง มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1.โรงเรียนประถมหรือ
มธัยม 

1)มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2)มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3)มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา     4)มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

2.โรงเรียนฝึกหดัครู 1)มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม 2)มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
3)มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    4)มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
5)มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  6)มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 7)มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  8)
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  9)มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 10)มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 11)มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 12)มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 13)
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 14)มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 15)มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 16)มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี 17)มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์18)มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  19)มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 20)
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

3.วิทยาลยัครู 1)มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 2)มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 3)มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์4)มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ 5)มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 6)มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณี 7)มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 8)มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
9)มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 10)มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
11)มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

4.สถาบนัราชภฏั 1)มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ       2)มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  
3)มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ท่ีมา:ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,รายงานผลการประเมินคุณภาพ  
        ภายนอกรอบสาม ระดบัอุดมศึกษา, 2554.    

  
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพอยา่งจริงจงั เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา และจดัตั้งส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ข้ึนมาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาและ
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รับรองมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบั และส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัเร่ิมมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบท่ีหน่ึงในปี 2545 -2547 ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพฒันา ตาม
มาตรฐาน 9 ดา้น คือ 1) มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต    2)มาตรฐานดา้นการเรียนรู้  3)มาตรฐาน
ดา้นการสนบัสนุนการเรียนรู้ 4)มาตรฐานดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 5)มาตรฐานดา้นการ
บริการวิชาการ 6)มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7)มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 8)
มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 9)มาตรฐานดา้นปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ โดยการ
ประเมินจะพิจารณาถึงจุดแข็งหรือจุดเด่น และจุดท่ีควรพฒันาและแนวทางพฒันาของแต่ละ
มาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้น าเอาการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ ตามกรอบ
มาตรฐานของ สมศ. มาปรับใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลยั เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพ
ออกมาดี ซ่ึงอาจไม่มีความเขา้ใจท่ีดีพอเก่ียวกบัการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ อย่างไรก็ตาม จากผล
การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ และ/หรือปณิธาน 
พนัธกิจ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ก าหนดปรัชญาของมหาวิทยาลยั ว่า สถาบนัอุดมศึกษา
สากล เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และก าหนดวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั คือ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท่ีมีความเป็นสากล เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มีการก าหนด
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ดังน้ี ปรัชญา “ปญญ เสฏฐ ปัญญาเป็นส่ิงประเสริฐ” 
ปณิธาน “สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม เลิศล ้าปัญญา อุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน” 
ส่วนวิสัยทศัน์ มีทั้งหมด 4 ขอ้คือ 1)ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีชั้นสูง 
สามารถประสานภูมิปัญญาไทยเขา้กับภูมิปัญญาสากล เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ 2)เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน มีการจัดการศึกษาด้วยทางเลือกท่ี
หลากหลายอยา่งมีคุณภาพสอดคลอ้งตรงกบัปัญหาความตอ้งการและตามความจริงของทอ้งถ่ินและ
สังคม 3)มีบทบาทเชิงรุกในการขยายความรู้สู่ทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและ
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปแก้ปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ิน ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรการท่องเท่ียว 4)สามารถพฒันา
ระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได ้ภายใต้
กลไกการประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมและสามารถพฒันาใหท้ดัเทียมกบัสากลได ้สุดทา้ยคือ พนัธกิจ 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มี 7 ขอ้คือ 1)ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2)ท า
การวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสงัคม 3)ใหบ้ริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ินและสังคม 4)พฒันาและน า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 5)ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6)อนุรักษณ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 7)ผลิตบณัฑิต ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการท่ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ไดก้ าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ตลอดจนพนัธกิจของตนเอง มีความสอดคลอ้งกบั
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แนวคิดของ ครอสบ้ี (Crosby) เก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) ท่ีผูบ้ริหารตอ้งก าหนด
เป้าหมายให้ชดัเจนและเฉพาะเจาะจง และถือค ามัน่สัญญาและภาระผูกพนัในการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคคลสร้างเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพการท างานของ
ตนเอง260  ในขณะท่ี หลกัการของรางวลัเดมม่ิง (Deming prize) ก็ก าหนดให้มีการสร้างนโยบาย
คุณภาพ และการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย     

ในการประเมินคร้ังน้ี ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา (สมศ.) ยงัได้
แนะน าใหม้หาวิทยาลยัราชภฏัปรับปรุงในดา้นต่างๆ พอสรุปรวมไดด้งัน้ี 

1.ในเร่ืองของระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูล มหาวิทยาลยัราชภฏัไดรั้บค าแนะน า
ใหพ้ฒันาและน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ (Management Information System: MIS) 
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารให้เกิดความถูกตอ้งรวดเร็ว ในทุกมิติ ทั้งการบริหารจดัการ การ
เรียนการสอน  งบประมาณและสถิติ เป็นตน้ และใหพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการท่ี
เช่ือมถึงกนัอยา่งครบวงจร เช่น การพฒันาฐานขอ้มูลบณัฑิตให้ง่ายต่อการน ามาใชง้าน ฐานขอ้มูล
บุคลากร งบประมาณ การบริหาร และจดัระบบฐานขอ้มูลบริการวิชาการ โดยมีการบนัทึกอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อการประเมินผลและปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และยังควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ใหช้ านาญ จดัท าแผนแม่บท ICT ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของ MBNQA ท่ีแนะน าให้
มีการวางแผนดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ้มูลและขอ้มูลสารสนเทศ การ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายความรู้ขององคก์ร ทางเวบ็และส่ือสังคมออนไลน์ จดัหา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท่ีน่าเช่ือถือ มีความปลอดภยัและใชง้านง่าย  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพและความพร้อมส าหรับบุคลากร ซพัพลายเออร์ และลูกคา้ รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการส่ือสารภายในองคก์ร และการส่ือสารกบัภายนอก261  และมีงานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต่อการศึกษาในทุกดา้น เช่น งานวิจยั

                                                            
260 Crosby, Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, 247-50. 
261 Baldrige Performance Excellence Program, 2015-2016baldrige Excellence 

Framework: A Systems Approach to Improving Your Organization’s Performance, 
(Gaithersburg,MD: U.S.Department of commerce, National Institute of Standards and 
Technology, http://www.nist.gov/baldrige, 2015), Available from 
https://www.alamo.edu/uploadedFiles/District/About_Us/Chancellor/2015 
2016_Baldrige_Excellence_Framework_ Business _Nonprofit.pdf. 
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เร่ืองบทบาทของ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในสถาบนัอุดมศึกษา ของ ทริปติ เค 
ศรีวาสตาวา (Tripti K Srivastava) กล่าวว่า สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นตอ้งรู้ถึงบทบาทของ
เทคโนโลยใีนดา้นการศึกษาและมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานท่ีจ าเป็นควรมีการพิจารณาใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของหลกัสูตรการแพทย ์ ควรเนน้การผสมผสานการทดสอบและเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่าในการเรียน
การสอน เพื่อให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน่าจดจ า สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกระบวน
ทศัน์ของเทคโนโลยีให้เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ซ่ึงคณะมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัหาเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้262  ส่วนไมเคิล เฮนเดอร์สัน (Michael Henderson) และคณะ  
แนะน าว่า มหาวิทยาลยัตอ้งทราบแนวทางท่ีหลากหลายในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล และให้ความ
สนใจต่อการปฏิบติัดา้นดิจิตอลจ านวนมาก ท่ีจะบูรณาการประสบการณ์ของนกัศึกษาในการศึกษา
ดิจิตอลระดบัอุดมศึกษา นักศึกษาควรเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอภิปราย ถกเถียงเก่ียวกบัการพฒันา
เทคโนโลยีดิจิทลัภายในมหาวิทยาลยั นอกจากนั้น มหาวิทยาลยัตอ้งให้ความส าคญักบัระดบัการมี
ส่วนร่วมขั้นพื้นฐานท่ีเป็นไปตามบริบทของการศึกษาท่ีสูงข้ึน เช่นเดียวกบัลกัษณะเฉพาะ และ
ความสามารถหรือทศันคติในกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการศึกษาของนกัศึกษาเป็นไป
ตามความคาดหมาย ท าให้เกิดการขยายตวัของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทั้งในดา้นการพฒันา
ความรู้และความเขา้ใจ และปัจจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้และการศึกษาของนกัศึกษา และการอภิปราย
เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละการเรียนการสอนในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีความสมดุล ในการใหค้วามส าคญั
กบัโครงสร้างและบริบทท่ีไม่ใช่ดิจิตอลของการศึกษาขั้นสูงดว้ย ถา้การศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดรั้บ
การปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างจริงจงัดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั263  ในขณะท่ี ซุยถิงฮงั (Hsiu-Ting Hung) 
และสตีฟ ฉือยนิเหยยีน (Steve Chi-Yin Yuen) ไดศึ้กษาการใชเ้ทคโนโลยสีังคมเครือข่าย เสริมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลยัในไตห้วนั พบว่า นักศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้สึก
เก่ียวกบัการเช่ือมโยงกบัสงัคม และมีความรู้สึกดีกบัประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือเสริม นัน่คือ เคร่ืองมือเสริมการเรียนรู้ และเครือข่ายทางสังคม 

                                                            
262 Tripti K. Srivastava and et al, "Role of Information Communication Technology in 

Higher Education: Learners Perspective in Rural Medical Schools," Journal of Clinical and 
Diagnostic Research 8, 6 (2014): XC01-XC06. 

263 Michael Henderson et al., "Students’ Everyday Engagement with Digital Technology 
in University: Exploring Patterns of Use and Usefulness," Journal of Higher Education Policy 
and Management 37, 3 (2015): 308-19. 
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ช่วยเพิ่มความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนเก่ียวกบัการมีสังคมในชั้นเรียน264  ท่ีส าคญัคือ ความสามารถ
ในการหางานท าของบณัฑิต ท่ีงานวิจยัของ ทิม พิทแมน (Tim Pitman) พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัท่ี
ไดเ้ปรียบ มีความสามารถสูง ในการควบคุมเครือข่ายหรือทุนทางสังคม และวฒันธรรมเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และนักศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นส่ือสังคมออนไลน์ดีกว่า จะได้
งานท่ีมีผลตอบแทนดีกวา่265  

2.ในดา้นการบริหารบณัฑิตศึกษา ควรปรับปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาใหต้อบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน และผูใ้ช้บัณฑิต และควรเน้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท า
วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมจูงใจให้บณัฑิตน าผลงานไปตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการท่ีมีผูต้รวจสอบ (Peer review) และท่ีไดรั้บการยอมรับ  เนน้การสอนในระดบับณัฑิตศึกษา
ให้สามารถสร้างองคค์วามรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษาได ้รวมทั้งควรท าวิจยัเชิงส ารวจเพื่อทราบความตอ้ง 
การของผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ณัฑิต สอดคลอ้งกบัเร่ืองการมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ ตามหลกัการของ MBNQA ท่ี
เสนอให้องคก์รสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั การจดัการแรงงาน และการพฒันา
ระบบ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และกลุ่มตลาดท่ี
ส าคญัอย่างเฉพาะเจาะจง  จดัการภาพลกัษณ์หรือตราสินคา้เพื่อการจดัวางต าแหน่งของโปรแกรม
การศึกษาและบริการในตลาด  วิจยัตลาด เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนัและดึงดูดลูกคา้ใหม่  รวบรวมเร่ืองร้องเรียน  วิเคราะห์
และ ก าหนดสาเหตุ ท่ีน าไปสู่การก าจดัสาเหตุของการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างและรักษา
วฒันธรรมของการมุ่งเนน้ลูกคา้โดยพนกังานและคู่คา้ทั้งหมด  วดัและการจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อย่างเป็นระบบ และรับฟังลูกคา้และคน้หาส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์และบริการของ
องคก์ร266  ในขณะท่ีลูกคา้ของสถาบนัอุดมศึกษามีหลายกลุ่ม คือ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
และสังคมประเทศชาติ และไม่สามารถช้ีชดัไดว้่า กลุ่มไหนมีความส าคญัมากกว่า ถา้ลูกคา้หมายถึง 
นกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษาดว้ย
การศึกษาวิจยั แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางการจดัการเรียนการสอน กิจกรรม และอ่ืนๆ ท่ี

                                                            
264 Hsiu-Ting Hung and Steve Chi-Yin Yuen, "Educational Use of Social Networking 

Technology in Higher Education," Teaching in Higher Education 15, 6 (2010): 703-14. 
265 Tim Pitman, "Widening Participation in Higher Education: A Play in Five Acts," 

Australian Universities Review 59 (2017): 37-46. 
266 Baldrige Performance Excellence Program, 2015-2016baldrige Excellence 

Framework: A Systems Approach to Improving Your Organization’s Performance. 13-15. 



 180 
 

 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษาได ้และถา้ลูกคา้คือผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือตลาดแรงงาน 
สถาบนัอุดมศึกษาก็ตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือตลาดแรงงาน 
ดงัเช่นงานวิจยัของโนริ เบยโ์รตี (Nouri Beyrouti) ท่ีว่า โปรแกรมการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานระดบัโลก มีความยืดหยุน่สูงในการตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและเพิ่มความ
เป็นผูน้ าและโอกาสทางการศึกษาให้กบักลุ่มนกัศึกษาทุกคน เพราะการไดรั้บการจา้งงานไม่ใช่ตวั
บ่งช้ีท่ีถูกตอ้งส าหรับการวดัความสามารถในการหางาน เน่ืองจากการจา้งงานข้ึนอยู่กบัปัจจยั ดา้น
เศรษฐศาสตร์ อุปสงคแ์ละอุปทานของการจา้งงานซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา267  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ มาร์ยมั อวิซห์กนั (Maryam Avizhgan) และคณะ ท่ีศึกษาช่องว่างระหว่างสถานะการณ์
ปัจจุบนัและสถานการณ์ท่ีเหมาะสมของหลกัสูตรภาวะผูน้ าในระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั
ของอิหร่าน 2 แห่ง พบว่า มีช่องว่างในทุกมิติและทุกบทบาท ท่ีมากท่ีสุดคือมิติท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุงบรรยากาศในการศึกษา รองลงมาคือ มิติด้านความต้องการและความคาดหวงัของ
ตลาดแรงงานในการปรับปรุงหลักสูตรและการทบทวนวิสัยทัศน์  ดังนั้ นมหาวิทยาลัยจึงควร
ปรับปรุงหลกัสูตรภาวะผูน้ าน้ี268  ในขณะท่ี อาร์ริลด์ เทลดโ์วลล ์(Arild Tjeldvoll) เสนอว่า การ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในยคุโลกาภิวฒัน์  เศรษฐกิจฐานความรู้ ตอ้งการความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง
ในมหาวิทยาลัย ผูก้  าหนดนโยบายแห่งชาติต้องค้นหาความรู้ท่ีเป็นทรัพยากรหลักของระบบ
เศรษฐกิจยคุใหม่และส่ิงจ าเป็นส าหรับการแข่งขนัระดบัโลก คุณภาพผูน้ าในมหาวิทยาลยักลายเป็น
ส่ิงส าคญัทั้งในประเทศตะวนัตกและเอเชีย มหาวิทยาลยัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจเผชิญกับ
ปัญหาบางอยา่งท่ีเกิดจากสถานะทางสงัคมท่ีแขง็แกร่งและการใหค้วามเคารพอยา่งสูงต่ออาจารย์269  

3.มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทุกระดบั เพื่อการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ และพฒันาประสบการณ์ดา้นบริหารใหก้บับุคลากรรุ่นใหม่ ซ่ึงตรงกบัหลกัการมีส่วน
ร่วมตามแนวคิดการบริหารคุณภาพของ ครอสบ้ี (Crosby) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัอย่าง
หน่ึงของระบบการบริหารท่ีสมบูรณ์คือ การมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงในกระบวนการคุณภาพของ
บุคลากร ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากร มีความใส่ใจซ่ึงกนัและกนั รับฟังความคิดเห็น

                                                            
267 Beyrouti, "Digital Technology Management and Education Innovation: The 

Marketability and Employability of the Higher Education Degrees," 391-400. 
268 Maryam Avizhgan et al., "Curriculum Leadership in the Postgraduate: Gap between 

Current and Optimal Status," Journal of Research in Medical Sciences  (April 2015): 387-92. 
269 Arild Tjeldvoll, "Change Leadership in Universities: The Confucian Dimension," 

Journal of Higher Education Policy and Management 33, 3 (2011): 219-30. 
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และขอ้เสนอแนะจากบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และน ามาปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง270  ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ 
อาซิม เซน (Asim sen) และคณะท่ีเห็นว่า มหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพสูง มกัจะมีการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมวิชาการ และดา้นการเงิน ซ่ึงการบริหารดงักล่าวจะท าใหมี้
ความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลัยสูงข้ึน และการศึกษามีคุณภาพสูงตามมาด้วย271  
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมจะก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ อยา่ง
งานวิจยัของ มาริโอ พินโต (Mário Pinto) ก็พบว่า การท างานร่วมกนัและระบบการท างานเป็นทีม 
เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ท่ียอดเยี่ยม ในการสนับสนุนการส่ือสาร การ
ประสานงานและความร่วมมือทั้งในดา้นการบริหารและการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจยั การประสานงานจะสนบัสนุนการถ่ายทอดความรู้  การท างาน
ร่วมกันจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการซ่ึงส าคญัต่อการแบ่งปัน
ความรู้และการค้นคว้า แผนท่ีความรู้จะท าให้เข้าใจเก่ียวกับความสามารถขององค์กร ซ่ึง
ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ในการจ าแนกแยกแยะแนวความคิด และเขา้ใจสมรรถนะและทกัษะของ
บุคลากร แผนท่ีสมรรถนะจะมีประโยชน์ต่อกิจกรรมหลกัหลายอยา่ง เช่นการวิจยั การเรียนการสอน 
ระบบการเรียนรู้ถือเป็นประเด็นส าคญัในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีช่วยในการแบ่งปันความรู้ 
การไดม้าและการประยุกต์ ความรู้ และการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ272  

4.ดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัควรก าหนดแผนพฒันางานวิจยัอย่างเป็น
ระบบเพื่อเป็นทิศทางการพฒันางานวิจยัทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว จดัระบบส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจยัของคณาจารยเ์ช่น การเพิ่มพูนประสบการณ์ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม การ
เขียนแผนวิจยัแบบบูรณาการ จดัอบรมเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่
งานวิจยัในวารสารท่ีมีค่า Impact factor สูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล ท่ี
เสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

                                                            
270 Crosby, Quality Is Still Free: Making Quality Certain in Uncertain Times 189-90. 
271 Sen et al., "Democratization of University Management for Quality Higher 

Education," 1498-501. 
272 Mário Pinto, "Knowledge Management in Higher Education Institutions: A 

Framework to Improve Collaboration," CISTI  (2014): 92-95. 
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โดยภาพรวม ดว้ยการเพิ่มผลงานวิจยัของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ เพิ่มผลงานวิจยัของ
อาจารยท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ เพิ่มผลงานวิจยัของอาจารยท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ได้273     

5.ในด้านบุคลากร ควรปรับปรุงมาตรฐานการจ้างอาจารย์และลูกจ้าง มีระบบพฒันา
คณาจารย ์ในการเขียนผลงานวิชาการ สร้างมาตรการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของ
บุคลากรและควรจดัวางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อความเป็น
ธรรมและโปร่งใส และเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันา รวมถึงความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึง
ทั้งหมดลว้นมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากร เช่น การวิจยัความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ของ ควัคบั อารา (Kaukab Ara) และไอซา อคับาร์ (Aisha 
Akbar) ท่ีศึกษาความพึงพอในในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ในประเทศ
ปากีสถาน 4 กลุ่ม คือ ศาสตราจารย ์รองศาสตรจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย ์ พบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอในในการท างาน คือ รายได ้การเล่ือนต าแหน่ง ความหลากหลายดา้นทกัษะ 
และความเป็นอิสระในงาน ดงันั้น มหาวิทยาลยั ควรก าหนดนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจดา้นรายได ้
เช่น โครงการระดมทุนจากภายนอกอย่างถาวร ทบทวนนโยบายการฝึกอบรมผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี
อาวโุสและอาจารยผ์ูส้อน ทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง274  

6.เร่ืองการประเมินผลควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสถาบนั แบบ
External auditors จดัท าระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการและโครงการเพื่อการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และการบนัทึกผลงานไวเ้ป็นหลักฐาน ควรมีระบบการประเมินคุณภาพอาจารย์โดย
นกัศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงการบนัทึกและประเมินผลการปฏิบติังาน ผลงาน หรือโครงการ ก็
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง ครอสบ้ี (Crosby) ก็แนะน าให้มีการ
บนัทึกสถานะคุณภาพขององคก์รไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นการปรับปรุงท่ีเป็นไปได ้และ
การด าเนินการแกไ้ขท่ีจ าเป็น275  

7.ควรสร้างระบบและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าและผูใ้ช้
บณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใชอ้งคก์ร

                                                            
273 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกลุ, "การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั," 145-46. 
274 Kaukab Ara and Aisha Akbar, "A Study of Impact of Moonlighting Practices on Job 

Satisfaction of the University Teachers," Bulletin of Education and Research 38, 1 (2016): 101-
16. 

275 Crosby, Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, 65-84. 
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นกัศึกษาท่ีมีการท างานอยา่งเป็นระบบ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลยัและสร้างสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัชุมชน และมีระบบการถ่ายทอดงานจากรุ่นสู่รุ่นท่ีดี ซ่ึงทั้งศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต และนักศึกษา
ปัจจุบนั ต่างกถื็อวา่เป็นลูกคา้ขององคก์ร ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั กบัขอ้มูลข่าวสารท่ีองคก์รไดรั้บจาก
กลุ่มบุคคลเหล่านั้น   
                   8.สร้างกิจกรรมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเขม้แข็งจนน าไปสู่วฒันธรรม
คุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ และวิธีการท างาน
ของตนตลอดเวลา และผูบ้ริหารส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจจูงใจ ชกัชวน รวมทั้งคิดหาแนวทาง 
วิธีการในการจดัการกบัปัญหาวฒันธรรมองคก์าร  

9.การบริหารควรเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
ดา้นพฤติกรรมของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Management by Result) ท่ี เดม
ม่ิง (Deming) ไม่เห็นดว้ย เพราะในการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ จะด าเนินแกไ้ขปัญหา ความ
ผิดพลาดต่างๆ หรือการร้องเรียนของลูกคา้ในทนัที โดยไม่มีการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา
ก่อนด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาเพียงชัว่คราว เน่ืองจากสาเหตุของปัญหายงัไม่ไดรั้บการ
แก้ไข276  แต่ก็มีงานวิจัยท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรม
วิชาการ เช่น การศึกษาระดับความตระหนัก หรือจิตส านึกและความอ่อนไหวของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสุเลยม์าน เดไมเรล ์(Suleyman Demirel University) ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาของ นิลู เฟอร์ยาซีซี (Nilu fer Yazici) และอเ์หม็ด อลัเปอร์ บาบาลิค 
(Ahmet Alper Babalik) พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ตระหนกัถึงความส าคญัของการใหก้ารศึกษาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้น การศึกษาด้านส่ิงแวดลอ้มในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ียกระดับไปสู่ด้านการ
ตดัสินใจ การวางแผน การออกแบบและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มควรไดรั้บการทบทวนในแง่ของ
ความเห็นพอ้ง ขอบเขตและความรอบรู้ มหาวิทยาลยั ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การประชุมวิชาการ  การสัมมนา หรือค่ายอาสา เป็นตน้277  

ต่อมาในปี 2549-2550 ไดมี้การประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ี 2 ซ่ึงเป็นการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ทั้งในระดบัสถาบนัและระดบัคณะ โดยส านกังาน

                                                            
276 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 53-

55. 
277 Nilu fer Yazici and Ahmet Alper Babalik, "Determination of Environmental 

Awareness of University Students: The Case of Suleyman Demirel University (Sdu)," Environ 
Earth Sci 75, 190 (2016): 1-8. 
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รับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา จะให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบนั
หรือคณะ เม่ือผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ถึง ดีมากอยา่งนอ้ย 5 มาตรฐาน จากทั้งหมด 7 
มาตรฐาน ถา้สถาบนัการศึกษาหรือคณะ ท่ีไม่ผ่านการประเมินคุณภาพหรือไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ต้องด าเนินการแก้ไข และท าการประเมินคุณภาพซ ้ า โดยเกณฑ์การประเมินทั้ ง 7 
มาตรฐาน ประกอบด้วย 1)มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2)มาตรฐานด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์3)มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการ 4)มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5)
มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 6)มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 7)
มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ พบว่า ในบางมหาวิทยาลยัราชภฏั
มีบางกลุ่มสาขาวิชาท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ แบบมีเง่ือนไข หรือไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ตอ้งท าการปรับปรุงและประเมินซ ้ า อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินคุณภาพ 
สถาบนัหรือคณะท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใ้ห้ค  าแนะน า ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดหรือหลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพ ไวห้ลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของบณัฑิตศึกษา ไดแ้นะน าให้ทบทวนรูปแบบการ
ด าเนินงานและการบริหารจดัการระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างเง่ือนไขใหบ้ณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาติและนานาชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล เร่ือง การพฒันา
ตวับ่งช้ีคุณภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัตามท่ีกล่าวแลว้    ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อชุมชน ท่ีชุมชนและทอ้งถ่ินให้การสนับสนุน 
ควรสร้างเครือข่ายในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหา โดยการศึกษาวิจยั การ
ฝึกอบรม และเป็นแหล่งบริการวิชาการ น าเอาแนวทางการจดัการความรู้มาใช ้ในการบูรณาการการ
เรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ MBNQA ตามท่ีกล่าวอา้งไปแลว้   ส่วนเร่ืองเก่ียวกบังานวิจยั ควรก าหนดมาตรการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารยน์ าผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจ ให้มีงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีแกปั้ญหา
ทอ้งถ่ิน และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดความรู้เดิม   สร้างแกนน าหลกัในการก าหนด
ทิศทางและแผนงานวิจยั เช่น สถาบนัวิจยั บณัฑิตวิทยาลยั เป็นตน้ ก าหนดเป็นนโยบายดา้นการวิจยั 
หรือก าหนดการข้ึนเงินเดือนใหผ้กูพนักบัผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นวารสารวิชาการ ในขณะท่ีเดมม่ิง 
(Deming) ก็เสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการดว้ยนวตักรรม ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน ก็สามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากนั้น เดมม่ิง (Deming) ยงั
แนะน าให้ใชก้ารควบคุมเชิงสถิติ ช่วยในการเป็นหนทางสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมดว้ย ซ่ึงในการ
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วิจยัและสร้างสรรค์ผลงาน ก็มกัอาศยัวิธีการและเทคนิคทางสถิติ ช่วยในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยูเ่สมอ278  และควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ ให้
การศึกษา การฝึกอบรม วิธีการเขียนโครงการวิจยั การเขียนผลงานทางวิชาการ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการวิจยัทั้งวิจยัสถาบนัและวิจยัวิชาการ ควรสร้างระบบดูแล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั สร้างนโยบายและด าเนินการสนบัสนุนให้บุคลากร 
และนกัศึกษามีส่วนร่วมและช่วยในการสร้างช่ือเสียง โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึง
ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส าคญัของการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM)  ของ นิยม สุวรรณเดช 
(Niyom Suwandeja)  ก็ให้ความเห็นว่า การฝึกอบรมก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากการ
อบรมท าให้มีความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน มีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนดีข้ึน เพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง 
โดยเฉพาะการอบรมในรูปแบบสัมนาโดยผูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและผลิต
ภาพสูงข้ึน279   ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรน าระบบฐานขอ้มูล MIS มาใชใ้นการบริหาร
การเงิน บุคลากร การเรียนการสอน และควรปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ การเรียนการสอน และการวิจยั ควรเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อให้การส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จาก
ฐานขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การวางแผน การติดตามและประเมินผล โดย เอเดรียน เคิร์
กวูด๊ (Adrian Kirkwood) เสนอว่าผูว้างนโยบายของมหาวิทยาลยั และคณาจารย ์ตอ้งบูรณาการ การ
คิดร่วม ให้เขา้กบั การใชเ้ทคโนโลยี  และการสร้างนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยีมีความเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์รในแง่มุมดา้นนโยบายและกลยุทธ์ ดงัน้ี 1)  นโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
การสนบัสนุนดา้นเทคนิค 2) นโยบายและกลยทุธ์เก่ียวกบัการประเมินผลนกัศึกษา 3) นโยบายและ
กลยุทธ์ในการพฒันาความรู้ด้านดิจิตอลของนักศึกษาให้เหมาะสมส าหรับวตัถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 4) นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 5) นโยบายท่ี
มุ่งเป้าไปท่ีการส่งเสริมทุนการศึกษา280  สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การส ารวจความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการคุณภาพ ของมาเรีย เนเวส เปเรส อโรส
เทกุย (Maria Nieves Perez-Arostegui) และคณะ ท่ีพบว่าความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี

                                                            
278 Deming, Out of the Crisis, 11. 
279 Suwandej, "Factors Influencing Total Quality Management," 2217-18. 
280 Adrian Kirkwood, "Teaching and Learning with Technology in Higher Education: 

Blended and Distance Education Needs ‘Joined-up Thinking’ Rather Than Technological 
Determinism," Open Learning 29, 3 (2014): 206-21. 
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สารสนเทศกับการจัดการคุณภาพมีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวก 7 ด้าน คือ 1)ภาวะผูน้ า 
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหค้วามเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารไดรั้บการพฒันาข้ึน 
ทั้งดา้นการส่ือสาร การมีส่วนร่วมของพนกังานในองคก์ร การพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมดา้น
การจดัการคุณภาพ เป็นตน้ 2)ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ท าให้การพฒันาและวิเคราะห์กิจกรรม 
รวมทั้งการจดัการเอกสาร และการส่ือสารสะดวกมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการวางแผน 3)ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ ท าให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานในองคก์รกบัลูกคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และท า
ให้การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากลูกคา้ง่ายข้ึน นัน่คือองคก์รสามารถรับรู้ความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 4)ดา้นขอ้มูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ องคก์รสามารถเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 5)ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
เทคโนโลยสีารสนเทศกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาการท างานเป็นทีม และเป็นเคร่ืองมือใหก้บัพนกังาน
ในการวิเคราะห์งานท่ีรับผิดชอบ 6)ดา้นการจดัการกระบวนการ การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
จากกระบวนการท าไดส้ะดวกรวดเร็ว ท าใหก้ารตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลา 7)ดา้นการ
จดัการซพัพลายเออร์ องคก์ารมีเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารกบัซพัพลายเออร์ และมีการบริหารการจดัซ้ือ
ท่ีดี281    สุดทา้ย ผูบ้ริหารควรมีการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดบั 
และควรก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด แรงงานมากท่ีสุด จดัท าแผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นระบบ    

ต่อมาในปี 2554 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดท้ าการ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลยัราชภฏัรอบท่ี 3 เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา โดย
แบ่งตวับ่งช้ีคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม 18 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1.กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 5 
ดา้น 11 ตวับ่งช้ี คือดา้นคุณภาพบณัฑิต 4 ตวับ่งช้ี 1)บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2)คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 3) ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
4)ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ดา้นงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์3 ตวับ่งช้ี 1)งานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 2)งานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 3)ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 2 ตวับ่งช้ี 1)ผลการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 2)ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็

                                                            
281 Pérez-Aróstegui, F. Bustinza-Sánchez, and Vanesa Barrales-Molina, "Exploring the 

Relationship between Information Technology Competence and Quality Management," 13-14. 
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ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2 ตวับ่งช้ี 1)การส่งเสริม
และสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 2)การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 3 ตวับ่งช้ี 1)การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั 2)
การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั 3)การพฒันาคณาจารย ์ด้านการพฒันาและ
ประกนัคุณภาพภายใน 1 ตวับ่งช้ี 1)ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั 2.กลุ่มตวั
บ่งช้ีอตัลกัษณ์ 2 ตวับ่งช้ี 1)ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์สถาบนั  เช่นผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตั
ลกัษณ์   2)การพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 3.กลุ่มตวั
บ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  1 ตวับ่งช้ี 1)ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสังคมในดา้นต่างๆ เช่น
ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสังคม ภายในสถาบนั และผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหา
ของสังคม ภายนอกสถาบนั ซ่ึงในการประเมินคุณภาพ จะแบ่งการประเมินตามตวับ่งช้ี 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี 1 คือตวับ่งช้ีทัว่ไป ดา้นคุณภาพบณัฑิต ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ดา้นบริการวิชาการ
แก่สังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม จ านวน 11 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินคุณภาพตอ้ง 
ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.5 กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีทัว่ไปดา้นการบริหารและพฒันา
สถาบนั และดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ และตวับ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม  ผลการประเมินคุณภาพตอ้ง ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.5 ผลการประเมินรวม 2 กลุ่ม ตอ้ง
ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.5 จึงจะไดก้ารรับรองมาตรฐานจาก สมศ. เม่ือพิจารณาตามตวับ่งช้ี
ทั้งหมด และเทียบเคียงกบัแนวคิดการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพต่างๆแลว้ จะพบองคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพบางอย่าง ในการบริหารและด าเนินการของสถาบนัการศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลยั
ราชภฏัดว้ย ท่ีตอ้งบริหารจดัการและปฏิบติั เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จาก สมศ. ดงัน้ี 
1.ดา้นคุณภาพบณัฑิต เป็นการบริหารแบบมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) ท่ีสร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ตามแนวคิดคุณภาพของการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร 
(TQM)  โดยนิยามบณัฑิตทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาคือผลิตภณัฑข์องสถาบนั และ
ลูกคา้คือผูใ้ชบ้ณัฑิต การท่ีบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
จ านวนมาก แสดงถึงคุณสมบติั หรือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ หรือบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้หรือตลาดแรงงานคือผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือการท่ีผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับ ย่อมแสดงถึงคุณภาพของบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศึกษาไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม มิลิทารู (Madalina Militarua) และคณะ282 ไดแ้บ่งลูกคา้
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ของสถาบนัอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ประกอบดว้ย 1)นกัศึกษา ท่ีตอ้งไดรั้บ
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตตลอดชีวิต 2)ผูป้กครองหรือผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนการศึกษา
หรือจ่ายค่าเล่าเรียน 3)ผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือนายจา้งในอนาคต ท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อแลกกบัผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากการท างานของบณัฑิต 4) สังคมและชุมชนโดยรัฐบาล ท่ีสนับสนุนการศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และคาดหวงัจะไดรั้บผลประโยชน์กลบัมาในรูปของภาษี  ในดา้นการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาจมีผลดีต่อการพฒันามหาวิทยาลยั เน่ีองจาก
ปัจจุบนั ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบัการศึกษาของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษามากข้ึน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมการเล้ียงดูและค่าเล่าเรียนท่ีเพิ่มข้ึน  มหาวิทยาลยั จึงควรหาแนวทางเชิง
บวกท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมและลงทุนในมหาวิทยาลยัได ้และมองว่า ผูป้กครอง เป็นคู่คา้
และทรัพยากรส าหรับการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั
ควรหาแนวทางการสร้างประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มากกว่าการขดัขวาง  ดว้ยการ
ก าหนดวิธีการท่ีดีท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมในประสบการณ์การศึกษาของนกัศึกษาได ้โดย
พิจารณามุมมองของนกัศึกษาและผูป้กครองเก่ียวกบัประเด็นดา้นการศึกษาต่างๆ283   2.ดา้นงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์ท่ีวดัการตีพิมพเ์ผยแพร่ และการน างานวิจยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากรไป
ใชป้ระโยชน์ รวมทั้งผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
บริหารคุณภาพเก่ียวกบัการศึกษาและการฝึกอบรม เกือบทุกแนวคิดไดใ้ห้ความส าคญักบัการให้
การศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร โดย ครอสบ้ี (Crosby) ไดแ้นะน าใหฝึ้กอบรมบุคลากรเก่ียวกบั
คุณภาพเป็นหลกัส าคญั ส่วน เดมม่ิง (Deming) ให้ความสนใจการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบั 
เก่ียวกบัวิธีการทางสถิติและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และใชใ้นการด าเนินทุกขั้นตอน ตามความ
เหมาะสม นัน่คือไม่ใช่การฝึกอบรมใหมี้ความรู้เก่ียวกบัสถิติเท่านั้น แต่บุคลากรทุกคนตอ้งสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผิดชอบได ้ในขณะท่ี การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) เสนอให้
พฒันาความสามารถในการท างาน ด้วยการให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การท่ีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่และมี
การน าไปใช ้แสดงถึงคุณภาพของงานวิจยั เป็นท่ียอมรับของสงัคม นัน่คือสถาบนัการศึกษาไดส้ร้าง
ผลิตภณัฑ ์คืองานวิจยัท่ีมีคุณภาพ ในขณะเดียวกนั ก็ไดส้ร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็น
ท่ีประจกัต่อสังคมดว้ย 3.ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีวดัผลการไดป้ระโยชน์ของสังคมและ
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ชุมชน และวดัผลการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั แสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสถาบนัการศึกษากบัสังคมและ
ชุมชน และการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงตอ้งมีส่วนในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาสังคม ซ่ึง
ตรงกบัหลกัการบริหารคุณภาพของ MBNQA ท่ีแนะน าให้มีความรับผิดชอบ สนับสนุน และ
เสริมสร้างชุมชนอย่างแขง็ขนั ก าหนดผลประโยชน์ของสังคมและชุมชนให้เป็นส่วนหน่ึงของกล
ยุทธ์และการด าเนินงานประจ าวนั ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและค่านิยม อย่างเสมอตน้เสมอ
ปลาย ปฏิบติัในเร่ืองจริยธรรม ความปลอดภยัสาธารณะ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและระเบียบปฏิบติัอ่ืน ๆ 
อนุญาตให้บุคลากรใชเ้วลาในการท างานเพื่อสนบัสนุนองคก์รวิชาชีพและชุมชน และการจดัสรร
ทรัพยากร ส าหรับกิจกรรมของชุมชนและการสนับสนุนการศึกษา ชุมชนองค์กรการกุศล และ
องคก์รวิชาชีพ284  4.ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั ท่ีวดัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
สภาสถาบนัและผูบ้ริหาร และการพฒันาอาจารย ์แสดงถึงความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร ในการน า
องคก์ร ให้บรรลุวิสัยทศัน์ และเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมทั้งมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพทั้งของ
ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และการด าเนินการทั้งหมด โดย จีซสั โรดิเกรส โพมีดา (Jesús Rodríguez 
Pomeda) และเฟอร์นานโด คาซิน่ี (Fernando Casani) เสนอว่าผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั 
ควรใหค้วามสนใจต่อ ความสามารถของมหาวิทยาลยั 4 ดา้นคือ 1) การปฏิรูปองคก์ร  เช่น รูปแบบ
การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการคุณภาพโดยรวมและรูปแบบการเ งินการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 2)  การจดัการเชิงกลยุทธ์ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการทัว่ไปและการ
จดัการทีมงาน 3) ความเป็นผูน้ า เช่น ความมัน่ใจในตนเอง ผลกระทบและอิทธิพลต่อคนอ่ืน 4) การ
แปรทฤษฎีสู่การปฏิบติั เช่น ความส าเร็จการปฐมนิเทศ  แนวความคิด การแสวงหาขอ้มูลและการ
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล285   และมาเรีย วิคตอเรีย ฟลอเรส ทรูจิลโล (María Victoria Flores 
Trujillo) เสนอว่า การจดัการดา้นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21  ตอ้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)   และตอ้งจดัการการเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร
ให้สามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการดา้นการศึกษาได ้รวมถึงการเรียนรู้แบบใหม่ ดว้ยการใช้
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เทคโนโลยี286  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดดา้นภาวะผูน้ าของ เดมม่ิง (Deming) ท่ีผูน้ าจะสอนบุคลากรให้
เขา้ใจวิธีการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีสนับสนุนการบรรลุจุดมุ่งหมาย  พยายามปรับปรุงดา้นการศึกษา 
ทกัษะ ความสามารถ   ให้มีความเหมาะสม รู้การวางต าแหน่งงานให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองคก์รและบุคลากรเอง และอ่ืนๆ287  5.ดา้นอตัลกัษณ์ของสถาบนั ท่ีวดั
ความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างอตัลกัษณ์ของสถาบนั และการพฒันาคุณลกัษณะของ
บณัฑิตตามอตัลกัษณ์ แสดงถึงความเขา้ใจและรู้จกัอย่างลึกซ้ึงของผูบ้ริหารต่อความโดดเด่นของ
สถาบนั แลว้น ามาก าหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขนั และความคงอยูข่อง
สถาบนั สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารคุณภาพของแมคคินเซย ์(McKinsey 7S) เร่ือง ทกัษะ (Skill) 
ท่ีผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัความสามารถท่ีโดดเด่นของบุคลากร ซ่ึงทกัษะอาจมาจากการไดรั้บความรู้ ศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกฝน หรืออาจเป็นพรสวรรคท่ี์มีอยู่ในตวับุคลากรเอง หรือส่ิงท่ีแสดงลกัษณะเด่นของ
องคก์ร หรือส่ิงท่ีองคก์รท าไดดี้ท่ีสุด 

การประกนัคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีกล่าวมาทั้งหมด ตั้งแต่การประเมินคร้ังท่ี 1 จนถึงคร้ังท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีตอ้งรับการประเมินดว้ย ก็ไดน้ าเอาแนวคิดหลกัการของการบริหารท่ีเน้น
คุณภาพมาปฏิบติั ในหลายประการพอสมควร  

นอกจากการประกันคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ยงัตอ้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อีกดว้ย 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปทั้ง
ของรัฐและเอกชน ซ่ึงอาจเรียกมหาวิทยาลยั หรือช่ืออ่ืนใด เช่น สถาบนั วิทยาลยั ฯลฯ288  

                                                            
286 María Victoria Flores Trujillo, "Educational and Ict Management in University 

Teaching. Case: Simon Bolivar University Case," Scientific e-journal of Human Sciences 36, 12 
(2017): 5-23. 

287 Deming, The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, 54-
55. 

288 ทบวงมหาวิทยาลยั, "ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั  เร่ือง มาตรฐานหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2544," (14 สิงหาคม พ.ศ. 2544). 
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พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ไดแ้บ่ง การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น
สองระดับ คือ ระดับต ่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา และมาตรา 19 การจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาให้จดัในมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น 
ๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง289  

ในขณะท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2549 ได้
ก าหนดใหม้าตรฐานการอุดมศึกษา ไว ้3 ดา้น 12 ตวับ่งช้ี คือ  

 1.มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและรับผดิชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก โดยมีตวับ่งช้ี 3 ตวั ดงัน้ี 1)บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน 
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อ
พฒันาสังคมให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 2)บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามความรับผดิชอบโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม 3)บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มี
การดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยสรุปคือ บณัฑิตตอ้งมีความรู้ 
มีจิตส านึก และมีสุขภาพดี ซ่ึงคุณสมบติัทั้งหมดน้ี เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั ในการ
ผลิตบณัฑิตให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคน้ี์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สรา อาร์นน (Sara Arnon) 
ท่ีว่า การตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบทางจริยธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บันกัศึกษาก าลงัแผข่ยายไปทัว่โลก   จากการศึกษาในมหาวิทยาลยัของ
ประเทศอิสราเอล พบว่า ค่านิยมและทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มของนักศึกษา สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ากกว่าความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา ดงันั้น
ส่วนผสมของความรู้ ค่านิยม และทศันคติ ด้านส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องปลูกฝังให้กับ
นกัศึกษา และความมุ่งมัน่ต่อการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการแปลเป็นเน้ือหาท่ีสมบูรณ์และ
วิธีการสอนและการเรียนรู้ ควรปรับใหเ้หมาะกบัความหลากหลายของนกันกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ในคณะต่างๆ290  

                                                            
289 "พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542." 

290 Sara Arnon, Nir Orion, and Nurit Carmi, "Environmental Literacy Components and 
Their Promotion by Institutions of Higher Education: An Israeli Case Study," Environmental 
Education Research 21, 7 (2015): 1029-55. 
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2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษาตาม
หลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ โดยมี 2 มาตรฐานย่อย คือ 1.
มาตรฐานดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษา ตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลายและความมีอิสระทางวิชาการ โดยมีตวับ่งช้ี 3 ตวั 
คือ 1)มีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน่ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่ง
มีอิสระทางวิชาการ 2)มีการบริหารจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได ้มีการจดัการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าตน้ทุน 3)มีระบบประกนัคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 2.มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา การด าเนินงานตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการ
ประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนในการจดัการความรู้ โดยมีตวับ่งช้ี 4 ตวั
คือ 1)มีหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของประเภทสถาบนัและสังคม โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมิน
และใชผ้ลการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนกัศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียน
นั้นมีหลายวิธี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้นเรียนของนกัศึกษา ก็เป็นแนวทางหน่ึง จากงานวิจยัของ 
เฉินชุงหลิว (Chen-Chung Liu) และคณะ พบว่าการใช้กลไกความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Common Mechanism) อาจเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้และความเตม็ใจท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการแบ่งปันความรู้ซ่ึงจะช่วยใหก้ารส่ือสาร และการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิผล  โดย
การเปล่ียนแปลงจากการไม่แบ่งปันไปสู่การตดัสินใจแบ่งปันแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีความเตม็ใจ
ท่ีจะแบ่งปันผลงานของพวกเขากบัเพื่อนร่วมงานบนแพลตฟอร์มการแบ่งปันแบบบูรณาการ และ
การบูรณาการสภาพแวดลอ้มการแบ่งปันออนไลน์เขา้กบักลไกความคิดสร้างสรรค ์ไม่เพียงแต่ให้
นกัศึกษามีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดส้ าหรับการแบ่งปันความรู้เท่านั้น แต่ยงัพฒันาความเขา้ใจในการ
แบ่งปันความรู้และความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันผลงานการเรียนรู้ดว้ย ดงันั้น อาจารยแ์ละนกัพฒันาระบบ
สามารถใชก้ลไกความคิดสร้างสรรค ์(Creative Common Mechanism) ให้เป็นประโยชน์ในการ
สร้างสภาพแวดลอ้มบนอินเทอร์เน็ตท่ีปลอดภยัและสะดวกสบายเพื่อสนบัสนุนการแชร์ความรู้ใน 
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การศึกษา291  2)มีการวิจยัและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพ
ของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 3)มีการให้บริการวิชาการท่ีทนัสมยัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม
ตามระดับความเ ช่ียวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วม มือระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษากบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง
และความยัง่ยืนของสังคมและประเทศชาติ 4)มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย มีการปรับใชศิ้ลปวฒันธรรมต่างประเทศอยา่งเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ การ
แสวงหา การสร้าง และการจดัการความรู้ตามแนวทาง/หลกัการ อนัน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีตวับ่งช้ี 2 ตวั คือ 1)มีการแสวงหา การสร้าง และการใชป้ระโยชน์ความรู้ 
ทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 2)มีการบริหารจดัการ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการ หลกัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลกัการสร้าง
เครือข่าย และหลกัการประสานความร่วมมือ รวมพลงั อนัน าไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้292  

แต่พอถึงปี 2554 ไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554 ท่ีก าหนด มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ไว ้๒ ดา้น ดงัน้ี 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 4 ดา้น 

1.1 ดา้นกายภาพ   สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัของอาคารเรียน
ท่ีดีมีห้องครบทุกประเภท พื้นท่ีใชส้อยท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมี
จ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า จ  านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และ
จ านวนนกัศึกษาตามแผนการรับนกัศึกษา ตามเกณฑพ์ื้นท่ีใชส้อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตอ้ง

                                                            
291 Chen-Chung Liu and et al, "Knowledge Sharing among University Students 

Facilitated with a Creative Commons Licensing Mechanism: A Case Study in a Programming 
Course," Educational Technology & Society 17, 3 (2014): 154-67. 

292 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการ
อุดมศึกษาพ.ศ. 2549," (10 ตุลาคม 2549). 
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จดัให้มีหอ้งสมุดตามเกณฑม์าตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจ าอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์
จ านวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา 

ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตอ้งมีความมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะหรือความ
จ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยันั้น การ
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลยัอาจส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มทาง
การศึกษาได ้เช่นงานวิจยัของ หงเจ่อ หลิว (Hongzhe Liu) และคณะ พบว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา มีอิทธิพลส าคญัต่อสมรรถนะของนักศึกษา ในการสร้างและ
ด าเนินบทบาทส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั  และ
การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา โดยเฉพาะดา้นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา จะส่งผลดา้นบวกต่อ
ผลประโยชน์ของนกัศึกษาเอง และถา้มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัต่อจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา ดว้ยการส่งเสริมและจูงใจให้นกัศึกษามีส่วนร่วม มหาวิทยาลยัก็จะไดรั้บประโยชน์จาก
การท่ีส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยัดีข้ึน ท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา จะ
ท าให้นกัศึกษารับรู้ถึงผลกระทบดา้นบวกของสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยัท่ีมี
ต่อนกัศึกษา ดงันั้น การสนทนาเชิงลึกดา้นการปฏิรูประบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการวิจยั 
ตอ้งให้ความส าคญักับการจดัสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศของ
มหาวิทยาลยั โดยส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยั 
คือ 1) สร้างแนวคิดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 2) สร้างสภาพแวดล้อมการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีผอ่นคลาย 3) ส่งเสริมการส่ือสารภายใน 4) สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย293  

1.2 ดา้นวิชาการ   สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจดา้น
วิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประเทศและผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัว่าผูเ้รียนจะไดรั้บการ
บริการการศึกษาท่ีดีสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหารวิชาการท่ีมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในดา้นการวางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผล การเรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และ
การพฒันาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

                                                            
293 Hongzhe Liu, Jinlan Liu, and Xianglan Chi, "Regulatory Mechanism of Self-

Determination Involvement in Higher Education: Assessing Chinese Students’ Experiences," 
High Educ 67 (2014): 51-70. 
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1.3 ดา้นการเงิน    สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบท่ี
จ าแนกตามกองทุน มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัไดว้่าสถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาได้
ตามพนัธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึง
การไดม้าของรายไดร้ายรับ การจดัสรร การใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอยา่งชดัเจน 
รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใตก้ารประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

1.4 ดา้นการบริหารจดัการ    สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบั นโยบาย การด าเนินการ
ตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบั
นกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบัรวมทั้งก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็น 
ไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้มีการเผยแพร่ผลการก ากบัการด าเนินงาน
ของ สภาสถาบนัและการบริหารจัดการของผูบ้ริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบนัและ
ภายนอกสถาบนั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีประกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ 
หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่า 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ยดา้น 
4 ดา้น 

2.1 ดา้นการผลิตบณัฑิต สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการรับนกัศึกษาเขา้เรียนท่ีมีคุณสมบติั
และจ านวนตรงตามแผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอยา่งมีคุณภาพ 
สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้ามคุณลกัษณะ จุดเนน้ของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจดัให้มี
ขอ้สนเทศท่ีชดัเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะในเร่ืองหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน คณาจารย ์ท่ี
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัศึกษา ตวัอยา่งการตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา คือการทราบความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอน เช่น งานวิจยัของ อาร์ซู เดเวซ่ี โทพอล (Arzu Deveci Topal) 
ท่ีศึกษาระดบัความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ (e-learning)  
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือวิเคราะห์ในประเด็นย่อยๆ พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงใจสูงกบัการเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย ์และบรรยากาศในชั้นเรียน และ
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อเน้ือหาวิชาและกระบวนการสอน และอุปกรณ์การเรียนการ
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สอน เม่ือแยกตามคณะท่ีเรียน พบว่า นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มีความพึง
พอใจต่อการเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) ในระดบัสูง และยงัพบว่า หลกัสูตรออนไลน์ ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น หอ้งเรียนเสมือนจริง หอ้งสนทนาออนไลน์ เวปเพจ  
อีเมลล์ วีดีโอและการประเมินผลโดยแบบสอบถาม จะได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาใน
ระดบัสูง294  

2.2 ดา้นการวิจยั สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินพนัธกิจดา้นการวิจยัอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการ
บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ์และงานริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมไดใ้นวงกวา้งและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบนัอุดมศึกษามีการใหบ้ริการทางวิชาการ
ท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกวา้งและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึง
อาจใหบ้ริการโดยการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลไดใ้นหลายลกัษณะ 
อาทิ การให้ค  าปรึกษา การศึกษาวิจยัการคน้ควา้เพื่อแสวงหาค าตอบให้กบัสังคม การให้บริการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นต่าง ๆ การจดัให้มีการศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทัว่ไป การ
ให้บริการทางวิชาการน้ี สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการ
ให้บริการเชิงพาณิชยท่ี์ให้ผลตอบแทนเป็นรายไดห้รือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและปรับปรุง
เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

2.4 ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติทั้งในระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนโดยตรง
หรือโดยออ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาบนัไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึง
คุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของชาติ สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ือง
จรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิต ท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการ
จดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได ้สถาบนัมีการควบคุมการด าเนินงานดา้นน้ีอยา่งมี

                                                            
294 Arzu Deveci Topal, "Examination of University Students’ Level of Satisfaction and 

Readiness for E-Courses and the Relationship between Them," European Journal of 
Contemporary Education 15, 1 (2016): 7-23. 
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คุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั295  

 ส่วนมาตรฐานเก่ียวกับบณัฑิตนั้น มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบบั เก่ียวกับ
มาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิต เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์พ.ศ. 2554 ท่ีก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไว ้6 
ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ดา้นทกัษะพิสัย296  

บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 แนวทางการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั เร่ิมจาก  ท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวทางการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ของสถาบนัราชภฏั ว่า   การจดับณัฑิตศึกษาของสถาบนัราชภฏั ให้มุ่งเน้นการพฒันาครูอาจารย์
นกัวิชาการและนกัวิชาชีพชั้นสูง ใหมี้ความลุ่มลึกในแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัศาสตร์ท่ีเป็นสากล 
ใหมี้ผลต่อการพฒันาวิชาการ และใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง297  

การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีวตัถุประสงค ์เพื่อการเรียนรู้
และพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้เดิม   เพื่อตรวจสอบและคน้หาองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
และเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และใชเ้ป็นแนวทางการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏั ก็ยงัคงยงัยึดแนวทางการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ียึดโยงกับทอ้งถ่ินเป็นหลักเหมือนเดิม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตระดับ
บณัฑิตศึกษา ทั้งระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก ให้ท าวิทยานิพนธ์ ท่ีจะเสริมสร้างการ
พฒันาทอ้งถ่ิน เช่น การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรับรู้ของสังคมในวงกวา้ง หรือการพฒันา

                                                            
295 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการ

อุดมศึกษาพ.ศ. 2554," (24 เมษายน 2554). 
296 "มาตรฐานคุณวฒิุระดบับณัฑิตศึกษา สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์พ.ศ. 2554," (23 

มีนาคม 2555). 
297 ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, การจดัการบณัฑิตศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของ

สถาบนัราชภฏั (กรุงเทพฯ: ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั กระทรวงศึกษาธิการ, 2541). 
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หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ชุมชน เป็นตน้         

งานวจิัยที่เกีย่วกบับัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

งานวิจยัของ เบญจวรรณ ศรีมารุต เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงบรรยาย และก าหนดกลุ่มปัจจยั ตาม
แนวคิดของ Steers and Robbins และองคป์ระกอบของประสิทธิผลของ Hoy and Miskel พบว่า 
ประสิทธิผลของบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความสามารถในการรักษาแบบแผนวฒันธรรม ความสามารถใน
การบูรณาการ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย และความสามารถในการปรับตวั ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง 4 ตวั สามารถอธิบายความแปรปรวนของบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัระดบัปัจเจกบุคคล ปัจจยัระดบักลุ่ม
ท างานร่วมกนั ปัจจยัระดบัองคก์ร และปัจจยัระดบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ตวัยงัสามารถ
ร่วมกนัท านายประสิทธิผลได ้96% เม่ือวิเคราะห์ตามโครงสร้างการบริหารระดบับณัฑิตศึกษา 
พบว่า บณัฑิตวิทยาลยั และฝ่ายประสานงานบณัฑิตศึกษา มีระดบัประสิทธิผลแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบณัฑิตศึกษามีค่าเฉล่ียประสิทธิผลโดยภาพรวมสูงกว่า ฝ่าย
ประสานงานบณัฑิตศึกษา298  

งานวิจยัของ นิพนธ์ วรรณเวช เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในสถาบนัราชภฏั พบว่า 1. ตามการประเมินของผูบ้ริหาร ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัราชภฏัมี 4 ปัจจยัเรียงจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี1) การบริหารหลกัสูตร 2) พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งงาน 3) สภาพทางกายภาพ  และ 4) 
ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร 2. ตามการประเมินของอาจารย  ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัราชภฏั มี 3 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 1) 

                                                            
298 เบญจวรรณ ศรีมารุต, "การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั" (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), บทคดัยอ่. 
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ความพร้อมของนกัศึกษา 2) ความสามคัคีของอาจารย ์ และ 3) การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม
ของอาจารย์299  

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อการขบัเคล่ือนการจดัการ
ความรู้ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั ของ วิลาวณัย ์จารุอริยานนท ์พบว่า 1. สภาพปัจจุบนัการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาพรวม ดา้นโครงสร้าง ผูบ้ริหาร และวฒันธรรมองคก์ารอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นบุคลากรและเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก และแตกต่างจากสภาพท่ีพึงประสงค์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2. องคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้การ
สนบัสนุน เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือสารชดัเจน ให้ความส าคญักบัคนและ
เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน มีการยกยอ่งชมเชยและให้รางวลัอยา่งต่อเน่ือง มีการก าหนดและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายองคก์าร 3. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการเพื่อขบัเคล่ือน
การจดัการความรู้ มีองค์ประกอบดังน้ี 1)โครงสร้าง คือการมีนโยบายการจดัการความรู้ มีการ
ส่ือสารสองทางท่ีชัดเจน ปรับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยการจดัการความรู้ 2)
ผูบ้ริหาร เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรและสร้างแรงบนัดาลใจ 3)วฒันธรรม
องคก์าร เน้นการท างานเป็นทีม และการท างานท่ีใชก้ารจดัการความรู้ 4)เทคโนโลยี เน้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานดว้ยการอบรมทกัษะท่ี
จ าเป็นอยา่งทัว่ถึง300  

งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั ของ นริ
สานนัท ์เดชสุระ พบวา่ องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 9 
องคป์ระกอบคือ 1)การจดัการเรียนรู้และนวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั 2)โครงสร้างการบริหาร
และการบริหารจดัการ 3)การพฒันาครูปฐมวยัมืออาชีพ 4)ผูบ้ริหารมืออาชีพ 5)การประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 6)การเป็นหน่วยร่วมผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 7)การ

                                                            
299 นิพนธ์ วรรณเวช, "การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดัการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษาในสถาบนัราชภฏั" (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), บทคดัยอ่. 

300 วิลาวณัย ์จารุอริยานนท,์ "การพฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อการ
ขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), บทคดัยอ่. 
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วิจยัทางการศึกษาปฐมวยั 8)การบริหารวิชาการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 9)การท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม
ไทยทอ้งถ่ิน301  

งานวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏั ของ สาธร 
ทรัพยร์วงทอง พบว่าองคป์ระกอบการบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 
8 องคป์ระกอบ คือ 1)ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2)การส่งเสริมด าเนินการ 3)การติดตามประเมินผล 4)
การวางแผน 5)วฒันธรรมองคก์าร 6)เคร่ือข่ายการมีส่วนร่วม 7)แรงจูงใจ 8)การจดัการความรู้302  

งานวิจัย ของ ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์ เร่ือง การพฒันารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 3 
องคป์ระกอบหลกั 7 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 1.ดา้นองคก์าร ประกอบดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ กบั
การบริหารจดัการและวฒันธรรมองคก์าร 2.ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย เจตคติและการท างานของ 
บุคลากร กบั ความรู้ความสามารถของบุคลากร 3.ดา้นผูน้ า ประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีมุ่งการเปล่ียนแปลง 
ผูน้ าท่ีมีบทบาทเป็นเพื่อนร่วมงาน และผูน้ าท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ303  

การวิจัย เร่ือง การสืบสอบสไตล์การเป็นผู ้น าและสไตล์การบริหารของอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีผลต่อคณาจารยแ์ละนักศึกษา ของ สุนีย ์จุไรสินธ์ุ พบว่า สไตล์ผูน้ าและ
สไตลก์ารบริหาร มี 4 แบบท่ีเด่นชดั คือ 1)ผูน้ าแบบวิสัยทศัน์ กบัการบริหารแบบประชาธิปไตยใน
กรอบกฎระเบียบ 2)ผูน้ าแบบให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้แรงเสริม กบัการบริหารแบบเชิงธุรกิจเสรี 3) 
ผูน้ าแบบบารมี กบัการบริหารแบบสะทอ้นกลบั 4)ผูน้ าแบบห่างเหิน กบัการบริหารแบบเผดจ็การ304  

                                                            
301 นริสานนัท ์เดชสุระ, "รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวยัของมหาวิทยาลยัราช

ภฏั" (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 

302 สาธร ทรัพยร์วงทอง, "การบริหารงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏั" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2555)ibid. 

303 ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์, "การพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั" (ibid.). 

304 สุนีย ์จุไรสินธ์ุ, "การสืบสอบสไตลก์ารเป็นผูน้ าและสไตลก์ารบริหารของอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีผลต่อคณาจารยแ์ละนกัศึกษา" (วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), บทคดัยอ่. 
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งานวิจยัของ อญัชนา พานิช เร่ือง องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั พบว่า มี 6 องค์ประกอบคือ 1)พฤติกรรมการบริหาร 2)ความพึงพอใจในการท างาน 3)
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 4)เทคโนโลย ี5)ความผกูพนัต่อองคก์าร 6)โครงสร้างองคก์าร โดยมี
องค์ประกอบ ความผูกพนัต่อองค์การ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์การ องค์ประกอบท่ีเหลือมี
อิทธิพลโดยออ้ม305  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
305 อญัชนา พานิช, "องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฏั" 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั” เป็นการวิจยัท่ีใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และมุ่งศึกษาปัจจยัคุณภาพภายในท่ีองคก์ร
ควบคุมได ้โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ 1) เพื่อทราบองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพ
บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัและ 2) เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหาร
คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การเตรียม
โครงการวิจยั 2) การด าเนินการวิจยั 3) การรายงานผลการวิจยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมโครงการวจิัย   

เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการวิจยัให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั โดยศึกษา
สภาพปัญหาโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา และการศึกษารวบรวม แนวคิด 
ทฤษฎี  และวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา จากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ งานวิจยั และดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ 
จากทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (Framework) 
เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
                
ขั้นตอนที ่2  การด าเนินการวจิัย 

เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตามกรอบแนวคิดการวิจยั (Framework) เพื่อสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือเบ้ืองตน้ น าเคร่ืองมือไปทดลองใช ้(Try out) ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ น าเคร่ืองมือท่ี
สมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  น าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล แปร
ผล แลว้ยนืยนัผลการวิเคราะห์ เพื่อตอบค าถามการวิจยั ทั้ง 2 ขอ้ คือ 1) องคป์ระกอบของการบริหาร
คุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีอะไรบา้ง และ 2) ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการ
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บริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นอย่างไร ซ่ึงสามารถก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินการวิจยัไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี  

ขั้นที่ 1 การศึกษาคน้ควา้ ตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี 

1.1 ศึกษา คน้ควา้ วรรณกรรม ประเภทต ารา เอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้น า
บทสรุปท่ีไดม้าสังเคราะห์ (Content synthesis) เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ และใช้
เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) 

1.2 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ แบบปฏิสัมพนัธ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured interview) ท่ีสร้างข้ึนจากการสังเคราะห์ (Content synthesis) บทสรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผ่านการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เรียบร้อยแลว้ ในการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ ใชว้ิธีแบบเจาะจง (Purposive Method) โดย
ก าหนดเกณฑคุ์ณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 1) ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
หรือ 2) มีประสบการณ์ในการบริหาร ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือ 3) มีผลงานวิชาการ ประเภทต ารา 
งานวิจยั หรือบทความเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ หรือ 4) เป็นอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา  

1.3 ประมวลตวัแปรการบริหารคุณภาพ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจยั 
และการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทั้งหมด เพื่อน าไปสร้างกระทง
ค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นที ่2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
2.1 น าตวัแปรการบริหารคุณภาพ มาสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยั ในรูป

แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั
ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรการบริหารคุณภาพ 
ดงัน้ี 
                                1   หมายถึง      ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
                                2   หมายถึง      ระดบัความส าคญันอ้ย 
                                3    หมายถึง      ระดบัความส าคญัปานกลาง 
                                4    หมายถึง      ระดบัความส าคญัมาก 
                                5    หมายถึง      ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็น
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ดว้ยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
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(Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากบั 0.5 แลว้ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.3 ทดลองใชเ้คร่ืองมือการวิจยั (Try out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการ
วิจยัคร้ังน้ี โดยผูใ้หข้อ้มูลหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นผูบ้ริหารของบณัฑิตวิทยาลยัหรือ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์บัณฑิตศึกษา และพนักงานสายสนับสนุนของบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 
มหาวิทยาลยั รวมผูใ้หข้อ้มูล 32 คน รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
เคร่ืองมือการวิจยั ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a- coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach)306  

ขั้นที ่3 การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.1 น าเคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถามความคิดเห็น) ท่ีจดัท าอยา่งสมบูรณ์ ไปเก็บขอ้มูล

กบัหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ บณัฑิตวิทยาลยัหรือบณัฑิตศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
ด าเนินการบริหารบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 34 แห่ง  

3.2 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดอ้งคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) โดยสกดัดว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis: PCA) 

3.3 ยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดว้ย
แบบยนืยนัองคป์ระกอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 ท่าน 
ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจิัย  

 การรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีได้จากการวิจัย อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ จดัท าเป็นการรายงานผลการวิจยัเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ จดัพิมพร์ายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อ
ขออนุมติัให้งานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา และขอจบการศึกษา 

 
 

                                                            
306 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing (New York: Row, 1984, 1984), 

126. 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

 

              

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9 ขั้นการด าเนินการวิจยั 

 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษา คน้ควา้ ตวัแปร
การบริหารคุณภาพ 

 

ศึกษาวรรณกรรม และงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวธีิวเิคราะห์
เอกสาร (Content analysis) 

ขั้นท่ี 2 

การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
-Content Validity ดว้ยวธีิ IOC 
-Try out และหาค่า Reliability 

สร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร

คุณภาพ 

ขั้นท่ี 3 
การเกบ็และวิเคราะห์

ขอ้มูล 
 

เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรการ
บริหารคุณภาพ 

องคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพ 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นฉบบั

สมบูรณ์ 

องคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพท่ี

สมบูรณ์ 

วเิคราะห์องคป์ระกอบ ดว้ยวธีิ 
EFA 

ยนืยนัองคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพ ดว้ยแบบ
ยนืยนัโดยผูเ้ช่ียวชาญ/

ผูท้รงคุณวฒิุ 



 206 
 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

เพื่อใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั และวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แผนแบบการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีแผนแบบการวิจยั
แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ไม่มีการทดลอง (The one shot, non-experimental case study design)  ซ่ึง
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 10 แผนแบบการวิจยั 

                           R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
                           X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 
                           O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งตามขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษา คน้ควา้ตวัแปรการบริหารคุณภาพ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 

ขั้นที ่2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในขั้นน้ี คือ บณัฑิตวิทยาลยั หรือ บณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ หรือ 
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หน่วยงานท่ีมีช่ืออ่ืนท่ีด าเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศไทย 
จ านวน 38 แห่ง 
              ขั้นที่ 3 การยืนยนัองคป์ระกอบ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในขั้นน้ี คือ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ในฐานะ
ประธานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์  
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ไดพ้ิจารณาจากขอ้มูลของประชากร เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ตวัแทนประชากรท่ีดี จึงมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ตามขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษา คน้ควา้ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชว้ิธีการ
คดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ แบบเจาะจง (Purposive method) และน าเอาผลสรุปจากการ
สัมภาษณ์ มาสังเคราะห์สรุปรวมกบัขอ้สรุปจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั  

ขั้นที ่2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ใชว้ิธีการเลือกและสุ่มตวัอยา่งมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัน้ี 

2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีถือเป็นหน่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง จากการเปิดตารางประมาณค่ากลุ่มตวัอย่างของเครซซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)307  จากประชากรคือ บณัฑิตวิทยาลยั หรือบณัฑิตศึกษา หรือ หน่วยงานท่ีด าเนินการบริหาร
บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 38 แห่ง ไดจ้  านวนตวัอยา่ง เท่ากบั 34 มหาวิทยาลยั   

2.2 เลือกกลุ่มตวัอยา่งตามโอกาสทางสถิติ (Probability sampling) โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) แบบจบัฉลาก 

2.3 ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี  
                              2.3.1 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารบณัฑิตศึกษา เช่นคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยั ประธานบณัฑิตศึกษา เป็นตน้ จ านวน 1 ท่าน 
                             2.3.2กรรมการหรือรองผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหาร
บณัฑิตศึกษา เช่น รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั กรรมการบณัฑิตวิทยาลยั เป็นตน้ จ านวน 3 ท่าน 
                             2.3.3 อาจารยผ์ูส้อนบณัฑิตศึกษา จ านวน 3 ท่าน 
                            2.3.4 พนกังานสายสนบัสนุนในบณัฑิตวิทยาลยัหรือบณัฑิตศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

                                                            
307 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, Educational and Psychological 

Measurement (New York: Harper & Row Publishers, 1970), 608-09. 
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ตารางท่ี 3 จ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล มหาวิทยาลยัราชภฏั แยกตามภูมิภาค 

 
 
 

 จ านวน
ประชากร 
มรภ. 

จ านวน
ตวัอยา่ง 
มรภ. 

ผูใ้หข้อ้มูล 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติั รวม 

ผูบ้ริหารสูงสุด 
(คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั / 
             ประธานบณัฑิตศึกษา) 

รองฯ/คณะกรรมการฯ 
(บณัฑิตวิทยาลยั / 
           บณัฑิตศึกษา) 

รวม อาจารย ์ พนกังานสาย
สนบัสนุน 

รวม 

เหนือ 8 8 8 (7 / 1) 24 (21 / 3) 32 24 8 32 64 
ตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 

11 11 11 (9 / 2) 33 (27 / 6) 44 33 11 44 88 

กลาง 8 6 6 (5 / 1) 18 (15 / 3) 24 18 6 24 48 
ใต ้ 6 5 5 (4 / 1) 15 (12 / 3) 20 15 5 20 40 
กรุงเทพมหานคร 5 4 4 (3 / 1) 12 (9 / 3) 16 12 4 16 32 
รวม 38 34 34 (28 / 6) 102 (84 / 18) 136 102 34 136 272 
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ขั้นที่ 3 การยืนยนัองคป์ระกอบ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ใช้วิธีการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด แบบเจาะจง (Purposive 
method) เพื่อตอบแบบยนืยนัองคป์ระกอบ 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีคือ ตวัแปรพื้นฐาน และตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ตวัแปรพื้นฐาน คือ สถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น เพศ ต าแหน่งงาน ระดบั

การศึกษา เป็นตน้  
2. ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั

ราชภฏั ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเร่ืองการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย ท่ีถูกสร้างข้ึนตามขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 

ขั้นที่ 1 การศึกษา คน้ควา้ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั  
ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลความ
คิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ
บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการ
บริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั และแบบยืนยนัองคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ   
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 การสร้างเคร่ืองมือ มีการด าเนินการดงัน้ี 
1.1 การศึกษา คน้ควา้ตวัแปรการบริหารคุณภาพ โดยการศึกษาหลกัแนวคิด ทฤษฎี จาก

ต ารา เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ฐานขอ้มูลอินเตอร์เน็ต ทั้งในประเทศ
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และต่างประเทศ ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหาเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ฉบบัร่าง และน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบ แลว้ปรับแกต้ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.2 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ดว้ยแบบ
สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ฉบบัสมบูรณ์ 

1.3 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) 
ท่ีไดป้ระมวลจากขั้นตอนท่ี 1.1 และ 1.2 ทั้งหมด มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert’s 
rating scale) โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาดูแลใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

ขั้นที ่2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีการด าเนินการดงัน้ี 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการตรวจสอบความครอบคลุม 

ความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อหาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) และพิจารณา
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  เท่ากบั 0.6 – 1.0 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็น
ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
อีกคร้ัง แลว้ปรับแกต้ามค าช้ีแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดเ้คร่ืองมือการวิจยัคือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น ท่ีจะน าไปทดลองใช ้(Try out) ต่อไป 

2.2 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น ดว้ยการน า

แบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช ้(Try out) กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มี

คุณลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ โดยใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารบณัฑิตศึกษา 

จ านวน 4 ท่าน อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และพนกังานสายสนบัสนุนของบณัฑิตศึกษา จ านวน 4 ท่าน 

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยค านวณค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ปรากฎว่า ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามความคิดเห็นทุกขอ้ เท่ากบั 0.989 

2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนการด าเนินการ
วิจยั ดงัน้ี        

ขั้นที1่ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ตวัแปรเพื่อสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือน าจาก
บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อแจง้ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญเกบ็ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการการบริหาร
คุณภาพบณัฑิตศึกษา โดยการสมัภาษณ์ ดว้ยตนเอง 

ขั้นที่2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง  ของผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ และผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือ ดว้ยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แลว้ ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  โดยผูว้ิจยั
ไดข้อหนังสือน าจากบณัฑิตวิทยาลยั และผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามความคิดเห็นทางไปรษณีย์
และรับคืนด้วยตนเอง ส าหรับมหาวิทยาลยัท่ีสามารถท าได้ ส่วนมหาวิทยาลยัท่ีมีขอ้จ ากัดด้าน
ระยะทางและเวลา ผูว้ิจยัจะรับคืนทางไปรษณียล์งทะเบียน  

ขั้นที่ 3 การยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ    ผูว้ิจยัไดข้อหนังสือน าจากบณัฑิต
วิทยาลยั  และผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบยนืยนัองคป์ระกอบทางไปรษณียแ์ละรับคืนดว้ยตนเอง           
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการวิจยั จึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุก
ขั้นตอน และการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติในการวิจยั ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการศึกษาวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารคุณภาพ และการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู ้เ ช่ียวชาญ แล้วน ามาสังเคราะห์ (Content 
synthesis) เป็นตวัแปรท่ีศึกษา 

2. วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของเคร่ืองมือ จากการตรวจสอบเคร่ืองมือ
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

3. วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือ จากการทดลองใชเ้คร่ืองมือ โดยใชค่้า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใชส้ถิติวิจยั ดงัน้ี 
                              4.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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                              4.2 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต (Mean: X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ี 
การใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ก าหนดระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหารคุณภาพ ให้เป็นไปตาม
เกณฑก์ารวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)308  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
                   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.00-1.49  หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
                   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.50-2.49  หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ย 
                   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  2.50-3.49  หมายถึง  ระดบัความส าคญัปานกลาง 
                   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความส าคญัมาก 
                   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  4.50-5.00  หมายถึง  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
                              4.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ใชส้ถิติวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) สกดัดว้ย
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis: PCA) และหมุนแกนของ
องคป์ระกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax rotation) และก าหนด
เกณฑอ์งคป์ระกอบ คือ ตวัแปรมีค่าน ้าหนกัตั้งแต่ 0.55 ข้ึนไป ค่าไอเกน  เท่ากบัหรือมากกว่า 1 และ
จ านวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบมีตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป 
                               4.4 การยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ดว้ยแบบยืนยนัองคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ใชค่้าความถ่ี 
(Frequency) 

สรุป 

การวิจยัเร่ือง การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการวิจยัท่ีใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดว้ยวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อ 1) ทราบ
องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั และ 2) ทราบผลการยืนยนั
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการวิจยั เป็นการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั จากการศึกษา 
คน้ควา้วรรณกรรม งานวิจยั และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ขั้นตอนท่ี 2 การ
ด าเนินงานวิจัย เพื่อวิ เคราะห์และยืนยันองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการน าผลสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นกรอบในการสร้าง

                                                            
308 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall, 1970), 190. 
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แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ชนิดมาตรส่วน ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคร์ท 
(Likert’s rating scale) แลว้น าไปสอบถามผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั ในหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหาร
บณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 34 แห่ง รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) สกดัดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั สุดทา้ยยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัดว้ยแบบยืนยนัองคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ขั้นตอนท่ี 3 การ
รายงานผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบยืนยนั
องคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
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บทที่ 4   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั และเพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั ดงันั้น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ประมวลขอ้มูลการวิจยั และรวบรวมผลการวิจยั มาน าเสนอในรูปแบบของตาราง และ
แผนภูมิประกอบค าบรรยาย โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงค์
การวิจยั ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
                      1.1 การวิเคราะห์วรรณกรรม และต ารา (Documentary Analysis)  
                      1.2 การวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Research Analysis) 
                      1.3 การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) 
                      1.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ตอนท่ี 2 ผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
                       2.1 สรุปผลแบบยืนยนัองค์ประกอบของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยนั
องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

รายละเอียดของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ทั้ง 2 ตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนที ่1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ จากต ารา 
เอกสารวิชากร งานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  1.1 การวิเคราะห์วรรณกรรม และ ต ารา (Documentary Analysis) 
ผูว้ิจัยได้วิ เคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ หลักการบริหารคุณภาพ ของ

นกัวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี (1) William E. 
Deming (2) Philip B. Crosby (3) Genichi Taguchi (4)  Roger Kaufman, et al (5)   Tomas J. Peters, 
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et al (6) John S. Oakland  (7) Baldrige Performance Excellence Program (8) James R. Evans, et al 
(9) The Secretariat for the Deming Prize Committee (10) Dale H. Besterfield, et al (11) David L. 
Goetsch, et al (12)  Arthur T. Denzau (13) Maria Gil-Marques, et al (14) ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ 
อยธุยา (15) กลุ่มนกัวิชาการบริหารธุรกิจ(16) สถาบนัเพิ่มผลผลิต (17) เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ(18) 
ปรียาวดี ผลเอนก(19)กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ(20) ศุภชยั นาทะพนัธ์ (21) พงศส์ฎา เฉลิม
กล่ิน (22) นิตยา เงินประเสริฐศรี (23) วีระยทุธ ชาตะกาญจน์ (24) ราฟาเอล อาเกวโญ่ (25) เอก
ชยั บุญยาทิษฐาน (26)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ไดต้วัแปรการบริหารคุณภาพ 
จ านวน 160 ขอ้โดยมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 4   
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 วางแผนกลยทุธ์เชิงรุกส าหรับอนาคต √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ √ √ √    √  √ √ √ √ √ 

2 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร √  √ √   √ √   √    √  √ √    √     
3 ใชผ้ลลพัธ์ของการวเิคราะห์เชิงสถิติ อยา่งชาญฉลาด √   √        √   √  √        √  
4 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง √ √ √   √  √     √   √       √ √   
5 กระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความทา้ทาย ในการเรียนรู้  √   √ √    √  √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 มุ่งเนน้การปรับปรุงระบบและกระบวนการ √  √ √ √ √ √ √   √     √  √ √ √ √ √ √ √ √  
7 เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นผูบ้ริหาร  √                  √    √  √  
8 ใหโ้อกาสพนกังานในการเรียนรู้ √ √  √ √  √ √  √ √   √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ 

9 ส่งเสริมบุคลากรใหป้รับปรุง และสร้างผลงานแก่องคก์ร √   √ √ √ √    √ √  √ √     √ √   √  √ 

10 ก ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบร่วมกนั √  √  √ √ √    √   √ √     √ √  √ √  √ 

11 มุ่งท่ีผลตอบแทนระยะยาว √ √ √ √ √  √  √ √ √  √  √  √ √  √  √ √ √  √ 

12 ก าหนดนโยบายดา้นคุณภาพ √ √       √    √      √   √     
13 แปลเจตนารมณ์องคก์ร ไปสู่แผนยทุธศาสตร์ √     √ √      √             √ 

14 ก าหนดปณิธาน ดา้นคุณภาพและผลิตภาพ √ √      √           √        
15 ช่วยเหลือบุคลากรใหส้ามารถท างานไดดี้ข้ึน √ √ √       √    √  √        √   
16 ประสาน ความสามารถพิเศษของหวัหนา้หน่วยงานทั้งหมด √ √   √ √           √   √   √  √  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

17 เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้และมีความคิดสร้างสรรค ์ √ √    √           √       √   
18 สร้างบรรยากาศท่ีทุกคนมีความสุขในการท างาน √  √ √ √ √    √  √  √ √ √ √   √  √     
19 ใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากร √ √ √       √    √ √ √        √   
20 เรียนรู้งานไปพร้อมกบับุคลากรในองคก์ร √   √ √   √        √    √   √   √ 

21 ฝึกอบรมบุคลากรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง √    √ √    √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

22 สร้างวฒันธรรมแห่งความร่วมมือ √ √  √ √ √ √  √  √   √ √  √  √ √ √  √ √ √  
23 เรียนรู้ปรัชญาการบริหารใหม่ๆ √ √ √ √  √  √ √       √       √    
24 รับผดิชอบต่อความผดิพลาดของระบบ √  √ √          √             
25 ส่งเสริมบุคลากรใหเ้กิดความภาคภูมิใจในงาน √  √ √ √   √ √   √   √ √ √   √ √ √ √ √   
26 มุ่งเนน้ทั้งลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก √     √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

27 ส่งเสริมการใชค้วามแปรปรวนและวธีิทางสถิติในการตดัสินใจ   √ √ √ √     √  √ √  √   √ √ √   √ √ √   
28 เรียนรู้การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติจนสามารถส่ือสารได ้ √   √   √  √   √     √     √     
29 เรียนรู้การควบคุมกระบวนการดว้ยวธีิทางสถิติ √  √     √ √ √ √ √     √ √ √   √  √   
30 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการก ากบัดูแล √ √ √      √  √ √  √   √ √ √  √ √ √ √   
31 วิจยัความตอ้งการของลูกคา้หรือตลาด √  √ √   √   √     √ √ √  √  √ √ √ √  √ 

32 ส่งเสริมใหก้ารควบคุมเชิงสถิติ เป็นหนทางสู่นวตักรรม √  √ √       √ √  √   √     √ √    
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

33 บ่งช้ีสาเหตุความบกพร่องดว้ยวิธีการทางสถิติ √  √         √  √   √  √   √  √   
34 ส่งเสริมการเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานอยา่งเป็นระบบ √  √ √   √    √   √ √  √ √ √    √ √   
35 ฝึกอบรมบุคลากรใหป้ระสบผลส าเร็จในการควบคุมเชิงสถิติ √  √    √  √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √   
36 ฝึกอบรมบุคลากรดา้นทกัษะการท างานใหม่ท่ีจ าเป็น √ √ √ √ √ √  √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 สร้างโปรแกรมการศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง √ √  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

38 ฝึกอบรมบุคลากรใหรู้้ความตอ้งการของลูกคา้ √ √  √       √  √ √  √     √      
39 ปรับโครงสร้างการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาแนวคิดของอาจารย ์ √   √    √     √ √ √    √        
40 ส่งเสริมการเสนอความคิดเห็นและการระดมสมอง √        √ √ √   √ √      √   √ √  
41 จดัสรรทรัพยากรใหก้บังานวจิยัและการศึกษาของบุคลากร √   √ √  √      √ √ √ √    √ √   √ √ √ 

42 สร้างนวตักรรม ในการแกไ้ขปัญหา √ √    √  √        √ √ √    √    √ 

43 แน่วแน่ในจุดมุ่งหมายดา้นคุณภาพและผลิตภาพ √   √   √ √ √ √ √  √ √  √     √ √ √ √ √  
44 สร้างนวตักรรมในผลิตภณัฑแ์ละบริการ √ √   √ √ √ √        √ √ √  √  √    √ 

45 ปรับปรุงค านิยามศพัทเ์ก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา √ √  √    √                   
46 ยติุการพึ่งพาการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ √ √ √ √                   √ √   
47 สร้างคุณภาพใหก้บัผลิตภณัฑต์ั้งแต่เร่ิมตน้ √ √ √     √  √             √ √ √  
48 ตรวจสอบกระบวนการ ภายใตก้ารควบคุมเชิงสถิติ √       √ √   √  √  √        √ √  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

49 มุ่งความสนใจไปท่ีความตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ √  √ √  √  √   √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

50 มุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจของลูกคา้ในขั้นตอนต่อไป √   √    √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ 

51 ส่ือสารเร่ืองการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ √ √        √        √    √  √   
52 สร้างความสัมพนัธ์แบบหุน้ส่วนกบัผูส่้งมอบ √ √ √     √  √     √            
53 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม √   √  √ √ √ √ √ √   √ √  √ √   √  √ √ √  

54 สร้างทีมงานท่ีเสริมสร้างช่วยเหลือกนัและกนั √ √  √   √ √  √ √   √ √  √ √   √  √ √ √  

55 สร้างทีมงานท่ีสมาชิกมาจากหน่วยงานต่างๆ √ √  √    √   √          √ √  √   

56 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย √ √    √   √ √ √   √ √  √ √ √  √  √ √ √  

57 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ √ √    √ √  √ √ √   √ √  √ √ √  √  √ √ √  

58 ฝึกอบรมและใหก้ารศึกษาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ √ √ √  √  √   √ √  √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ 

59 พดูคุยกบับุคลากรอยา่งเป็นกนัเอง √ √ √ √ √ √   √ √     √ √    √       

60 มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรเขา้ใจวตัถุประสงคข์ององคก์ร √  √      √               √   

61 สร้างความรู้สึกปลอดภยั ใหก้บับุคลากรทุกคน √  √  √     √    √ √ √    √ √   √ √  

62 ท าลายอุปสรรคและปัญหาระหวา่งแผนกต่างๆ √ √ √ √   √  √  √      √    √  √ √ √  

63 ก าหนดวธีิการท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย √     √     √   √             

64 ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ดา้นคุณภาพ √ √     √  √  √    √           √ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

65 สร้างความเป็นผูน้ าแทนการบริหารงานโดยวตัถุประสงค ์ √  √ √                    √   

66 สร้างมาตรฐานเพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภาพ √ √       √     √    √    √  √   

67 ยกเลิกการประเมินประจ าปี เพราะไม่สร้างความภาคภูมิใจในงาน √  √      √             √ √    

68 ยกเลิกการจดัอนัดบัผลงานของบุคลากร √  √                   √ √    

69 ส่งเสริมการฝึกอบรมดา้นภาวะผูน้ า ภาระหนา้ท่ี และวธีิการ √ √      √   √   √  √      √ √ √ √ √ 

70 ส่งเสริมการแข่งขนัดา้นคุณภาพ √                    √  √    

71 พฒันาความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วม √ √  √   √ √ √  √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

72 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ √ √  √ √ √ √ √        √    √ √ √ √ √ √ √ 

73 มุ่งความสนใจไปท่ี การปรับปรุงกระบวนการ √ √  √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √  

74 แกปั้ญหาดา้นคุณภาพ ดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ √          √   √   √ √         

75 แปลความตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ ไปเป็นผลิตภณัฑ ์   √     √   √  √ √  √  √ √  √  √ √ √    

76 สร้างแรงบนัดาลใจในการด าเนินการวิจยั √    √  √ √        √    √  √     

77 ใชป้ระโยชน์จากคลงัความรู้ภายในองคก์ร √   √                       

78 จดัการระบบความร่วมมือภายในองคก์ร √   √ √  √  √  √   √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  

79 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากร √ √ √ √ √ √    √     √ √    √ √     √ 

80 ลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ √    √ √ √  √      √ √    √  √ √ √  √ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

81 ปรับปรุงระบบ เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีในอนาคต √  √ √  √     √     √  √ √  √      

82 สร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ระหวา่งบุคลากร √ √  √   √        √ √       √    

83 สร้างระบบการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ √ √   √ √ √  √        √   √  √    √ 

84 ฝึกอบรมบุคลากรใหเ้ขา้ใจวธีิการท างานเป็นกลุ่ม √   √      √    √ √ √  √ √  √   √ √  

85 ประสานงานไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกขั้นตอนการท างาน √ √   √ √           √   √  √ √  √  

86 วางต าแหน่งงานใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม √     √     √              √  

87 ส่งเสริมพฒันาองคค์วามรู้ขององคก์ร √   √   √ √     √   √   √  √ √  √ √ √ 

88 สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนความเป็นอิสระในการท างาน √  √   √ √    √  √ √ √  √    √      

89 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร √ √ √  √ √ √   √    √ √ √    √    √   

90 ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการตดัสินใจ √  √ √    √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ 

91 มุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในอีก 10 ปีขา้งหนา้ √   √  √  √   √ √  √  √ √    √ √  √   

92 ประเมินผลงานอาจารยจ์ากงานวิจยั √  √                  √      

93 มุ่งมัน่ในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √  √  √ √  √ √ √ √ √  

94 ขบัเคล่ือนคุณภาพไปทุกแผนกทั้งองคก์ร  √        √   √              

95 เผยแพร่นโยบายคุณภาพใหทุ้กคนเขา้ใจและสนบัสนุน √ √       √ √   √   √   √   √     

96 ก าหนดกระบวนการแกปั้ญหาคุณภาพ  √  √    √     √         √  √ √  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

97 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีเป้าหมายในการพฒันาตนเอง  √  √ √ √     √    √ √  √ √ √ √ √  √  √ 

98 ก าหนดโปรแกรมรางวลัส าหรับความส าเร็จ  √  √ √ √ √ √        √    √ √  √ √ √  

99 สร้างวฒันธรรมการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  √ √ √   √ √ √ √ √  √   √  √ √  √ √ √ √ √  

100 ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริง  √ √ √   √ √   √ √  √  √ √ √ √     √ √ √ 

101 สร้างนิสสัยการป้องกนัและการแกปั้ญหา ใหก้บัทุกคน  √       √ √  √  √    √     √ √ √  

102 แกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยวธีิการเชิงระบบ  √     √      √     √ √   √  √  √ 

103 สร้างระบบการส่ือสารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  √    √ √  √       √ √  √   √ √  √ √ 

104 รับรู้ผลงานของบุคลากร ดว้ยระบบรางวลั  √    √ √        √ √     √  √ √ √  

105 ยอมรับ ช่ืนชมผลงานของบุคลากร  √   √ √ √        √ √    √    √   

106 ประเมินผลงานตามวตัถุประสงค ์  √ √ √   √ √  √       √    √  √ √  √ 

107 วดัคุณภาพ ดว้ยระดบัการปรับปรุงคุณภาพ  √              √  √ √  √      

108 ใชก้ารประเมินคุณภาพเป็นเคร่ืองมือของการบริหาร  √      √         √    √ √ √   √ 

109 ก าหนดใหก้ารฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคุณภาพ  √   √      √      √   √    √ √  

110 สร้างแรงบนัดาลใจในการคิดสร้างสรรค ์  √   √ √ √ √  √      √ √   √ √ √  √  √ 

111 ส่งเสริมการท าใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก  √      √  √        √   √  √ √ √  

112 พฒันาทศันคติเชิงบวกต่อการปรับปรุงคุณภาพ  √      √ √       √   √    √ √ √  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

113 สร้างวฒันธรรมการป้องกนัปัญหา  √  √    √ √ √  √  √    √     √ √ √  

114 จดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน  √    √       √ √  √          √ 

115 มอบหมายงานและอ านาจตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  √   √ √ √  √  √   √ √ √    √    √ √  

116 มุ่งไปท่ีความส าเร็จของผูเ้รียน    √   √    √ √  √   √ √ √  √  √    

117 สร้างวิสัยทศัน์คุณภาพ    √ √ √ √  √ √ √    √ √    √  √ √ √ √ √ 

118 เปล่ียนการใหร้างวลัเฉพาะบุคคลเป็นของทีม    √    √       √        √ √ √  

119 เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระบบ    √   √  √    √  √ √      √   √ √ 

120 ประเมินและวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้    √   √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

121 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน     √ √ √ √  √   √ √ √  √   √ √  √ √  √ 

122 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร     √ √ √             √       

123 ก าหนดกลยทุธ์เชิงระบบ      √ √ √ √   √    √ √    √  √ √ √  √ 

124 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพระยะยาว     √ √ √ √  √ √     √ √   √  √ √ √ √  

125 ก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีมีความยดืหยุน่     √ √  √ √ √          √ √  √ √ √  

126 วางแผนดา้นทรัพยากรมนุษย ์     √ √ √ √      √      √  √ √  √  

127 สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี     √ √ √  √   √ √   √ √   √      √ 

128 สร้างบรรยากาศการใหเ้กียรติและไวว้างใจกนั     √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √   √  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

129 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้     √   √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ 

130 รับฟังขอ้ร้องเรียน เสนอแนะของลูกคา้     √  √   √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

131 สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิดคน้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่     √ √ √      √   √ √   √ √   √ √  

132 สร้างรูปแบบการบริหารท่ีคล่องตวั ยดืหยุน่     √ √ √  √           √       

133 ก าหนดทิศทางองคก์รดว้ยการบริหารเชิงกลยทุธ์      √     √     √       √   √ 

134 เผยแพร่กลยทุธ์ใหท้ัว่ทั้งองคก์ร      √ √  √  √  √  √ √      √ √   √ 

135 สร้างค่านิยมร่วมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์      √ √       √            √ 

136 รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม      √      √   √ √        √  √ 

137 สร้างเอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ขององคก์ร      √ √          √          

138 เป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุกดา้น      √ √         √       √ √   

139 ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้      √           √  √  √ √ √ √  √ 

140 สร้างระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี       √ √ √ √   √  √ √   √   √ √ √ √ √ 

141 สร้างระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีดี      √ √       √             

142 ใหโ้อกาสบุคลากรเติบโตในอาชีพ      √  √      √  √           

143 มุ่งเนน้ท่ีประโยชน์ของลูกคา้/นกัศึกษา       √ √   √ √  √ √ √   √  √ √ √   √ 

144 ปรับเปล่ียนเป้าหมาย กลยทุธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว       √         √      √  √ √ √ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

145 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร       √  √ √    √  √     √   √  √ 

146 สร้างระบบจดัการความสัมพนัธ์กบันกัศึกษา ศิษยเ์ก่า       √ √ √ √    √ √ √ √  √  √  √ √  √ 

147 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ       √ √        √ √     √   √ √ 

148 ส่งเสริมการจดัการองคค์วามรู้ของบุคลากร       √ √     √  √ √   √  √ √ √ √ √ √ 

149 สร้างระบบธรรมาภิบาล       √       √ √ √        √ √ √ 

150 ส่ือสารกบับุคลากรอยา่งชดัเจนในทุกเร่ือง       √         √        √  √ 

151 ส่ือสารกบัภายนอกดว้ยส่ือสังคมออนไลน์       √ √           √   √ √   √ 

152 ส่ือสารกบับุคลากรแบบสองทางหรือแบบเปิด       √         √        √   

153 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้       √ √     √ √  √     √  √ √  √ 

154 สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน       √     √   √ √          √ 

155 มุ่งมนัปฏิบติัตามกฎระเบียบ และจริยธรรม       √     √  √            √ 

156 มุ่งเนน้การปฏิบติั       √ √             √  √  √  

157 ทบทวนผลงานประจ าปีเพื่อพฒันาการเรียนรู้       √      √  √ √      √    √ 

158 ส่งเสริมการประกนัคุณภาพโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ         √    √    √ √ √   √  √   

159 สร้างเกณฑว์ดัเพื่อพฒันาปรับปรุง                √     √      

160 ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์              √  √  √   √   √   
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                    1.2  การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง (Research Analysis) 

                   ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพจากงานวิจยั ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ ดงัน้ี (1) Boca Gratiela Dana (2) Mihaela Dragan, et al (3) Raimonda 
Liepina, et al (4) Tiong Kung Leong, et al (5)Ali Saleh Ahmad Mohammed, et al (6)Monica 
Izvercian, et al (7) Kamil Erkan Kabak, et al (8) Lutfiye Dahil, et al(9) Cengiz Duran, et al (10) 
Amalia Venera Todorut  (11) Ludmila N. Larina (12) Niyom Suwandeja (13) Tuane Tonani 
Yamada, et al (14) Sofia D. Anastasiadou (15) Luise Brosser, et al (16) Nako Taskov, et al (17) 
Mateus C. Gerolamo, et al (18) Anajar Abdelhak, et al (19) Madalina Militaru, et al (20) Maria 
Nieves Perez-Arostegui, et al (21) Nikolay Glushak, et al (22) Mehmet Karahan, et al (23)Aysel 
Cetindere, et al (24) Amit Kumar Singh, et al (25) Isabel F. Loureiro, et al ไดต้วัแปรการบริหาร
คุณภาพ จ านวน 99 ขอ้  โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 นิยามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีชดัเจน √                       √  
2 สร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของมหาวิทยาลยัท่ีดี √ √      √   √ √      √  √      
3 ส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั √                         
4 ด าเนินการป้องกนัและควบคุมความไม่พอใจของลูกคา้ √                         
5 วเิคราะห์การบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือคน้หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ √       √ √ √ √   √   √ √  √   √  √ 
6 ปรับปรุง กระบวนการ และการบริการอยา่งต่อเน่ือง √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √     √ 
7 สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ  √             √     √      
8 ฝึกอบรมทกัษะและพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  √   √ √ √ √      √        √  √  
9 ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพกระบวนการ  √             √    √      √ 
10 ทบทวนการบริหารจดัการเป็นประจ า  √                        
11 มุ่งเนน้ความส าคญัของบุคลากร  √                        
12 สร้างระบบส่ือสารภายในองคก์ร  √   √ √  √      √        √  √  
13 ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอกองคก์รดว้ยส่ือสังคมออนไลน์  √                      √  
14 สร้างพนัธมิตรกบัหน่วยงานภายนอก  √                        
15 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  √          √   √  √         
16 เตรียมความพร้อมของขอ้มูลสารสนเทศ  √                        
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

17 สร้างนวตักรรมในหอ้งเรียน 
 

√   √ √  √   √ √        √    
 

 
18 พฒันาคุณภาพหลกัสูตรการศึกษา 

  
√    √ √   

  
     

 
 

 
     

19 สร้างสรรคง์านวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
 

 √                       
20 เผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ๆ 

 
 √     √                  

21 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 

 √   √ √ 
   

√   
 

  
 

√  
 

√  √ √ 
 

22 จดัสรรอ านาจและมอบหมายงาน 
  

√  
 

√ 
       

√   
    

 √  √ 
 

23 สร้างทีมแกปั้ญหาและกลุ่มตดัสินใจ  
 

√   √      √   
 

    
 

   √  
24 จดัโครงสร้างองคก์รแบบเครือข่ายแนวนอน  

 
√  

    
     

 
       √  

 
 

25 ส่งเสริมการจา้งงานระยะยาว  
 

√            
 

   
 

     
 

26 ส่งเสริมองคก์รแห่งการเรียนรู้  
 

 √  √      √           √   
27 ปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม  

 
 √ √       √              

28 เป็นผูน้ าท่ีทนัสมยั  
 

 √ 
  

 
 

     
 

       √  
 

 
29 สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 
   √        √  √ √  √      √  

30 ส่งเสริมกิจกรรมลดตน้ทุนคุณภาพ 
  

  √   
 

√  
  

     
 

 
 

     
31 สนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพอยา่งจริงจงั 

 
   √                  √   

32 ส่งเสริมความรับผดิชอบร่วมกนั 
 

   √  √     √      √        

 



 

229 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

33 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ 
 

   √ √ √    √   √         √ 
 

 
34 วางแผนการปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ 

  
  √ √  

 
  

 
√ √   √ √ 

 
 

 
     

35 เผยแพร่ผลลพัธ์ในเชิงบวกและความรู้ 
 

   √                √     
36 สร้างวฒันธรรมคุณภาพขององคก์ร 

 
   √  √    √   √       √     

37 สร้างทีมท่ีมีความรู้ ใหเ้กียรติและนบัถือกนั 
 

    √  
    

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

38 สร้างบรรยากาศการท างานท่ีผอ่นคลาย 
  

  
 

√ 
        

  
    

    
 

39 มุ่งมัน่และกระตือรือลน้ในการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ  
 

   √ √ √       
 

    
 

 √  √  
40 สร้างระบบรางวลัจูงใจ  

 
  

 
√ 

  
     

 
  √     √  

 
 

41 ประยกุตใ์ชป้รัชญาดา้นการจดัการคุณภาพใหม่  
 

   √     √    
 

   
 

     
 

42 สร้างทีมงานบริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา  
 

   √                √    
43 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากร  

 
   √                √    

44 ฝึกอบรมทกัษะและความสามารถในการจดัการของผูบ้ริหาร  
 

  
 

√  
 

     
 

       √  
 

 
45 พดูคุยกบับุคลากรดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
    √                  

 
 

46 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  

   √  √   
 

√     √ 
 

 
 

√     
47 พฒันาวิสัยทศัน์เชิงบูรณาการ 

 
    √       √ √         √   

48 มุ่งเนน้ลูกคา้ภายนอก 
 

     √          √         
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

49 ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ภายใน 
 

     √          √       
 

 
50 สร้างโอกาสพฒันาความรู้ ของนกัศึกษาและบุคลากร 

  
    √ 

 
  

  
     

 
 

 
   √  

51 พฒันาปัญญาในการสร้างความโดดเด่นของนกัศึกษา 
 

     √                 √  
52 พฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษาใหน่้าเช่ือถือจากสังคม 

 
     √                 √  

53 ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ 
 

     √ 
    

√ √ √   
  

 
 

√  
 

√ 
 

54 ฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัคุณภาพ 
  

  
  

√ √ 
  

√ 
  

√   √ 
   

  √ √ 
 

55 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของบุคลากรทุกคน  
 

    √     √  √ 
 

    
 

 √ √ √  
56 ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลและความจริง  

 
  

  
√ 

 
     √        √  

 
 

57 ประเมินตน้ทุนคุณภาพอยูเ่สมอ  
 

    √        
 

   
 

     
 

58 ตอบสนองเกินกวา่ความคาดหวงัของนกัศึกษา  
 

    √   √                
59 มุ่งมัน่ในการบริหารคุณภาพสู่ความส าเร็จ  

 
    √    √   √            

60 สร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

  
  

√ 
 

     
 

       
 

 
 

 
61 จดัหาอาจารยท่ี์มีต าแหน่งวิชาการจ านวนมากพอ 

 
 √     √    √            

 
 

62 พฒันาคุณภาพการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
  

     √   
  

     
 

 
 

     
63 จดัสัมมนา และประชุมวิชาการเป็นประจ า 

 
      √              √  √  

64 ส่งเสริมการฝึกงานของนกัศึกษา 
 

      √                  
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

65 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความคาดหวงัของลูกคา้ 
 

       √               
 

 
66 ส่งเสริมการใชว้ธีิการทางสถิติในการ ปรับปรุงและควบคุมกระบวนการ 

  
     

 
√  

  
     

 
 

 
     

67 สร้างความสุขใหก้บัลูกคา้ มากกวา่การสร้างความพอใจ 
 

       √               √  
68 ยกเลิกค าขวญั (slogan) 

 
       √                 

69 มุ่งเนน้ท่ีคุณภาพของการบริการ 
 

      
  

√ 
 

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

70 สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
  

  
       

√ 
 

√   
    

    
 

71 สร้างระบบช้ีแนะและใหค้  าปรึกษาของอาจารย ์  
 

         √   
 

    
 

     
72 สร้างโอกาสในการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของสังคม  

 
  

    
   √  

 
       

 
 

 
 

73 สร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรดว้ยรางวลั  
 

         √   
 

 √  
 

     
 

74 ฝึกอบรมนกัศึกษาใหมี้คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ของสังคม  
 

     √  √  √            √  
75 สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆในการแกปั้ญหา  

 
         √          √  √  

76 พฒันาและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม่เพ่ือการศึกษา  
 

  
  

 
 

    √ √        √  
 

 
77 สร้างวิธีการเชิงระบบเพื่อการจดัการ 

 
           √           

 
 

78 ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม 
  

     
 

  
  

√ √    
 

 
 

 √    
79 ส่งเสริมจริยธรรมในการท างาน 

 
            √        √    

80 ส่งเสริมการประกนัคุณภาพ 
 

            √ √    √      √ 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

81 วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อการตดัสินใจ 
 

             √  √       
 

 
82 ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงาน 

  
     

 
  

  
  √   

 
 

 
    √ 

83 ส่งเสริมการใชเ้ทคนิคการปรับปรุงคุณภาพขั้นสูง 
 

             √        √   
84 จดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และอุปกรณ์ 

 
              √      √    

85 สร้างภาวะผูน้ าใหก้บับุคลากร 
 

      
    

  
 

 √ √ 
 

 
 

 √ 
 

 
 

86 จดัหาและวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
  

  
          

 √ 
    

    
 

87 จดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ  
 

            
 

√    
 

     
88 มุ่งเนน้การจดัการกระบวนการ  

 
  

    
     

 
 √     √ 

 
 

 
 

89 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส่้งมอบ  
 

            
 

√   
 

     
 

90 สร้างแรงจูงใจในการวิจยั  
 

              √     √    
91 ประเมินผลงานอยา่งเป็นธรรม  

 
              √     √  √  

92 ส่งเสริมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 

  
  

 
 

     
 

   √    
 

 
 

 
93 ประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

 
                 √     

 
 

94 สร้างกลยทุธ์และวตัถุประสงค ์
  

     
 

  
  

     
 

 √      
95 วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอก 

 
                  √      

96 แสวงหาโอกาสปรับปรุงคุณภาพ 
 

                    √    
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั (Research analysis) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน ามาใช ้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

97 ส่งเสริมความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน 
 

                    √  
 

 
98 สร้างระบบธรรมาภิบาลและประธิปไตย 

  
     

 
  

  
     

 
 

 
  √   

99 ส่งเสริมแนวทางการป้องกนัปัญหา 
 

                     √   
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1.3 การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (Interview) 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน คือ  1) 
รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทิยา นอ้ยจนัทร์  2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชญาภา ยนืยาว 3) ดร.อนนัต ์
เตียวต๋อย 4) ดร.พณกฤษ บุญพบ 5) ผูช่้วยศาสตรจารย ์ ดร.เยาวภา บวัเวช และไดผ้ล สรุปการ
สังเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ไดต้วัแปรการบริหารคุณภาพ จ านวน 96 ขอ้ ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

1 สร้างระบบติดตาม ก ากบัดูแล √  √   
2 ควบคุมการด าเนินงานตามมาตรฐาน √    √ 
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ √     
4 ส่งเสริมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด √     
5 สร้างระบบการจดัการความรู้ (KM) √ √ √  √ 
6 บูรณาการส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัเอกลกัษณ์องคก์ร √ √    
7 ตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบเร่ืองคุณภาพ √  √   
8 ก าหนดเกณฑก์ารวดัท่ีชดัเจน √     
9 ด าเนินการตามเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด √     
10 วางระบบการท างานใหช้ดัเจน √     
11 ตรวจสอบ การปฏิบติังานตามแผนปฏิติการ √  √   
12 ใช ้IT ในการบริหารงาน √   √  
13 ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม √  √  √ 
14 จดัหาระบบ IT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอพแวร์ √   √ 

 
15 จดัหาฐานขอ้มูลสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล √ √    
16 ส่งเสริมการปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรม  √     
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

17 เป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุกดา้น √ √ 
 

  
18 สร้างระบบส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ √ √ √  √ 
19 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร √ √ √  √ 
20 จดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้น IT มาท าหนา้ท่ีดูแลเวปไซดโ์ดยเฉพาะ √     
21 สร้างเวปไซดท่ี์น่าสนใจ เขา้ถึงไดง่้าย ขอ้มูลทนัสมยั √ √ √  √ 
22 สร้างเวปไซดท่ี์มีขอ้มูลครบสมบูรณ์ √ √ √  √ 
23 ส่ือสารกบัลูกคา้ภายนอกดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ √  

 
  

24 สร้างระบบควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ √     
25 จดัท าวารสารท่ีอยูใ่นฐาน CTI เป็นของตนเอง √ √    
26 ส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวทิยานิพนธ์ และงานวจิยั √ √    
27 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี √  √   
28 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ √   √ √ 
29 พฒันาระบบการเรียนการสอน อยูเ่สมอ √  

 
  

30 สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม √    
 

31 เสริมสร้างอตัลกัษณ์ขององคก์ร √     
32 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความภาคภูมิใจของนกัศึกษา √   √  
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

33 ส่ือสาร พดูคุยกบับุคลากรอยา่ง เป็นกนัเอง 
 

√ √  √ 
34 ส่งเสริมการฝึกอบรมภายนอกมหาวทิยาลยัของบุคลากร 

 
√ √  

 
35 จดัการฝึกอบรมบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
√ √   

36 สนบัสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

√  √ √ 
37 จดัสรรทุนวิจยัและงานดา้นวชิาการ 

 
√ √ √ √ 

38 จดัหาเคร่ืองมือการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
 

√    
39 จดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศหรือส่ือสังคมออนไลน์ 

 
√ √  √ 

40 สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ 
 

√    
41 สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการท างานดา้นวิชาการ 

 
√    

42 มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการ 
 

√    
43 สร้างระบบการคดัเลือกอาจารยท่ี์ดี 

 
√ 

 
  

44 ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
 

√ √ 
 

√ 
45 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

 
√ √  √ 

46 วิเคราะห์สมรรถนะ ความพร้อม ขององคก์ร 
 

√   
 

47 ก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน และสามารถด าเนินการใหเ้ป็นจริงได ้
 

√ √  √ 
48 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าวทิยานิพนธ์เพ่ือแกปั้ญหาของชุมชน 

 
√    
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

49 ส่งเสริมงานวจิยัของอาจารยใ์หส้นบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน 
 

√ 
 

  
50 ก าหนดคุณวฒิุหรือประสบการณ์ของอาจารย ์ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุอยา่งชดัเจน 

 
√   √ 

51 ส่งเสริมการท าวิจยัเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

√    
52 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

 
√    

53 จดัหาหอ้งเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

√ 
 

 
 

54 สร้างทีมงานบริหาร 
 

√ √   
55 ฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบังานวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
√ 

 
√ √ 

56 ฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพเป็นประจ า 
 

√ √   
57 มีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการบริหารคุณภาพ 

 
 √   

58  วางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 

 √   
59 ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 

 
 √   

60 ถ่ายทอดแผนงานเชิงกลยทุธ์อยา่งเป็นระบบ 
 

 √ 
 

 
61 สร้างระบบธรรมาภิบาล 

 
 √   

62 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 

 √  
 

63 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อคน้หาแนวทางการปรับปรุง 
 

 √   
64 น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการวางแผน 

 
 √   
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

65 ใหค้  านิยามความหมายของคุณภาพอยา่งชดัเจน 
 

 √ √  
66 ฝึกอบรมบุคลากรใหเ้ขา้ใจระบบ และกลไกในการบริหารคุณภาพ 

 
 √  

 
67 สร้างระบบการรายงานผลปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 √   

68 น าสถิติมาใชใ้นการวดัและการประเมินผล 
 

 √   
69 ด าเนินงานใหค้รบองคป์ระกอบคือการวางแผน การด าเนินงาน และการตรวจสอบประเมินผล 

  
√  

 
70 ฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

  
√   

71 ฝึกอบรมผูบ้ริหารเร่ืองการบริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล 
 

 √   
72 ก าหนดพนัธกิจ และค่านิยมร่วม 

 
 √  √ 

73 รับผดิชอบและตอบแทนสังคม 
 

 √   
74 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัศิษยเ์ก่า 

 
 √  √ 

75 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีมุ่งประโยชน์ต่อนกัศึกษา อาจารย ์หรือชุมชน 
 

 √   
76 ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมของมหาวทิยาลยัใหส้ังคมไดรั้บรู้ 

 
 √ 

 
 

77 ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
 

 √   
78 สร้างเป้าหมายร่วมกนัของผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

 
  √ √ 

79 ฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ ใหแ้ก่บุคลากร 
 

  √  
80 ก าหนดโปรแกรมรางวลัท่ีชดัเจน 

 
  √  
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ตารางท่ี 6 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ (Interview) เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

ท่ี 
ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้
1 2 3 4 5 

81 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหน้กัศึกษาจบตามก าหนดเวลา 
 

 
 

√  
82 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

 
  √ 

 
83 กระตือรือร้น มุ่งมัน่สู่ผลส าเร็จ 

 
  √  

84 ควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
 

   √ 
85 ควบคุมกระบวนการผลิต 

   
 √ 

86 ก าหนดสัดส่วนอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อจ านวนนกัศึกษา 
  

  √ 
87 ส ารวจความคิดเห็นของ ศิษยเ์ก่า ผูน้  าชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 
 √ 

88 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์ร 
 

   √ 
89 พฒันาศกัยภาพของอาจารย ์

 
   √ 

90 สร้างเวปไซด ์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 

   √ 
91 จดัสรรงบประมาณ ในการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

 
 √ 

92 อบรมทกัษะ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าผลงานวชิาการ 
 

  
 

√ 
93 สร้างภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพท่ีดี 

 
 

 
 √ 

94 นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกวา่ ส่วนตน 
 

   √ 
95 มอบหมายงานพร้อมกบัอ านาจการตดัสินใจ 

 
   √ 

96 ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงท่ีดี 
 

   √ 
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ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์ตวัแปรการบริหารคุณภาพ จากการศึกษาวรรณกรรม ต ารา และ
เอกสารวิชาการ จ านวน 160 ตวัแปร การวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั จ านวน 99 ตวัแปร และผูว้ิจยัได้
ท าการสังเคราะห์ตวัแปรจากต ารา เอกสารวิชาการและเอกสารงานวิจยัทั้ง 2 ชุดรวมกนั ไดต้วัแปร
ชุดท่ี1 จ านวน 180 ตวัแปร  การสังเคราะห์ตวัแปรการบริหารคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวุฒิ ไดต้วัแปรชุดท่ี 2 จ านวน 96 ตวัแปร เพื่อพิจารณาความหมายท่ีซ ้ าซอ้น และความ
เหมาะสมของตวัแปรทั้ง 2 ชุด ไดต้วัแปรท่ีเหมาะสม จ านวน 149 ตวัแปร น าตวัแปรดงักล่าวไป
วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวุฒิ เหลือ ตวัแปร จ านวน 125 ตแัปร และเม่ือน าตวัแปรทั้ง 125 ขอ้ ไปทดลองเก็บขอ้มูล
และวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค พบว่า ตวัแปรทั้ง 125 ขอ้ มี
ความน่าเช่ือถือและสามารถเป็นตวัแปรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 

  1.4 การวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) จ านวน 125 ขอ้ 
ดว้ยการผนวกองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร  (Documentary analysis) และการสัมภาษณ์ 
แลว้น าไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีหน่วยวิเคราะห์คือ หน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารจดัการ 
บณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 34 แห่ง ไดแ้ก่ บณัฑิตวิทยาลยั หรือ ส านกังาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา หรือ ส านกังานบณัฑิต   หรือ ส านกังานบณัฑิตศึกษา  ในกรณีท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัไดม้อบหมายใหค้ณะด าเนินการเก่ียวกบับณัฑิตศึกษาเอง หน่วยวิเคราะห์คือ 
บณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ส่วนผูใ้หข้อ้มูลหรือตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
ฝ่ายบริหาร 4 ท่านคือ ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 1 ท่าน รองผูบ้ริหารสูงสุดหรือคณะกรรมการ  
3 ท่าน และฝ่ายปฏิบติั 4 ท่านคือ อาจารยผ์ูส้อนบณัฑิตศึกษา 3 ท่าน และพนกังานสายสนบัสนุน 1 
ท่าน รวมผูใ้หข้อ้มูลหรือตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จ านวน 272 คน และไดรั้บแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ กลบัคืนมา จ านวน 32  มหาวิทยาลยั รวม 256  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.11 น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์องคป์ระกอบ ประเภทการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) และสรุปผลการวิเคราะห์เป็นองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีรายละเอียดท่ีน าเสนอเป็น
ตารางประกอบค าบรรยาย ดงัน้ี 
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1.4.1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามหรือผูใ้หข้อ้มูล แยกพิจารณาตาม เพศ อาย ุระดบั 

การศึกษาสูงสุด  ต าแหน่งปัจจุบนั และประสบการณ์การท างานบริหาร โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียด ดงัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี  7    สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
119 
137 

 
46.48 
53.52 

รวม 256 100 
2. อาย ุ
   2.1 นอ้ยกวา่ 35 ปี                              
   2.2  35 – 44 ปี 
   2.3  45 – 54 ปี                                   
   2.4  55 ปีข้ึนไป 

 
13 
101 
74 
68 

 
5.08 
39.45 
28.91 
26.56 

รวม 256 100 
3.ระดบัการศึกษาสูงสุด 
    3.1  ปริญญาตรี                                   
    3.2 ปริญญาโท 
    3.3  ปริญญาเอก                               
    3.4  อ่ืนๆ  

 
17 
48 
190 
1 

 
6.64 
18.75 
74.22 
0.39 

รวม 256 100 
4. ต  าแหน่งปัจจุบนั 
ฝ่ายบริหาร หรือก าหนดนโยบาย 
     4.1  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั / ประธานบณัฑิตศึกษา                   
     4.2  กรรมการบณัฑิตวิทยาลยั /กรรมการบณัฑิตศึกษา               
ฝ่ายปฏิบติัตามนโยบาย 
     4.5 อาจารย ์                                          
     4.6 พนกังานสายสนบัสนุน          

 
 

32  
96 
 

96 
32 

 
 

 12.50 
37.50 

 
37.50 
12.50 

รวม 256 100 
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ตารางท่ี  7    สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
5. ประสบการณ์การท างานบริหาร 
     6.1 ไม่เกิน 5 ปี                                     
     6.2 6 – 10 ปี 
     6.3 11-15 ปี                                          
     6.4 มากกวา่ 15 ปี 

 
62 
102 
30 
62 

 
24.22 
39.84 
11.72 
24.22 

รวม 256 100 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 256  คน เป็นเพศชาย จ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.48 เพศหญิง จ านวน 137  คน คิดเป็นร้อยละ 53.52 

ดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ 35 – 44 ปี มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.45  รองลงมาคืออายุ 45 – 54  ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.91  อายุ  55 ปีข้ึนไป 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และอายุ นอ้ยกว่า 35 ปี มีจ  านวนน้อยท่ีสุดคือ 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.08  

ดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดบัปริญญาเอก มากท่ีสุด จ านวน 190  
คน คิดเป็นร้อยละ 74.22 รองลงมาคือระดบัปริญญาโทจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64  และระดบัอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ0.39 

ดา้นต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ฝ่ายบริหาร หรือก าหนดนโยบาย ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน(คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั / ประธานบณัฑิตศึกษา) จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5    และกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั /กรรมการบณัฑิตศึกษา 96 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5       
และฝ่ายปฏิบติัตามนโยบาย อาจารยจ์  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ37.50  และพนักงานสาย
สนบัสนุน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ประสบการณ์การท างานบริหาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท างาน
บริหาร6 – 10 ปี มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 39.84 รองลงมาคือประสบการณ์การ
ท างานบริหารไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 ประสบการณ์การท างานบริหาร
มากกว่า 15 ปีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 และประสบการณ์การท างานบริหาร 11-15 ปี มี
นอ้ยท่ีสุด จ านวน30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 
 



 244 
 

 

                      1.4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของตัวแปรองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยค่า
มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรียบ 
เทียบค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) กบัเกณฑก์ารวิเคราะห์ของเบสท ์(Best) เพื่อหาระดบั
ความส าคญัของตวัแปร รายละเอียดดงัตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

1 พฒันาเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เป็น
เอกภาพและ เช่ือมโยงกบัวสิยัทศัน ์

4.43 .699 มาก 

2 ส่ือสารใหบุ้คลากรเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธกิจ 
วิสยัทศัน์ เป้าหมายและแผนขององคก์ร 

4.36 .712 มาก 

3 จดัอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ 
ทกัษะใหม่ๆ ใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากร 

4.05 .760 มาก 

4 พฒันาเทคโนโลย ีดา้นเทคนิคการบริหาร
สมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

4.11 .766 มาก 

5 ใชกิ้จกรรมเชิงกลยทุธ์เพื่อสร้างความผกูพนักบั
องคก์รของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

4.03 .840 มาก 

6 จดัท าแผน เพือ่พฒันาสมรรถนะความสามารถ
ของนกัศึกษา 

4.24 .775 มาก 

7 สร้างเป้าหมายคุณภาพร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร 
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

4.25 .788 มาก 

8 พฒันาการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์
หรือกลยทุธ์และภารกิจขององคก์ร 

4.29 .731 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

9 จดัการขอ้มูลความรู้และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั เขา้ถึงง่าย 

4.28 .801 มาก 

10 สร้างหลกัสูตรใหมี้ความแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน 4.00 .770 มาก 
11 ปรับเปล่ียนเป้าหมายและแผนเชิงกลยทุธ์ได้

อยา่งรวดเร็ว เหมาะสมกบับริบทปัจจุบนั 
4.18 .773 มาก 

12 บริหารองคก์รโดยยดึถือคุณภาพเป็นศูนยก์ลาง 4.20 .747 มาก 
13 ก าหนดใหกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นส่วนหน่ึง

ของการบูรณาการหลกัสูตร 
4.09 .730 มาก 

14 ส่ือสารกบับุคลากรดว้ยวิธีการส่ือสารแบบสอง
ทางหรือแบบเปิด 

4.20 .778 มาก 

15 ปรับปรุงหลกัสูตร การบริการการศึกษา และ
กระบวนจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.29 .717 มาก 

16 สร้างนวตักรรมในหลกัสูตร และกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน 

4.22 .796 มาก 

17 ส่งเสริมนวตักรรมการสร้างและสะสมองค์
ความรู้ขององคก์รและของบุคลากร 

4.12 .748 มาก 

18 วางแผนเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงใน
ปัจจุบนัและการปรับปรุงส าหรับอนาคต 

4.25 .768 มาก 

19 สร้างฐานขอ้มูล IT ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อการคน้ควา้วิจยั 

4.17 .818 มาก 

20 ส่งเสริมการใช ้IT ในการเรียนการสอน การ
ส่ือสารภายในและกบัภายนอกองคก์ร 

4.18 .778 มาก 

21 พฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษาและตลาดแรงงาน 

4.33 .753 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

22 ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ 

4.32 .702 มาก 

23 มุ่งท่ีผลส าเร็จในระยะยาวโดยการสร้างความพึง
พอใจใหก้บันกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

4.26 .707 มาก 

24 สร้างเวปไซดท่ี์มีขอ้มูลครบสมบูรณ์และทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

4.27 .787 มาก 

25 ระบุเป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียนตามคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

4.25 .690 มาก 

26 ใชเ้วปไซดแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 

4.19 .780 มาก 

27 สร้างหลกัสูตรท่ียดืหยุน่และตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน 

4.25 .757 มาก 

28 มุ่งพฒันาบุคลากรขององคก์รใหมี้ศกัยภาพและ
ความสามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

4.30 .739 มาก 

29 ใชผ้ลการประเมินผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตบณัฑิตอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.11 .727 มาก 

30 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ พฒันาทกัษะของ
บุคลากรดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน 

4.12 .768 มาก 

31 แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ ต่อการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและคุณธรรมจริยธรรม   

4.22 .816 มาก 

32 ประยกุตใ์ชก้ารควบคุมคุณภาพทางสถิติใน
ระดบับริหาร 

3.92 .793 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

33 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา
และคณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

4.25 .826 มาก 

34 สร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ีท า
ใหมี้การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4.29 .819 มาก 

35 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากนกัศึกษาศิษย์
เก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิตมาใชใ้นการวางแผน 

4.14 .769 มาก 

36 สร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4.21 .813 มาก 

37 ก าหนดคุณภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

4.17 .778 มาก 

38 ฝึกอบรมนกัศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นประจ า 

4.16 .766 มาก 

39 ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร ใหมุ่้งเนน้
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์

4.19 .811 มาก 

40 รับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้เรียกร้องของ
นกัศึกษา อยา่งเป็นมิตรและสม ่าเสมอ 

4.26 .776 มาก 

41 สร้างวฒันธรรมการบริการขององคก์รท่ียดึเอาผู ้
มีส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั 

4.16 .740 มาก 

42 ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของ
นกัศึกษาเป็นประจ า 

4.02 .792 มาก 

43 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหน้กัศึกษาจบ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร 

4.19 .756 มาก 

44 ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ยส่ิงท่ี
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ 

4.16 .740 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

45 ส่งเสริมการวิจยัความตอ้งการของนกัศึกษาและ
ตลาดแรงงาน อยา่งสม ่าเสมอ 

4.18 .811 มาก 

46 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาและผูใ้ช้
บณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 

4.18 .766 มาก 

47 สร้างวฒันธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีพ 
ใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนในองคก์ร 

4.16 .806 มาก 

48 ปฏิบติังานโดยยดึแผนพฒันานกัศึกษาเป็นหลกั 4.13 .705 มาก 
49 เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์องคก์ร

ใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
4.19 .761 มาก 

50 ประเมินผลงาน ความดีความชอบ ท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม 

4.19 .880 มาก 

51 สร้างระบบการจดัการท่ีเป็นประชาธิปไตยและมี
ธรรมาภิบาล 

4.20 .848 มาก 

52 ปรับระบบประเมินผลและการใหร้างวลั จาก
รายบุคคลเป็นใหผ้ลตอบแทนกบัทีม 

3.91 .859 มาก 

53 ทบทวนผลการประเมินทุกปี เพื่อเขียนแผน
ส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังาน 

4.18 .824 มาก 

54 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ดว้ยผลส าเร็จของการปรับปรุงงาน 

4.17 .777 มาก 

55 วดัประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และ
แนวโนม้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

4.07 .786 มาก 

56 วิเคราะห์ขอ้มูลหาสาเหตุของปัญหา เพื่อการ
แกไ้ขปัญหาขององคก์ร 

4.13 .830 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

57 ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
งานอยา่งต่อเน่ือง 

4.16 .838 มาก 

58 ส่งเสริมใหอ้าจารยน์ านวตักรรมการสอนใหม่ๆ
มาใช ้

4.28 .806 มาก 

59 ประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนตาม
วตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

4.23 .759 มาก 

60 พฒันาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นนวตักรรม มี
ความยดืหยุน่ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

4.10 .739 มาก 

61 พฒันานวตักรรมกระบวนการเรียนการสอนให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4.21 .760 มาก 

62 สร้างนโยบายคุณภาพท่ีส่ือสารถึงค ามัน่สัญญา
ขององคก์รอยา่งชดัเจน 

4.01 .759 มาก 

63 ส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรมเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

4.22 .825 มาก 

64 แปลงนโยบายใหเ้ป็นแผนยทุธศาสตร์และน าไป
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง   

4.12 .805 มาก 

65 ก าหนดกระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้
ของนกัศึกษา เป็นภารกิจท่ีส าคญัขององคก์ร 

4.29 .758 มาก 

66  ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสยัทศันแ์ละเป้าหมายเชิงกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 

4.21 .805 มาก 

67 ก าหนดวิสยัทศัน์ดา้นคุณภาพขององคก์รท่ี
ชดัเจน เป็นไปได ้  

4.32 .746 มาก 

68 จดัหาระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

4.25 .776 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

69 ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแผนปฏิบติั
การส าหรับเป้าหมายท่ีส าคญั 

4.16 .766 มาก 

70 วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มขององคก์รในการ
พฒันากลยทุธเ์ชิงระบบ 

4.14 .786 มาก 

71 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพภายในองคก์ร 

4.18 .819 มาก 

72 ฝึกอบรมอาจารยเ์ร่ืองการวิจยัและทกัษะเก่ียวกบั
การท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.16 .788 มาก 

73 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาและพฒันาทกัษะ
ใหม่ๆใหก้บับุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

4.16 .796 มาก 

74 พฒันางานเก่ียวกบันวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

4.08 .760 มาก 

75 ปรับตวัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละองคก์ร   

4.07 .719 มาก 

76 มุ่งท่ีผลประโยชน์ของนกัศึกษาเป็นส าคญั 4.24 .759 มาก 
77 สร้างส่ือสังคมออนไลน์ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ท่ีทนัสมยัและง่ายต่อการสืบคน้   
4.10 .815 มาก 

78 จดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
องคก์รอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.03 .756 มาก 

79 ส่งเสริมการใหค้  าปรึกษา กบันกัศึกษาในเร่ือง
การเรียนอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ 

4.21 .802 มาก 

80 ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
เป็นประจ า 

4.22 .801 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

81 สร้างค่านิยมเชิงรุกท่ีก าหนดพฤติกรรมอนัพึง
ประสงคส์ าหรับองคก์ร 

4.14 .789 มาก 

82 ก าหนดใหน้วตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์
เป็นเกณฑข์องประสิทธิภาพ 

4.09 .784 มาก 

83 สนบัสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

4.09 .766 มาก 

84 ปฏิบติัต่อบุคลากรดว้ยความเป็นมิตร และให้
โอกาส เติบโตกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

4.23 .805 มาก 

85 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าวิทยานิพนธ์ท่ีแกปั้ญหา/
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

4.29 .785 มาก 

86 สร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรต่อความส าเร็จ
หรือความกา้วหนา้ของงาน 

4.28 .751 มาก 

87 จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษา 
และชุมชน   

4.00 .762 มาก 

88 รับฟังปัญหาการท างานของบุคลากรใน
หลากหลายช่องทาง 

4.11 .821 มาก 

89 รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
บุคลากร 

4.14 .849 มาก 

90 มองหาโอกาสในอนาคตในการปรับปรุงองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง 

4.04 .774 มาก 

91 สร้างทีมงานบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 4.26 .848 มาก 
92 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

บริหารคุณภาพองคก์ร    
4.24 .775 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

93 มุ่งมัน่ตั้งใจจริงท่ีจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ือง 

4.24 .783 มาก 

94 จดัหาอุปกรณ์การเรียนรู้ การสอนท่ีไดม้าตรฐาน
ระดบัสากล 

4.06 .744 มาก 

95 ส่งเสริมการแกปั้ญหาและท างานร่วมกนัเป็นทีม
ท่ีมีความไวว้างใจและการยอมรับกนั 

4.17 .801 มาก 

96 ก าหนดใหก้ารปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายระยะยาว 

4.10 .763 มาก 

97 สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีสนบัสนุนการท างาน
ดา้นวิชาการของอาจารย ์

4.23 .825 มาก 

98 ส่งเสริมใหอ้าจารย ์นกัศึกษา ใชอ้งคค์วามรู้
ร่วมกนัในการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม 

4.27 .759 มาก 

99 สนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการ
ตดัสินใจในการท างาน   

4.18 .773 มาก 

100 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ใหก้บันกัศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

4.23 .829 มาก 

101 ตดัสินใจตามความเป็นจริงและคุณประโยชน์ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

4.14 .771 มาก 

102 จดัโครงสร้างองคก์รตามขอบเขตอ านาจและ
ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

4.16 .754 มาก 

103 ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบัใหมี้ความเขา้ใจและ
สามารถวางแผนเชิงกลยทุธไ์ด ้

4.17 .771 มาก 

104 ปรับโครงสร้างระบบงานใหมี้ความยดืหยุน่
สามารถตอบสนองต่อปัญหาไดร้วดเร็ว 

4.19 .830 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

105 จดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองไดร้วดเร็ว 

4.14 .858 มาก 

106 แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆเพื่อการ
บริหารองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

4.07 .774 มาก 

107  ฝึกอบรมบุคลากรทุกคนใหมี้ภาวะผูน้ า ท่ีกลา้
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจ   

4.13 .835 มาก 

108  ฝึกอบรมบุคลากรเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังาน
และการประยกุตใ์ชเ้ครืองมือทางสถิติในงาน 

4.04 .750 มาก 

109 แสดงออกถึงการยกยอ่งและช่ืนชม ต่อผลงาน
ของบุคลากรทุกคน 

4.16 .806 มาก 

110 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดา้นคุณภาพ ให้
บุคลากรและบุคคลภายนอกไดรั้บรู้ 

4.18 .801 มาก 

111 ก าหนดคุณสมบติั ผูส้อน ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
และผูท้รงคุณวฒิุ ตามเกณฑ ์สกอ. 

4.41 .752 มาก 

112 มอบรางวลั ยกยอ่งชมเชย เพื่อแสดงถึงการรับรู้
คุณค่าของบุคลากร 

4.19 .796 มาก 

113 ใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบท่ี
ต่อเน่ือง 

4.18 .739 มาก 

114 ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน 

4.46 .766 มาก 

115 ส่งเสริมการช่วยเหลือ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

4.23 .799 มาก 

116 มุ่งเนน้กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหก้บั
นกัศึกษา 

4.14 .759 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร 
                 คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

(n = 256) 
ขอ้ท่ี ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั
ของตวัแปร 

117 ส่งเสริมการอภิปรายเชิงบวก การแสดงความ
คิดเห็น ความสร้างสรรคข์องบุคลากร 

4.17 .782 มาก 

118 ส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.24 .795 มาก 

119 ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์จริงของนกัศึกษา   

4.21 .749 มาก 

120 สร้างทีมท่ีบุคลากรมีบทบาทส าคญัในการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

4.20 .771 มาก 

121 วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการดว้ยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อความเป็นเลิศ 

4.02 .730 มาก 

122 ก าหนดใหก้ารปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทาง
สร้างความยัง่ยนืขององคก์ร     

4.13 .815 มาก 

123 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการ
แกปั้ญหาการปฏิบติังาน    

3.96 .791 มาก 

124 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4.20 .769 มาก 
125 ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนรักในการป้องกนั

ปัญหา 
4.10 .795 มาก 

 
    จากตารางท่ี 8  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของ
ตวัแปรทั้ง 125 ขอ้ ในระดบัมากทุกตวัแปร เพราะค่ามชัฌิมเลขคณิต อยูร่ะหว่าง 3.91 – 4.46 และมี
ความคิดเห็นต่อตวัแปรค่อนขา้งแตกต่างกนั เน่ืองจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูร่ะหว่าง 0.690 – 
0.880 
          โดยตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าส าคญัมากท่ีสุดคือ ตวัแปรท่ี 114 ควบคุม
คุณภาพวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงมีค่ามชัฌิมเลขคณิต เท่ากบั 4.46 และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน เท่ากบั 0.766  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อตวัแปรแตกต่างกนัในระดบั
มาก ตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ส าคญัรองลงมาคือ ตวัแปรท่ี 1  พฒันาเป้าหมาย/
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เป็นเอกภาพและ เช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ซ่ึงมีค่ามชัฌิมเลขคณิต เท่ากบั 4.43 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.699 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อตวัแปร
แตกต่างกนัในระดบัปานกลาง  ส่วนตวัแปรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าส าคญันอ้ยท่ีสุด 
คือ ตวัแปรท่ี 52 ปรับระบบประเมินผลและการใหร้างวลั จากรายบุคคลเป็นให้ผลตอบแทนกบัทีม 
มีค่ามชัฌิมเลขคณิต เท่ากบั 3.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.859 แสดงว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อตวัแปรแตกต่างกนัในระดบัมาก 
 
          1.4.3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
          การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis)  โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ ดว้ยสถิติทดสอบ คือ ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) ท่ีตอ้งมีค่ามากกว่า 0.5 และค่าเขา้ใกล ้1 และค่าทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity ท่ีใชท้ดสอบความสมัพนัธ์กนัของตวัแปรต่างๆ โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
   H0: ตวัแปรต่างๆของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัไม่มีความสมัพนัธ์
กนั 
   H1: ตวัแปรต่างๆของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัมีความสมัพนัธ์กนั 
         โดย Bartlett’s Test of Sphericity จะพิจารณาค่า Chi-square  และการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
นอ้ยกว่า หรือเท่ากบั 0.05 (Sig≤0.05) ในการปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 โดยผลการวิเคราะห์ แสดง
ในตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิคราะห์ค่า KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .960 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 36207.117 
df 7750 
Sig. .000 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) เท่ากบั 0.960 แสดงว่า ขอ้มูลจากตวัแปรทั้ง 125 ตวัแปรของการบริหารคุณภาพ
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บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสมและสามารถใชส้ถิติวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor analysis) ไดใ้นระดบัดีมาก เพราะค่า KMO เขา้ใกล ้1 และเม่ือทดสอบสมมติฐานดว้ย 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่า Chi-square  เท่ากบั  36207.117 ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(Significance) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า ค่า
แมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั ทั้ง 125 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลน้ี จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) ต่อไป 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เป็นการสกัดองค์ประกอบ (Factor 
extraction) ดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis: PCA) โดยผลการ
สกัดองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะแสดงเฉพาะ
องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigen value) ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป รายละเอียด ดงัตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ 
                   ความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาใน 
                   มหาวิทยาลยัราชภฏัจากการสกดัองคป์ระกอบ (Factor analysis) และการหมุนแกน 
                  องคป์ระกอบ (Factor rotation) 
องคป์ระ 
กอบ 

(compo 
nent) 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen 
value) 

ค่าร้อยละ
ของ 
ความ

แปรปรวน 
(% of 

variance) 

ค่าร้อยละ
สะสมของ 
ความ

แปรปรวน  
(cumulative 

% of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen 
value) 

ค่าร้อยละ
ของ 
ความ

แปรปรวน 
(% of 

variance) 

ค่าร้อยละ
สะสมของ 
ความ

แปรปรวน  
(cumulative 

% of 
variance) 

1 67.600 54.080 54.080 15.541* 12.433 12.433 
2 3.383 2.706 56.786 10.675* 8.540 20.973 
3 2.674 2.140 58.925 10.349* 8.279 29.251 
4 2.331 1.865 60.790 8.619* 6.895 36.147 
5 2.164 1.732 62.522 7.065* 5.652 41.799 
6 1.821 1.456 63.978 6.821* 5.457 47.256 
7 1.587 1.270 65.248 6.484* 5.187 52.443 
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ตารางท่ี 10 องคป์ระกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ 
                   ความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาใน 
                   มหาวิทยาลยัราชภฏัจากการสกดัองคป์ระกอบ (Factor analysis) และการหมุนแกน 
                  องคป์ระกอบ (Factor rotation) (ต่อ) 
องคป์ระ 
กอบ 

(compo 
nent) 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen 
value) 

ค่าร้อยละ
ของ 
ความ

แปรปรวน 
(% of 

variance) 

ค่าร้อยละ
สะสมของ 
ความ

แปรปรวน  
(cumulativ

e % of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen 
value) 

ค่าร้อยละ
ของ 
ความ

แปรปรวน 
(% of 

variance) 

ค่าร้อยละ
สะสมของ 
ความ

แปรปรวน  
(cumulativ

e % of 
variance) 

8 1.554 1.243 66.491 4.510 3.608 56.051 
9 1.513 1.210 67.702 4.231 3.385 59.436 
10 1.453 1.162 68.864 3.240 2.592 62.028 
11 1.352 1.081 69.945 3.110 2.488 64.515 
12 1.265 1.012 70.957 2.700 2.160 66.676 
13 1.255 1.004 71.961 2.692 2.154 68.830 
14 1.160 .928 72.889 2.496 1.996 70.826 
15 1.076 .861 73.750 2.469 1.975 72.801 
16 1.022 .818 74.567 2.083 1.667 74.468 
17 1.016 .813 75.381 1.141 0.913 75.381 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) พบว่า องคป์ระกอบการ

บริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมีค่าความแปรปรวน (Eigen value) ตั้งแต่ 1 
ข้ึนไป มีจ านวน 17 องคป์ระกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) อยูร่ะหว่าง 0.813 
– 54.080 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากบั 75.381  
แสดงว่า องคป์ระกอบทั้ง 17 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบได้
เท่ากบั 75.381% เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป จ านวน
ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion) และ
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ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวั มีค่าตั้งแต่ 0.55 ข้ึนไป พบว่า 
องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์มีทั้งส้ิน 7 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 – 7 และมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 42 ตวัแปรโดยมีตวัแปรถูกตดั
ออก 83 ตวัแปร ดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11  ค่าน ้ าหนกัของตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์

 
ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
1 2 3 4 5 6 7 

116 0.676       
117 0.663       
112 0.654       
113 0.643       
118 0.613       
120 0.609       
106 0.608       
109 0.603       
121 0.572       
123 0.571       
122 0.562       
107 0.556       
119 0.553       
111 0.550       
42  0.645      
40  0.634      
30  0.618      
41  0.607      
44  0.600      
45  0.570      
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ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
Compo 

nent 
1 2 3 4 5 6 7 

68   0.635     
67   0.620     
69   0.583     
73   0.583     
70   0.580     
20    0.663    
19    0.646    
26    0.632    
74    0.628    
24    0.614    
9    0.550    
99     0.614   
98     0.606   
97     0.579   
100     0.555   
54      0.666  
52      0.599  
55      0.564  
53      0.559  
8       0.662 
7       0.589 
6       0.551 

              
จากตารางท่ี 11 พบว่า องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราช

ภฏั สามารถจ าแนกได ้7 องคป์ระกอบ จ านวน 42 ตวัแปร ท่ีมีค่าน ้ าหนกัตวัแปร ระหว่าง 0.550 – 
0.676 โดยองคป์ระกอบท่ี 1 มีจ านวน 14 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 2 มีจ  านวน 6 ตวัแปร องคป์ระกอบ
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ท่ี 3 มีจ  านวน 5 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 4 มีจ  านวน 6 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 5 มีจ  านวน 4 ตวัแปร 
องคป์ระกอบท่ี 6 มีจ  านวน 4 ตวัแปร และองคป์ระกอบท่ี 7 มีจ  านวน 3 ตวัแปร 
 
ตารางท่ี 12 องคป์ระกอบ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
องคป์ระกอบ ตวัแปร  จ านวน 

ตวัแปร 
ค่าน ้ าหนกั 

(Factor 
Loading) 

1 106, 107, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123  

14 0.550-0.676 

2  30, 40, 41, 42, 44, 45  6 0.570-0.645 
3  67, 68, 69, 70, 73 5 0.580-0.635 
4  9, 19, 20, 24, 26, 74 6 0.550-0.663 
5  97, 98, 99, 100   4 0.555-0.614 
6 52, 53, 54, 55  4 0.559-0.666 
7 6, 7, 8 3 0.551-0.662 

                                       รวมทั้งส้ิน 42 0.550-0.676 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่า องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั มี 7องคป์ระกอบ  42 ตวัแปร โดยองคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 14 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนกั อยูร่ะหว่าง 0.550-0.676 องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 6 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั 
อยู่ระหว่าง 0.570-0.645 องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 5 ตวัแปรมีค่าน ้ าหนัก อยู่
ระหว่าง 0.580-0.635 องคป์ระกอบท่ี 4 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 6 ตวัแปรมีค่าน ้ าหนกั อยูร่ะหว่าง 
0.550-0.663 องคป์ระกอบท่ี 5 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั อยูร่ะหว่าง 0.555-
0.614  องคป์ระกอบท่ี 6 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั อยูร่ะหว่าง 0.559-0.666 
องคป์ระกอบท่ี 7 มีตวัแปรบรรยาย จ านวน 3 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั อยูร่ะหว่าง  0.551-0.662   ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของ
องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 13 – 19  
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ตารางท่ี 13 องคป์ระกอบท่ี 1  
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
1 116 มุ่งเนน้กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหก้บันกัศึกษา .676 
2 117 ส่งเสริมการอภิปรายเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น ความ

สร้างสรรคข์องบุคลากร 
.663 

3 112 มอบรางวลั ยกยอ่งชมเชย เพื่อแสดงถึงการรับรู้คุณค่าของบุคลากร .654 
4 113 ใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบท่ีต่อเน่ือง .643 
5 118 ส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่งสม ่าเสมอ .613 
6 120 สร้างทีมท่ีบุคลากรมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพ .609 
7 106 แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆเพื่อการบริหารองคก์รอยา่ง

ต่อเน่ือง 
.608 

8 109 แสดงออกถึงการยกยอ่งและช่ืนชม ต่อผลงานของบุคลากรทุกคน .603 
9 121 วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อความ

เป็นเลิศ 
.572 

10 123 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน    .571 
11 122 ก าหนดใหก้ารปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทางสร้างความยัง่ยนืของ

องคก์ร     
.562 

12 107 ฝึกอบรมบุคลากรเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังานและการประยกุตใ์ช้
เครืองมือทางสถิติในงาน 

.556 

13 119 ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จริงของนกัศึกษา   

.553 

14 111 ก าหนดคุณสมบติั ผูส้อน ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุ 
ตามเกณฑ ์สกอ. 

.550 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน  (cumulative % of variance) 

15.541 
12.433 
12.433 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร ซ่ึง มี

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.550 – 0.676 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
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(Eigen value) เท่ากบั 15.541 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 12.433 ค่าร้อย
ละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 12.433 แสดงวา่ ตวัแปรทั้ง 14 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ 
12.433 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) องคป์ระกอบน้ีมีค่าสูงท่ีสุด แสดง
ว่า องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ย  และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 
1 ซ่ึงตวัแปรส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคลากรและสถิติ ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า การบริหารโดย
ฐานขอ้มูลและสถิติ (Management by Database and Statistics) 

ตารางท่ี 14 องคป์ระกอบท่ี 2  

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 42 ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของนกัศึกษาเป็นประจ า .645 
2 40 รับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้เรียกร้องของนกัศึกษา อยา่งเป็นมิตร

และสม ่าเสมอ 
.634 

3 30 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ พฒันาทกัษะของบุคลากรดว้ยการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

.618 

4 41 สร้างวฒันธรรมการบริการขององคก์รท่ียดึเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น
ส าคญั 

.607 

5 44 ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ยส่ิงท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ .600 
6 45 ส่งเสริมการวิจยัความตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน 

อยา่งสม ่าเสมอ 
.570 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน  (cumulative % of variance) 

10.675 
8.540 
20.973 

จากตารางท่ี 14 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร ซ่ึงมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.570 – 0.676 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั 10.675 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 8.540 ค่าร้อย
ละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 20.973 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 6 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ 8.54 
เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 
2 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงตวัแปรส่วนใหญ่จะเก่ียวกบันกัศึกษา
และผู ้มีส่วนได้เสียขององค์กร ผู ้วิจัยจึงตั้ ง ช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การมุ่งเน้นนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) 

ตารางท่ี 15  องคป์ระกอบท่ี 3 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 68 จดัหาระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว 

.635 

2 67 ก าหนดวิสยัทศัน์ดา้นคุณภาพขององคก์รท่ีชดัเจน เป็นไปได ้  .620 
3 73 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาและพฒันาทกัษะใหม่ๆใหก้บั

บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
.583 

4 69 ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแผนปฏิบติัการส าหรับ
เป้าหมายท่ีส าคญั 

.583 

5 70 วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มขององคก์รในการพฒันากลยทุธ์เชิง
ระบบ 

.580 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 

10.349 
8.279 
29.251 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 5 ตวัแปร ซ่ึงมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.580 - 0.635 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั10.349 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 8.279 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 29.251 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 5 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ 
8.279 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)   องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั
อนัดบั 3 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 3 ซ่ึงตวัแปรส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัการ
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ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า การจดัการเชิงกล
ยทุธ ์(Strategic Management) 

ตารางท่ี 16 องคป์ระกอบท่ี 4 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 20 ส่งเสริมการใช ้IT ในการเรียนการสอน การส่ือสารภายในและกบั
ภายนอกองคก์ร 

.663 

2 19 สร้างฐานขอ้มูล IT ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการ
คน้ควา้วิจยั 

.646 

3 26 ใชเ้วปไซดแ์ละส่ือสงัคมออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั
องคก์ร 

.632 

4 74 พฒันางานเก่ียวกบันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา .628 
5 24 สร้างเวปไซดท่ี์มีขอ้มูลครบสมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ .614 
6 9 จดัการขอ้มูลความรู้และเทคโนโลยทีางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

ทนัสมยั เขา้ถึงง่าย 
.550 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 

8.619 
6.895 
36.147 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 4 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร ซ่ึงมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง0.550 – 0.663 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั 8.619 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 6.895 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 36.147 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 6 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ
6.895 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)   แสดงว่า องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 4  และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 4 ซ่ึงตวัแปรส่วน
ใหญ่จะเก่ียวกับ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจัยจึงตั้ งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) 
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ตารางท่ี 17 องคป์ระกอบท่ี 5 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
1 99 สนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการตดัสินใจในการ

ท างาน   
.614 

2 98 ส่งเสริมใหอ้าจารย ์นกัศึกษา ใชอ้งคค์วามรู้ร่วมกนัในการเรียนรู้
และสร้างนวตักรรม 

.606 

3 97 สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีสนบัสนุนการท างานดา้นวิชาการของ
อาจารย ์

.579 

4 100 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง .555 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 

7.065 
5.652 
41.799 

จากตารางท่ี 17 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 5 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร ซ่ึง มี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง  0.555 – 0.614 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั 7.065 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 5.652 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 41.799 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ 
5.652 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)   แสดงว่า องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 5   และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 5 ซ่ึงตวัแปรส่วน
ใหญ่จะเก่ียวกบัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสร้างสรรคน์วตักรรม ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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ตารางท่ี 18 องคป์ระกอบท่ี 6 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 54 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรดว้ยผลส าเร็จของ
การปรับปรุงงาน 

.666 

2 52 ปรับระบบประเมินผลและการใหร้างวลั จากรายบุคคลเป็นให้
ผลตอบแทนกบัทีม 

.599 

3 55 วดัประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และแนวโนม้การปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง 

.564 

4 53 ทบทวนผลการประเมินทุกปี เพื่อเขียนแผนส าหรับการปรับปรุง
การปฏิบติังาน 

.559 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) 

6.821 
5.457 
47.256 

จากตารางท่ี 18  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 6 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร ซ่ึง มี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง  0.559 – 0.666 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั  6.821 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 5.457 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 47.256 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัได ้ร้อยละ5.457 
เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)   องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั เป็นอนัดบั 
6 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององค์ประกอบท่ี 6 ซ่ึงตวัแปรส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัการ
ประเมินผลงาน ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) 
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ตารางท่ี 19 องคป์ระกอบท่ี 7 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
 1 8 พฒันาการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์หรือกลยทุธ์และ

ภารกิจขององคก์ร 
.662 

2 7 สร้างเป้าหมายคุณภาพร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี 

.589 

3 6 จดัท าแผน เพือ่พฒันาสมรรถนะความสามารถของนกัศึกษา .551 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน  (cumulative % of variance) 

6.484 
5.187 
52.443 

จากตารางท่ี  19 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 7 มีตวัแปรบรรยายท่ีส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร ซ่ึง มี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหว่าง 0.551 – 0.662 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen value) เท่ากบั 6.484 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) เท่ากบั 5.187 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (cumulative % of variance) เท่ากบั 52.443 แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 3 ตวั
แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ี ก็สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได ้ร้อยละ 
5.187 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen value)   แสดงว่า องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 7 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดขององคป์ระกอบท่ี 7 ซ่ึงตวัแปรส่วนใหญ่
จะเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม (Involvement) 

 จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ ดงัแผนภูมิท่ี 11 
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แผนภูมิท่ี 11 องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

จากแผนภูมิท่ี 11 แสดงถึงองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ทั้ง 7 องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.องคป์ระกอบ “การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ (Management by Database and 
Statistics)” ประกอบดว้ย 1) มุ่งเนน้กระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กบันกัศึกษา 2) ส่งเสริมการ
อภิปรายเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น ความสร้างสรรคข์องบุคลากร 3) มอบรางวลั ยกยอ่งชมเชย 
เพื่อแสดงถึงการรับรู้คุณค่าของบุคลากร 4) ใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบท่ีต่อเน่ือง 
5) ส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่งสม ่าเสมอ 6) สร้างทีมท่ีบุคลากรมีบทบาทส าคญัใน
การปรับปรุงคุณภาพ 7) แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆเพื่อการบริหารองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 8) 
แสดงออกถึงการยกย่องและช่ืนชม ต่อผลงานของบุคลากรทุกคน 9) วิเคราะห์และควบคุม
กระบวนการดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อความเป็นเลิศ 10) ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการ

องค์ประกอบการ

บริหารคณุภาพ

บณัฑิตศกึษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1.การบริหารโดย

ฐานขอ้มูลและสถิติ 

2.การมุ่งเนน้นกัศึกษา

และตลาดแรงงาน 

3.การจดัการ

เชิงกลยทุธ์ 

4.เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

6.การวดัและ

ประเมินผล 

7.การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 
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แกปั้ญหาการปฏิบติังาน 11) ก าหนดให้การปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทางสร้างความยัง่ยืนของ
องคก์ร 12) ฝึกอบรมบุคลากรเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังานและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางสถิติใน
งาน 13) ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์จริงของนกัศึกษา 14) 
ก าหนดคุณสมบติั ผูส้อน ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุ ตามเกณฑ ์สกอ.   

2.องคป์ระกอบ “การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor 
Market)” ประกอบดว้ย 1) ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของนกัศึกษาเป็นประจ า 2) รับฟัง
ขอ้เสนอแนะและขอ้เรียกร้องของนกัศึกษา อยา่งเป็นมิตรและสม ่าเสมอ 3) สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ พฒันาทกัษะของบุคลากรดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน  4) สร้างวฒันธรรมการบริการ
ขององคก์รท่ียึดเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั 5) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดว้ยส่ิงท่ี
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ 6) ส่งเสริมการวิจยัความตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน อยา่งสม ่าเสมอ   

3.องคป์ระกอบ “การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management)” ประกอบดว้ย 1) จดัหา
ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 2) ก าหนดวิสัยทศัน์ดา้น
คุณภาพขององคก์รท่ีชดัเจน เป็นไปได ้  3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาและพฒันาทกัษะใหม่ๆ
ให้กบับุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 4) ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแผนปฏิบติัการส าหรับ
เป้าหมายท่ีส าคญั 5) วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มขององคก์รในการพฒันากลยทุธ์เชิงระบบ   

4.องคป์ระกอบ “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)” ประกอบดว้ย 1) 
ส่งเสริมการใช ้IT ในการเรียนการสอน การส่ือสารภายในและกบัภายนอกองคก์ร 2) สร้าง
ฐานขอ้มูล IT ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการคน้ควา้วิจยั 3) ใชเ้วปไซดแ์ละส่ือสังคม
ออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร 4) พฒันางานเก่ียวกบันวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 5) สร้างเวปไซดท่ี์มีขอ้มูลครบสมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ 6) จดัการ
ขอ้มูลความรู้และเทคโนโลยทีางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั เขา้ถึงง่าย   

 5.องคป์ระกอบ “องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ประกอบดว้ย 1) สนบั 
สนุนขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการตดัสินใจในการท างาน 2) ส่งเสริมใหอ้าจารย ์นกัศึกษา ใช้
องคค์วามรู้ร่วมกนัในการเรียนรู้ และสร้างนวตักรรม 3) สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีสนบัสนุนการ
ท างานดา้นวิชาการของอาจารย ์4) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   

6.องคป์ระกอบ “การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation)” ประกอบดว้ย 1) 
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรดว้ยผลส าเร็จของการปรับปรุงงาน  2) ปรับระบบ
ประเมินผลและการให้รางวลั จากรายบุคคลเป็นให้ผลตอบแทนกบัทีม 3) วดัประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน และแนวโนม้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 4) ทบทวนผลการประเมินทุกปี เพื่อ
เขียนแผนส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังาน   
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7.องคป์ระกอบ “การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Involvement)” ประกอบดว้ย 1) พฒันาการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์หรือกลยทุธ์และภารกิจขององคก์ร 2) สร้างเป้าหมายคุณภาพ
ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 3) จดัท าแผน เพื่อพฒันาสมรรถนะความสามารถ
ของนกัศึกษา   

 ตอนที ่2 ยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบยนืยนัองคป์ระกอบ สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีเป็น
คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ในฐานะประธานบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จ านวน 7 
คน เพื่อยืนยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การบริหารคุณภาพขององคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั และ
แนวทางการน าไปปฏิบติั ไดผ้ลการยนืยนัองคป์ระกอบดงัน้ี 1) การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ 
(Management by Database and Statistics) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 2) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on 
Students and Labor Market) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 3) การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 4) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มี
ประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 5) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การบริหารคุณภาพ 6) การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 7) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Involvement) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้   มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ  ดงัตารางท่ี 20 

 

 

 

 

 



 271 
 

 

ตารางท่ี 20 ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

องคป์ระกอบ ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

มีความ
เหมาะสม 

มีความเป็นไป
ได ้

มีประโยชน ์ ความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

1.การบริหารโดย
ฐานขอ้มูลและสถิติ   

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

2.การมุ่งเนน้นกัศึกษา
และตลาดแรงงาน   

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

7 
 

0 
  

3.การจดัการเชิงกลยทุธ์  7 0 7 0 7 0  7 0  

4.เทคโนโลยสีารสนเทศ   7 0  7 0 7 0  7 0 
5.องคก์รแห่งการเรียนรู้   7 0 7 0  7 0  7 0  
6.การวดัและประเมินผล   7 0 7 0 7 0 7 0  
7.การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 

7 0 7 0 7 0 7 0 

 
จากตารางท่ี 20 เป็นผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยคณบดี คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 ท่าน ในฐานะประธานบณัฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นดว้ย กบัองคป์ระกอบการบริหาร
คุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง 7 องคป์ระกอบ วา่ มีความเหมาะสม มีความเป็นไป
ได ้มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ   
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง “ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั” น้ี ใชท้ั้งระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัย เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั และเพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั และไดก้ าหนดใหห้น่วยงานบริหารบณัฑิตศึกษา เช่น บณัฑิตวิทยาลยั หรือ
บณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ หน่วยงานบริหารบณัฑิตศึกษา เช่น บณัฑิตวิทยาลยั หรือบณัฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจ านวน 34 แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบับณัฑิตศึกษา เช่นคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ประธานบณัฑิตศึกษา   
จ  านวน 1 คน (2) กรรมการหรือรองผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบับณัฑิตศึกษา 
เช่น รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั กรรมการบณัฑิตวิทยาลยั เป็นตน้ จ านวน 3 คน (3) อาจารยผ์ูส้อน
บณัฑิตศึกษา จ านวน 3 คน (4)  พนักงานสายสนับสนุนในบณัฑิตวิทยาลยัหรือบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 1 คน รวมทั้ งส้ิน 272 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และใชแ้บบยืนยนัองคป์ระกอบ สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพื่อ
ทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ‚ การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั‛ ไดข้อ้คน้พบ ดงัน้ี 
1.องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั  ประกอบดว้ย 

7 องคป์ระกอบ เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ 
(Management by Database and Statistics) 2) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on 
Students and Labor Market) 3) การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 4) เทคโนโลยี
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สารสนเทศ (Information Technology) 5) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 6) การวดั
และประเมินผล (Measure and Evaluation) 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Involvement)  

2.ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา พบว่า 1) การบริหารโดย
ฐานขอ้มูลและสถิติ (Management by Database and Statistics) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ 
มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 2) การมุ่งเน้นนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มี
ประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 3) การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic 
Management) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
บริหารคุณภาพ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได ้มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 5) องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 6) การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได ้มีประโยชน์ และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ     7) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  (Involvement)  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีประโยชน์ และมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ      

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้คน้พบท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1.องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ การวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานว่า องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
เป็นพหุองคป์ระกอบ ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน คือ องคป์ระกอบของการบริหาร
คุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 7 องคป์ระกอบ เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ (Management by Database and Statistics) 2) 
การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) 3) การจดัการเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Management) 4) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 5) องคก์รแห่ง
การเรียนรู้(Learning Organization) 6) การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) 7) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Involvement)   ซ่ึงมีสาเหตุและความสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ 
รายละเอียดดงัน้ี 

การบริหารคุณภาพ มีเป้าหมายหลกัคือ การสร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองหรือสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ ในการศึกษา
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ระดบับณัฑิตศึกษา มีผลิตภณัฑ ์อยา่งนอ้ง 2 อยา่งคือ 1) การบริการดา้นการศึกษา ซ่ึงมีลูกคา้หลกัคือ 
นกัศึกษา และผูใ้ชง้านวิจยัและงานวิชาการต่างๆ และ2) บณัฑิต ซ่ึงลูกคา้หลกัคือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือ
ตลาดแรงงาน และลูกคา้รองคือ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ท่ีไดรั้บผลทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
จากบณัฑิต ดงันั้น ในการบริหารบณัฑิตศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ หรือมีคุณสมบติัท่ีตรง
หรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือตลาดแรงงาน และสามารถสร้างประโยชน์ให้
เกิดแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกนั การ
ให้บริการด้านการศึกษา ของบณัฑิตศึกษา และสถาบนัการศึกษา ก็มีความส าคญั ต่อการผลิต
บณัฑิต และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได ้เช่น การสร้างสรรค์
งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย ์ของชุมชน สังคมและประเทศชาติได ้เป็นตน้  ซ่ึงการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นดา้นการวิจยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ การส่งเสริม 
ผลกัดนัให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีมีขอ้คน้พบ สามารถตอบสนอง
หรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของชุมชน สงัคมและประเทศชาติ จึงเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของบณัฑิตศึกษา โดยการบรรลุภารกิจน้ี จะท าให้เกิดคุณภาพ ทั้งการบริการ
การศึกษา และการผลิตบณัฑิตดว้ย 

การบริหารคุณภาพ ไดแ้ยกการบริหาร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การบริหารคุณภาพภายใน
องคก์ร และการบริหารคุณภาพภายนอกองคก์ร 

การบริหารคุณภาพภายในองคก์ร ทั้งแนวคิดการบริหารคุณภาพ 14 ประการ ของเดมม่ิง 
(Deming’s 14 points) และแนวทางคุณภาพ 14 ขั้นตอน ของ ครอสบ้ี (Crosby’s 14 steps)ต่างก็ให้
ความส าคญักบัปัจจยัการบริหารคุณภาพภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร 
(Leader) 2) การมุ่งเนน้บุคลากร (Focus on Staffs) 3) การมุ่งเนน้กระบวนการ (Focus on Process) 
4) เทคโนโลย ี(Technology) 5) การส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) 

1. ผูบ้ริหาร     หรือผูน้ า (Leader) เป็นปัจจยัเก่ียวกบัตวัผูบ้ริหารระดบัสูงเอง บางทฤษฎี 
เช่น TQM และ MBNQA เรียกว่า ภาวะผูน้ า (Leadership) ส่วน ครอสบ้ี (Crosby) เรียกว่า ภาระ
ผกูพนัของผูน้ า (Management Commitment) ในขณะท่ี แมคคินเซย ์(McKinsey) ใชค้  าว่า รูปแบบ
การบริหาร (Style) โดยผูบ้ริหารเองตอ้งไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรม ให้มีความรู้ท่ีจ าเป็นและ
สามารถน ามาใชใ้นการบริหารไดอ้ยา่งดีในทุกดา้น กล่าวคือ ดา้นการก าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารตอ้ง
มีความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
ด้านเทคโนโลยี ผูบ้ริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการส่ือสาร และคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในบริหารและการ
ปฏิบติังาน หลงัจากนั้น ผูบ้ริหารยงัตอ้งมีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทศัน์ และ
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แผนการด าเนินงาน ไปสู่บุคลากรระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความเป็นผูน้ า 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างานใหมี้คุณภาพและในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ตอ้ง
เป็นแบบอย่างในการท างาน เพราะบุคลากรจะเช่ือในส่ิงท่ีผูบ้ริหารท า มากกว่าส่ิงท่ีผูบ้ริหารพูด 
รวมถึงการเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วย นอกจากนั้ น ผู ้บริหารยังต้องมี
ความสามารถในการมอบหมายงานท่ีดี คือมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของ
บุคลากร และมีความสามารถในการส่งเสริม สร้างพลงัใจให้กบับุคลากรในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ท่ีวางไว ้

2) การมุ่งเนน้บุคลากร (Focus on Staffs) เป็นการบริหารงานท่ีใหค้วามส าคญักบับุคลากร 
โดยมองว่า การบริหารคุณภาพจะประสบผลส าเร็จ ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองได ้
ตอ้งอาศยับุคลากรเป็นหลกั ซ่ึงแนวคิดการบริหารคุณภาพของ เดมม่ิง (Deming) ไดใ้หค้วามส าคญั
กบับุคลากรมาก ในขณะท่ี บางแนวคิด เช่น แมคคินเซย ์(McKinsey)  ไดเ้สนอให้มีการจดั
โครงสร้างองคก์รให้เหมาะสม แลว้คดัเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานตามโครงสร้าง 
อย่างไรก็ตาม การบริหารคุณภาพท่ีมุ่งเน้นบุคลากร สามารถแบ่งได ้3 ประเด็นคือ (1) การให้
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) แนวคิดการบริหารคุณภาพ เกือบทั้งหมด ได้
กล่าวถึงเร่ืองน้ี องคก์รควรส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการศึกษาเก่ียวงานท่ีรับผิดชอบ หลงัจากนั้น
ควรมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทกัษะ ความช านาญในการท างาน นอกจากการฝึกอบรมเก่ียวกบั
งานท่ีรับผิดชอบแล้ว ควรมีการฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น การฝึกอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการส่ือสาร หรือแมก้ระทัง่ สถิติ เพื่อให้
บุคลากรสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าใหง่้ายต่อการน าไปใชห้รือวิเคราะห์ และบุคลากร
ใหม่ ควรไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง เก่ียวกบั นโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมายขององคก์ร 
และใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัคือ บุคลากรทุกคน ทั้งระดบั
บริหารและระดบัปฏิบติัการ ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของการท างานประจ าวนั หรือกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร นอกจากนั้น ผูบ้ริหาร
ควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง
คุณภาพ อนัจะก่อใหเ้กิดการกระจายความรู้และถ่ายทอดทกัษะการท างานจากรุ่นสู่รุ่น ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) การสร้างขวญัและก าลงัใจ (Motivation) การท่ีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการ
ท างานท่ีดี แต่ผลงานอาจมีคุณภาพไม่ดี หรือไม่มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ถา้
บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน ซ่ึงการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากร มี
หลายอย่าง โดย MBNQA ไดเ้สนอให้มีการจดัส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในการท างานให้
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เหมาะสม ในขณะท่ี เดมม่ิง (Deming) ไดเ้สนอใหมี้การสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของบุคลากร 
โดยขจดัอุปสรรคต่างๆท่ีขดัขวางไม่ให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการท างานและผลงาน และ
เสนอใหข้จดัความกลวัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุลากรใหห้มดไป เพราะความกลวัจะเป็นอุปสรรคต่อ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างมาก นอกจากนั้น การสร้างแรงจูงใจท่ีดี อีกวิธีหน่ึงคือ การประเมินผล
งานและการใหร้างวลั การมีธรรมาภิบาลในการบริหาร มีการประเมินผลงานอยา่งเป็นธรรม เปิดเผย 
และตรวจสอบได ้เช่น การประเมินผลงานประจ าปี มีการมอบรางวลัใหก้บับุคลากรท่ีมีผลงานโดด
เด่น หรือสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ โดย เดมม่ิง (Deming) เสนอวา่ ควรเปล่ียนจากการมอบรางวลั
รายบุคคล เป็นการมอบรางวลัให้กบัทีมแทน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม และครอสบ้ี (Crosby) ยงัเสนอว่า รางวลัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นตวัเงิน อาจเป็นการยกยอ่งชมเชย 
หรือแมแ้ต่การมีโอกาสรับประทานอาหารกบัผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ก็ได ้ (3) การท างานเป็น
ทีม (Team or Participation) ในภาพรวมขององคก์ร การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคลากรทุก
คน มีความเขา้ใจ และมุ่งสู่การบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายเดียวกนั ท าให้เกิดความร่วมมือกนัใน
การท างาน เพื่อให้เป้าหมายขององคก์รประสบผลส าเร็จ โดยผูบ้ริหารระดบัสูง ไดเ้ปิดโอกาส ให้
บุคลากร ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน จนถึงขั้นตอนการ
ผลิตสุดทา้ย ซ่ึง เดมม่ิง (Deming) เสนอว่า องคก์รตอ้งท าลาย อุปสรรค หรือส่ิงกดัขวางในการ
ท างานระหว่างแผนกต่างๆลง ในขณะท่ี Philip B. Crosby เสนอใหมี้การจดัตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพ
ข้ึนในองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิด TQM และ MBNQA ท่ีกล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และการท างานเป็นทีม องคก์รควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค ์และพฒันานวตักรรม 
รวมทั้งการสร้างความเป็นผูน้ าใหเ้กิดกบับุคลากรทุกคน    

3) การมุ่งเน้นกระบวนการ (Process Orientation) ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจใน
กระบวนการท างานทุกอยา่ง เพื่อจะสามารถจดัสร้างระบบการท างานท่ีประกอบดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากกระบวนการแสวงหาปรัชญาการบริหารและ
ปรัชญาการท างานใหม่ๆ กระบวนการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย กระบวนการ
ถ่ายทอดนโยบาย กระบวนการผลิต กระบวนการฝึกบรม  กระบวนการส่ือสารภายในองคก์ร ท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งจดัหาระบบและเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ เพราะการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาการเขา้ใจผดิ ท่ีน ามาซ่ึงความขดัแยง้ในองคก์รได ้ท าใหเ้กิดความ
ร่วมมือกันมากข้ึน การส่ือสารจึงมีผลต่อคุณภาพเป็นอย่างมาก ซ่ึงเส้นทางการไหลของขอ้มูล
สารสนเทศ จากจุดเร่ิมตน้ จนถึงปลายทาง ผ่านกระบวนการต่างๆน้ี แมคคินเซย์ (McKinsey) 
เรียกว่า ระบบ (System) และกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยองคก์รตอ้งพฒันาวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์และสร้างแผนปฏิบติัการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
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4)  เทคโนโลยี  (Technology) ท่ีหมายถึง คอมพิว เตอร์  ทั้ งฮาดแวร์  และซอฟแวร์ 
ประกอบดว้ย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการผลิต เป็นตน้ องคก์ร
ตอ้งจดัหา เทคโนโลยี รวมถึงฐานขอ้มูล ท่ีน่าเช่ือถือ มีความปลอดภยั และใช้งานได้เหมาะสม 
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเหล่าน้ี และได้รับการฝึกอบรมให้สามารถใช้งาน
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดคุณภาพในการปฏิบติังาน 

5) การส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
การส่ือสาร กบักระบวนการส่ือสารภายในองคก์ร ไดอ้ยา่งลงตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจาก
การส่ือสารมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นอย่างมาก ทั้งการ
ส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง ไปสู่ระดบัปฏิบติังานตามล าดบัขั้น ควรเป็นแบบส่ือสารทางเดียว 
หรือส่ือสารแบบสองทาง และการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน ต้องสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ทั้ ง 2 ฝ่ายเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดความเขา้ใจผิด หรือความขดัแยง้ระหว่าง
หน่วยงาน สุดทา้ยคือการส่ือสารระหว่างบุคคล ท่ีเป็นไปอยา่งเป็นมิตร ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ท่ีส าคญั
คือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัข่าวลือได ้หรือท าให้ความน่าเช่ือถือของข่าวลือ
นอ้ยลง จนไม่น่าเช่ือถือ เพราะข่าวลือ ถือเป็นอุปสรรคส าคญัของการบริหารคุณภาพ ถา้บุคลากร
เช่ือถือข่าวลือมากกวา่ ข่าวสารท่ีเป็นทางการขององคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งสร้างระบบการส่ือสาร
ภายในท่ีทุกคนยอมรับ และมีความน่าเช่ือถือ ทั้งการส่ือสารท่ีเป็นทางการและการส่ือสารท่ีไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั รูปแบบการบริหาร (Management style) และภาวะผูน้ า (Leadership) ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง แต่ละคน 

ส่วนการบริหารคุณภาพภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 1) การมุ่งเน้นลูกคา้ 
(Customer focus) 2) การมุ่งเนน้ผูส่้งมอบ (Suppliers focus) 3) ชุมชน และสังคม (Community and 
Societal responsibility) 4) การส่ือสารกบัภายนอก (External communication) 

1) การมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer focus) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการบริหารคุณภาพ ท่ี
ทุกแนวคิดการบริหารคุณภาพท่ีส าคญั ต่างก็กล่าวถึงไม่ว่า แนวคิด TQM หรือ MBNQA ก็ตาม 
ลูกคา้ทั้ งลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ในอนาคต ประกอบด้วยลูกคา้ภายใน และลูกคา้ภายนอก ทุก
หน่วยงานในองคก์ร นอกจากจะใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ภายนอก ซ่ึงในดา้นการศึกษา คือ นกัศึกษา
และตลาดแรงงาน แล้ว ย ังต้องให้ความส าคัญกับลูกค้าภายใน ซ่ึงหมายถึง ขั้ นตอน หรือ
กระบวนการถัดไป ของสายการผลิต องค์กรต้องทราบความต้องการและความคาดหวงัของ
นกัศึกษาและตลาดแรงงาน ดว้ยการวิจยัตลาด การรับฟังเสียงของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน ผา่น
ทางขอ้เสนอแนะ การร้องเรียน และอ่ืนๆ มีการใช้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้รับนั้น ในการพฒันา
นวตักรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบันกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต องคก์รตอ้ง
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สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงหลกัสูตรดว้ย 
นั่นคือ องค์กรตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า ลูกคา้เป็นผูก้  าหนดคุณภาพ การสร้างผลิตภณัฑ์ ทั้งงานวิจยั 
นวตักรรม การบริการการศึกษา และบณัฑิต ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชด้ว้ย 

2) การมุ่งเนน้ผูส่้งมอบ (Suppliers focus) องคก์รตอ้งคดัเลือกผูส่้งมอบท่ีมีการบริหาร
คุณภาพ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสม ่าเสมอ และตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส่้งมอบให้
เป็นเสมือนหุน้ส่วน ไม่ใช่แค่คู่คา้เท่านั้น นัน่คือ องคก์รควรเลือกผูส่้งมอบท่ีเอาใจใส่เร่ืองคุณภาพ มี
การท างานร่วมกบัผูส่้งมอบเสมือนหุน้ส่วน รวมทั้งมีการพฒันาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูส่้งมอบ 
และลงทุนดา้นเวลาและความรู้ ท่ีช่วยใหผู้ส่้งมอบปรับปรุงคุณภาพ 

3) ชุมชน และสังคม (Community and Societal responsibility) องคก์รตอ้งมีความ
รับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม มีการส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ศีลธรรม และ
จริยธรรมอนัดี ในองคก์ร มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั้งดา้นวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นตน้ 

4) การส่ือสารกบัภายนอก (External communication) หมายถึง การส่ือสารให้สังคม
ภายนอกได้รับรู้ ถึงส่ิงท่ีองค์กรได้กระท า และก าลังจะกระท าในอนาคต อันเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร โดยใช้ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ซ่ึงช่องทางการส่ือสารท่ีส าคญัใน
ปัจจุบนัคือ ส่ือสังคมออนไลน์ และเวปไซด์ องค์กรตอ้งมีการจัดท าเวปไซด์น่าสนใจ มีขอ้มูล
ครบถว้นและทนัสมยัตลอดเวลา ทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รเอง และขอ้มูลเชิงวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ 
อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้ งมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมขององคก์ร ใหค้รบกระบวนการคือ การริเร่ิมโครงการ การด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้สังคมไดรั้บรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์รมากข้ึน ทั้งยงัเป็นการ
ป้องกนั ข่าวลือท่ีส่งผลกระทบดา้นลบต่อองคก์รไดว้ย 

เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ 
1.1 องค์ประกอบด้านการบริหารโดยฐานข้อมูลจริงและสถิติ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

ท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนั เป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร การบริหารงานทุกอยา่งตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีเป็นจริง
และสมบูรณ์ในการตดัสินใจ จึงจะท าให้องคก์รมีอ านาจในการแข่งขนั และสามารถอยู่รอดไดใ้น
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงอยา่งเช่นปัจจุบนั ดงันั้นองคก์รตอ้งสร้างฐานขอ้มูลของตนเอง และมีการใช้
วิธีการทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนน าไปใชใ้นการตดัสินใจ และถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุก
ระดับในองค์กร โดยในการสร้างฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ของบุคลากรทุกคน ทั้งผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน ดงันั้น การ
บริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งเกิดข้ึนใน
องคก์ร โดย อาริว เทวดโ์วลล ์ (Arild Tjeldvoll) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า การแข่งขนัท่ี
รุนแรงในยุคโลกาภิวฒัน์  เศรษฐกิจฐานความรู้ ตอ้งการความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงใน
มหาวิทยาลยั ผูก้  าหนดนโยบายแห่งชาติตอ้งคน้หาความรู้ท่ีเป็นทรัพยากรหลกัของระบบเศรษฐกิจ
ยคุใหม่และส่ิงจ าเป็นส าหรับการแข่งขนัระดบัโลก คุณภาพผูน้ าในมหาวิทยาลยักลายเป็นส่ิงส าคญั
ทั้งในประเทศตะวนัตกและเอเชีย ผูน้ าของมหาวิทยาลยัในประเทศท่ีค าสอนของขงจ้ือมีอิทธิพลสูง 
อาจมีขอ้ได้เปรียบในการเปล่ียนองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของนโยบาย
ระดับชาติ แต่ผูน้ าท่ีมีความเช่ือแบบอนุรักษ์นิยมขงจ้ือ จะเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
ยากล าบาก และมหาวิทยาลยัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจเผชิญกบัปัญหาบางอยา่งท่ีเกิดจากสถานะ
ทางสังคมท่ีแขง็แกร่งและการใหค้วามเคารพอยา่งสูงต่ออาจารย ์ซ่ึงสนบัสนุนดว้ยงานวิจยัของ มาร์
ยมั อาวิซห์กาน (Maryam Avizhgan) ท่ีศึกษาช่องว่างระหว่างสถานะการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์
ท่ีเหมาะสมของหลกัสูตรภาวะผูน้ าในระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัของอิหร่าน 2 แห่ง พบว่า 
มีช่องว่างในทุกมิติและทุกบทบาท ท่ีมากท่ีสุดคือมิติท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงบรรยากาศในการศึกษา 
รองลงมาคือ มิติดา้นความตอ้งการและความคาดหวงัของตลาดแรงงานในการปรับปรุงหลกัสูตร
และทบทวนวิสัยทศัน์ แสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจของบุคลากรในหลกัสูตร ดงันั้นจึงตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรภาวะผูน้ าในมหาวิทยาลยั 

ส่วนการบริหารท่ีใหค้วามส าคญักบับุคลากร ดว้ยการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากร 
ทั้งในรูปของรางวลั และการแสดงออกถึงความช่ืนชมยินดีในผลงานต่างๆของคณาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี ในรูปแบบต่างๆ   งานวิจยัของ เอสซีซอง (S. C. Song) และ เอม็เอม็ อลัพาสลาน (M. M. 
Alpaslan) เสนอว่า ความพึงพอใจของอาจารย ์ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนอาจารยแ์ละขนาดของ
สถานศึกษา แต่ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานของอาจารยคื์อ 1) การเก้ือกูลดา้นอารมณ์
ความรู้สึกและจิตใจ เช่นการใหก้ าลงัใจจากผูบ้ริหารในการเผชิญกบัความทา้ทายในการท างาน หรือ
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงคใ์นการท างาน 2) การสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และการมีโอกาสบูรณาการส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 3) การท่ีผูบ้ริหารสร้างความสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม
ในบรรดาอาจารย ์ศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง ท าให้เกิดการแบ่งปันความคิดและเน้ือหาความรู้กบัเพื่อน
ร่วมงาน ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) การมีโอกาสในการพฒันาวิชาชีพท่ีกา้วหนา้ข้ึน 
ซ่ึงผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณ เพื่อพฒันาอาจารย์  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อินเกิล เอม็ ลาร์
คิน (Ingle M. Larkin) และคณะท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของอาจารย ์
ประกอบดว้ย การมีภาวะผูน้ าและการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร การมีความสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรคก์บั
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นักศึกษาและผูเ้ ช่ียวชาญ การมีข้อมูลในการวางแผนและการด าเนินการตามหลักสูตร การ
ตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษา การพฒันาความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้น การไดรั้บ
เกียรติศกัด์ิศรีในวิชาชีพ การบรรลุเป้าหมาย และการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  

การส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บการศึกษา การฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
ความรู้ดา้นการสร้างผลงานการวิจยั ความรู้ดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และภาวะผูน้ า ก็มีความส าคญั
ในการบริหารคุณภาพ ใหป้ระสบผลส าเร็จ  โดยเดล ฮอลท ์ (Dale Holt) และคณะ ไดเ้สนอกรอบ
และการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าในการจดัการคุณภาพของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออนไลน์ใน
ระดบัอุดม ศึกษา วา่ การสร้างความเป็นผูน้ าตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหารเอง ดว้ยการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่
และการมีส่วนร่วมในการท างานกบับุคลากร และผูบ้ริหารตอ้งรับผดิชอบต่อการสร้างพนัธกิจและ
วิสัยทศัน์ รวมทั้งการก าหนดกรอบการท างานขององคก์รท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง สิติ ฟาติมาห์ (Siti Patimah) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ ความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของอาจารย ์ระเบียบวินัยในการท างานของอาจารย ์และ
วฒันธรรมคุณภาพ พบว่า  ความเป็นผูน้ าท่ีดีและถูกตอ้งของผูบ้ริหารจะช่วยปรับปรุงวินัยในการ
ท างานของครู ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อวฒันธรรมคุณภาพ ซ่ึงหมายความ
วา่ รูปแบบความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารยิง่ดี การน าวฒันธรรมคุณภาพมาใชย้ิง่ง่าย และความเป็นผูน้ า
ของผูบ้ริหารยงัส่งผลดา้นบวกต่อแรงจูงใจสู่ความส าเร็จของครู หมายความว่า รูปแบบการเป็นผูน้ า
ท่ีดีข้ึนของผูบ้ริหารจะเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนของอาจารย ์ท าให้สามารถใชค้รูท่ีมีคุณภาพ
ไดง่้ายยิ่งข้ึน และท าให้อาจารยมี์ระเบียบวินัยในการท างานมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อไปยงัการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรได้ง่ายข้ึน   นั่นคือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการบริหารคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเร่ิมจาก
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของอาจารย ์ดว้ยการเป็นผูน้ าท่ีดีและถูกตอ้งของผูบ้ริหารระดบัสูงใน
มหาวิทยาลยันัน่เอง  

นอกจากนั้น การสร้างฐานขอ้มูลบุคลากรเอง ก็มีความส าคญั ทั้งในเร่ืองคุณวุฒิของอาจารย ์
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น สาขาวิชาท่ีสนใจเป็นพิเศษ และอ่ืนๆ เป็นตน้  เน่ืองจากการมีอาจารย์
ผูส้อน ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑห์รือมากกว่า ย่อมส่งผล
ต่อคุณภาพของบณัฑิตและการบริการการศึกษาอ่ืนๆ และนอกจากฐานขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือเชิง
วิทยาศาสตร์เหล่าน้ีแลว้ ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ ก็มีความส าคญัอยา่งมาก
เช่นเดียวกนั เช่น ฐานขอ้มูลเก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์ร แรงจูงใจ และความพึงพอใจของบุคลากร 
เป็นตน้ ซ่ึงจาการศึกษาของ มาร์ เอส เชิร์ชเลล ์(Mark S. Churchwell) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของอาจารยผ์ูส้อน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของอาจารยผ์ูส้อน คือ 1) การ
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รับรู้การยอมรับและยกยอ่งชมเชยอย่างจริงใจจากหัวหนา้ เม่ือปฏิบติังานไดดี้ 2) การไดรั้บการ
ยอมรับและความร่วมมือท่ีดีจากเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงหมายถึง การมีทีมงานท่ีดี 3) ส่ิงแวดลอ้มและ
บรรยากาศการท างานท่ีดี 4) การส่ือสารภายในองคก์าร ทั้งระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร และ
ระหว่างบุคลากรดว้ยกนัเอง มีประสิทธิภาพสูง 5) รายได ้6) โอกาสในการดูแลช่วยเหลือการเรียนรู้
นกัศึกษาและการไดรั้บความเคารพจากนกัศึกษา 7) การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ควัคบั อารา (Kaukab Ara) และไอซา อคับาร์ (Aisha 
Akbar) ท่ีได้ ศึกษาความพึงพอในในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ในประเทศ
ปากีสถาน ซ่ึงประชากรของการวิจยั แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ศาสตราจารย ์รองศาสตรจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์และอาจารย ์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอในในการท างาน คือ รายได ้การเล่ือน
ต าแหน่ง ความหลากหลายดา้นทกัษะ และความเป็นอิสระในงาน  อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมองคก์ร 
ความพึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร หรืออ่ืนๆ ในแต่ละองคก์ร หรือแต่ละสถาบนัการศึกษา ยอ่มมี
ความแตกต่างกนั ดงันั้น แต่ละองคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษา ควรจดัสร้างฐานขอ้มูล
เหล่าน้ีของตนเอง และใช้ฐานขอ้มูลในการบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัองคก์ร 

การน าเทคนิคทางสถิติและการควบคุมคุณภาพทางสถิติ มาใชใ้นการบริหารบณัฑิตศึกษา 
ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั เพราะขอ้มูลสารสนเทศในปัจจุบนัมีจ านวนมาก ทั้งจริงและไม่จริง ทั้งท่ี
จ  าเป็นและไม่จ าเป็น การใชว้ิธีการทางสถิติ ในการเก็บขอ้มูลจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและจ าเป็น
ได ้และยงัสามารถใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินไดด้ว้ย เน่ืองดว้ย ถา้มีการเก็บขอ้มูลตามหลกั
สถิติในการท างานประจ าทุกวนั จะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์และหา
แนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน หรือแมก้ระทัง่ การหาวิธีป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้แต่ถา้ไม่มีการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีดีและถูกหลกัวิชาการ อาจได้รับขอ้มูลท่ีผิด หรือไม่จ าเป็น ท าให้การวิเคราะห์
ผดิพลาด การแกปั้ญหาหรือการป้องกนัปัญหา ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เกิดการสะสมของปัญหา 
จากปัญหาเลก็ๆ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ียากต่อการแกไ้ขได ้ดงันั้นการฝึกอบรมเร่ืองเทคนิคทาง
สถิติใหก้บับุคลากรทุกคน และส่งเสริมใหมี้การใชว้ิธีการทางสถิติในการปฏิบติังาน จะท าใหไ้ดผ้ล
งานท่ีมีคุณภาพ ตามท่ีตอ้งการและสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดต่างๆ ทั้งของ สกอ. และ สมศ. ได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดมม่ิง (Deming) ท่ีว่า องคก์รควรฝึกอบรมบุคลากรเร่ืองเทคนิคทางสถิติ 
ให้เขา้ใจและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นงานท่ีรับผิดชอบ ท าให้งานมีคุณภาพมากข้ึน ก่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง แต่ถา้บุคลากรคนใดท่ีรับการฝึกอบรมดา้นเทคนิคทางสถิติอยา่ง
ดีแลว้ แต่ไม่สามารถพฒันางานให้กา้วหนา้ได ้ให้ยา้ยบุคลากรคนนั้น ไปท าหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีเดิมเลย ในขณะท่ี โรเจอร์ คฟัมาน (Roger Kaufman) และดกัลาส ซาห์น  
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(Douglas Zahn) ก็สนบัสนุนการใชแ้นวทางวิทยาศาสตร์และสถิติในการท างาน โดยกล่าวว่า การ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ (Systemic Quality Improvement) ควรอาศยัแนวทางเชิง
วิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจ (Scientific approach: Data-base decision making) การตดัสินใจบน
ฐานของขอ้มูลหรือแนวทางวิทยาศาสตร์น้ี จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างองคค์วามรู้อยา่งเป็น
ระบบ ก็ต่อเม่ือทีมคุณภาพมีการใช้วิธีการทางสถิติในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีประสิทธิภาพสูง   

1.2 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงาน การมุ่งเน้นลูกคา้เป็น
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 1 ใน 3 ของหลกัการบริหารคุณภาพ แบบ TQM เน่ืองจากลูกคา้มี
ความส าคญัต่อการอยู่รอดขององคก์ร โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงอย่างเช่นปัจจุบนั ถา้
องค์กรหรือธุรกิจ สามารถทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ทั้ งความตอ้งการในปัจจุบนัและความ
คาดหวงัในอนาคต และสามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงันั้นได ้ธุรกิจนั้นๆ กจ็ะอยูร่อดไดอ้ยา่งมัน่คง ในทางการศึกษาก็เช่นเดียวกนั เพียงแต่ในทาง
การศึกษามีลูกคา้อยู่หลายกลุ่ม และไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจน เหมือนกบัภาคธุรกิจ โดยใน
งานวิจยัเร่ือง The prospects of implementing the principles of Total Quality Management (TQM) 
in education ของ มาดาลินา มิลิทารู (Madalina Militaru) และคณะ ไดแ้บ่งลูกคา้ของ
สถาบนัอุดมศึกษา เป็น 2 กลุ่มคือ 1) ลูกคา้ภายนอกของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบด้วย (1) 
นักศึกษา ผูท่ี้ได้ประโยชน์จากการศึกษาท่ีได้รับไปตลอดชีวิต (2) ผูป้กครองหรือผูส้นับสนุน
ทุนการศึกษา (3) นายจา้งในอนาคต ผูท่ี้จ่ายค่าจา้ง เพื่อไดป้ระโยชน์จากการศึกษาของลูกจา้ง (4) 
สังคมและชุมชน โดยในเร่ืองของผูป้กครองท่ีถือเป็นลูกคา้ของสถาบนัการศึกษานั้น ปราทิชา พดัมา
ศรี เดคา (Pratisha Padmasri Deka) ให้ความเห็นว่า ปัจจุบนั ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบั
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื่อหาแนวทางเชิงบวกท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมและ
ลงทุนในสถาบันได้ ผูป้กครองจึงควรเป็นคู่คา้และทรัพยากรส าหรับการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัควรหาแนวทางการสร้างประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง มากกว่าการขดัขวาง  ดว้ยการก าหนดวิธีการท่ีดีท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์การศึกษาของนักศึกษาได ้โดยพิจารณามุมมองของนักศึกษาและผูป้กครอง
เก่ียวกบัประเด็นดา้นการศึกษาต่างๆ และ 2) ลูกคา้ภายในของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
คณาจารย ์บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถาบนั ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเหล่าน้ี ตอ้งมี
ลกัษณะของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการดว้ย และยงักล่าวว่า มหาวิทยาลยัตอ้งมีเป้าหมายในการให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพฒันาความรู้ท่ีช่วยให้เขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆไดดี้ พฒันาความรู้ในการ
ด าเนินการ พฒันาปัญญาในการสร้างความโดดเด่น พฒันาบุคลิกภาพท่ีประกนัความร่วมมือ และ
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ความนบัถือจากสังคม การบรรลุผลของการบริการการศึกษา ตามหลกัสูตร ซ่ึงหลกัการท่ียากท่ีสุด
คือ การบรรลุตามความตอ้งการของนักศึกษา จะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะท าให้อาจารยรั์บฟัง เขา้ใจ 
ตอบสนองเกินกวา่ความคาดหวงัของนกัศึกษา ท่ีส าคญัคือ คุณภาพของการศึกษาจะท าใหก้ารเรียนรู้
กลายเป็นความสุขและความสนุก ความสุขในการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงอย่างถาวร อาจารยต์อ้ง
พดูคุยกบันกัศึกษา เพื่อหาขอ้เสนอแนะการปฏิบติังาน รวมถึง การสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถาบัน สอดรับกับงานวิจัยของ โนริ เบร์โรตี (Nouri 
Beyrouti) ท่ีเสนอว่าโปรแกรมการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัโลก มีความยืดหยุน่สูง
ในการตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและเพิ่มความเป็นผูน้ าและโอกาสทางการศึกษาใหก้บั
กลุ่มนกัศึกษาทุกคน บทบาทของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการปรับปรุงความสามารถในการหา
งาน ตอ้งค านึงถึงการพฒันาศกัยภาพและความยดืหยุน่ของนกัศึกษาในการปรับใชค้วามรู้ทกัษะและ
ทศันคติต่อตลาดแรงงาน  การเรียนรู้เทคโนโลยีมีประโยชน์ ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และอ านวยความสะดวกดา้นการส่ือสารกบัอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้น ควรให้ความ
สนใจกบัการพฒันาทกัษะท่ีสามารถถ่ายทอดได ้เช่น การคิดเชิงวิพากษ ์และการท างานเป็นทีม เพื่อ
ส่งเสริมการจา้งงานและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของหลกัสูตร และ ไมเคิล เฮนเดอร์สัน (Michael 
Henderson)และคณะ ก็เสนอว่า มหาวิทยาลยัตอ้งทราบแนวทางท่ีหลากหลายในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิตอล และให้ความสนใจต่อการปฏิบติัดา้นดิจิตอลจ านวนมากท่ีบูรณาการประสบการณ์ของ
นกัศึกษาในการศึกษาดิจิตอลระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาควรเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอภิปราย ถกเถียง
เก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัภายในมหาวิทยาลยั  

การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน หมายถึง การยดึเอานกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น
ศูนยก์ลาง ดงันั้นการด าเนินกิจกรรมใดๆในสถาบนัอุดมศึกษา กเ็พื่อเป้าหมายในการสร้างบณัฑิตให้
มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคใ์นทุกดา้น ไม่ว่า ดา้นความรู้ ทกัษะ ปัญญา และจริยธรรมจรรยา ซ่ึงใน
รายงานการวิจยัของ สรา อาร์นน และคณะ (Sara Arnon) เสนอว่า การตระหนักถึงบทบาทและ
ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้กบั
นักศึกษาก าลงัแผ่ขยายไปทัว่โลก   จากการศึกษาในมหาวิทยาลยัของประเทศอิสราเอล พบว่า 
ค่านิยมและทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ากกว่าความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มของนักศึกษา ดงันั้นส่วนผสมของความรู้ ค่านิยม 
และทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา และความมุ่งมั่นต่อ
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการแปลเป็นเน้ือหาท่ีสมบูรณ์และวิธีการสอนและการเรียนรู้ 
ควรปรับให้เหมาะกบัความหลากหลายของนกันกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในคณะต่างๆ อีกตวัอย่าง
หน่ึงคือการปลูกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบันักศึกษา เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี ตามเมืองใหญ่ๆทัว่
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โลกต่างประสบปัญหาดา้นมลพิษดา้นอากาศ เสียง ฝุ่ นละออง เป็นตน้ มหาวิทยาลยัควรมีส่วน
รับผิดชอบในการแกปั้ญหาน้ี ผ่านทางกระบวนการผลิตบณัฑิต เช่นงานวิจยัของ นิลู เฟอร์ ยาซีซี
(Nilu fer Yazici) และอาห์เหมด็ อลัเฟอร์ บาบาลิค (Ahmet Alper Babalik) พบว่า นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ตระหนกัถึงความส าคญัของการใหก้ารศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ียกระดบัไปสู่ดา้นการตดัสินใจ การวางแผน การออกแบบและการจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อมควรได้รับการทบทวนในแง่ของความเห็นพ้อง ขอบเขตและความรอบรู้ 
มหาวิทยาลยั ควรให้นักศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การประชุมวิชาการ 
และการสัมมนา   ในขณะเดียวกัน การให้ความส าคญัต่อขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ และความ
ตอ้งการของนกัศึกษา ดว้ยการจดัหาระบบการส่ือสารท่ีดีกบันกัศึกษา หรือการท าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
จึงมีความส าคญัต่อกระบวนการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั โดย ทิม พิทแมน (Tim Pitman) ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้่า นโยบายและโครงการเพื่อลดปัญหาดา้นการศึกษาระดับสูง ส่ิงส าคญัคือ การรับฟัง
เสียงของนักศึกษา เพราะมีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังท่ีได้เปรียบ มี
ความสามารถสูงในการควบคุมเครือข่ายหรือทุนทางสังคมและวฒันธรรมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั และนกัศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์ดีกว่า จะไดง้านท่ีมี
ผลตอบแทนดีกวา่ นอกจากนั้น กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงส าหรับ
การรับรู้ขอ้มูลของนกัศึกษา และเป็นแนวทางพฒันาคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตดว้ย โดยใน
งานวิจยัของ หง เจ๋อหลิว (Hongzhe Liu) กล่าวว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา มีอิทธิพลส าคญัต่อสมรรถนะของนักศึกษา ส าหรับการสร้างและด าเนินบทบาท
ส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัและแรงจูงใจของ
นกัศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  การมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยเฉพาะ
ดา้นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา จะส่งผลดา้นบวกต่อผลประโยชน์ของนกัศึกษาเอง และถา้
มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัต่อจิตส านึกการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา ดว้ยการส่งเสริมและจูงใจให้
นักศึกษามีส่วนร่วม มหาวิทยาลยัก็จะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศของ
มหาวิทยาลยัดีข้ึน  และ มาริลิน เอม็ เฮลม์ (Marilyn M. Helms) ก็ไดศึ้กษาการเรียนรู้ของนกัศึกษา
เก่ียวกบัวิธีการจดัการและประมวลผลความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ซ่ึงนกัศึกษาไดเ้ปรียบ
เทียบการประยกุตใ์ชแ้ละการด าเนินกระบวนการให้ส าเร็จในองคก์ร ท าให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และ
เขา้ใจวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการบริหารคุณภาพ คือ วิธีการจดัการคุณภาพในองคก์ร การมุ่งเนน้
ความคิดเห็นของลูกคา้เชิงกลยทุธ์ เพื่อใชใ้นองคก์ร ในการจดัการกระบวนการและการจดัการเสียง
ของลูกคา้ และในการเทียบเคียงการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจัดการขอ้ร้องเรียน   สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ เบน เอ มากาด (Ben A . Maguad) ท่ีว่า องคก์รท่ีขบัเคล่ือนดว้ยลูกคา้ เป็นองคก์รท่ีมี
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ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 
และความส าเร็จในอนาคตของวิทยาลยั และมหาวิทยาลัยจะมากหรือน้อย สามารถพิจารณาจาก
วิธีการระบุกลุ่มลูกคา้และแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ เน่ืองจากความซับซ้อนของการให้ค  านิยามค าว่า ลูกคา้ ส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษา เพราะทุกคนในระบบการศึกษาเป็นทั้ งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการในเวลา
เดียวกนั ในระบบการศึกษา นกัศึกษามีบทบาทท่ีหลากหลาย รวมทั้งบทบาทของลูกคา้ดว้ย แต่ไม่
เหมือนลูกคา้โดยทัว่ไป โดยนักศึกษาถือเป็นลูกคา้ภายในท่ีส าคญัของวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 
อยา่งไรก็ตาม วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัตอ้งมีความมุ่งมัน่อยา่งเตม็ท่ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายเหล่าน้ี ซ่ึงในงานวิจยัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์
ของ อาร์ซู เดวิซ่ี โทพอล (Arzu Deveci Topal) กพ็บวา่  นกัศึกษาความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง แต่เม่ือวิเคราะห์ในประเด็นย่อยๆ พบว่า นักศึกษามีความพึงใจสูงกบัการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย ์และบรรยากาศในชั้นเรียน และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อ
เน้ือหาวิชาและกระบวนการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน เม่ือแยกตามคณะท่ีเรียน พบว่า 
นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบออนไลน์ (e-
learning) ในระดบัสูง และยงัพบว่า หลกัสูตรออนไลน์ ท่ีปฏิสัมพนัธ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่น ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องสนทนาออนไลน์ เวปเพจ อีเมลล์ วีดีโอและการประเมินผลดว้ย
แบบสอบถามจะไดรั้บความพึงพอใจจากนักศึกษาในระดบัสูง ซ่ึงการวิจยั จะท าให้ทราบขอ้มูล
ความตอ้งการท่ีส่งออกมาทางด้านความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีสถาบนัอุดมศึกษา สามารถน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนได ้ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะบณัฑิตศึกษา ควรให้ความส าคญัต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของนักศึกษา
ปัจจุบนัและในอนาคต และตลาดแรงงาน หรือผูใ้ชบ้ณัฑิตให้มาก โดยการศึกษาวิจยัความตอ้งการ
และแนวโน้มความตอ้งการในอนาคตของตลาดแรงงานและนักศึกษา เพื่อทราบความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง และน าผลการวิจยันั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร หรือสร้างโปรแกรมการศึกษา 
ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของตลาดแรงงานและสังคม นอกจากนั้น 
บณัฑิตศึกษา ยงัตอ้งผลิตงานวิจัยตรงตามความตอ้งการของสังคมและชุมชน ทั้ งงานวิจัยของ
อาจารย ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในการแกปั้ญหา หรือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ ท่ีท าให้คนในสังคมมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อาโบ
ลนัเล โอ ลาโซเด (Abolanle O. Lasode) ท่ีศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษาเก่ียวกบัการบริการให้
ค  าปรึกษา ในFederal University of Agriculture ท่ีประเทศไนจีเรีย พบว่า 91.1% ของผูต้อบ
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แบบสอบถามทราบถึงการให้บริการปรึกษาและ 74.6% ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัใชบ้ริการ 
ระบุว่าเป็นประโยชน์มาก ประเด็นท่ีนักศึกษาตอ้งการรับค าปรึกษามากท่ีสุดคือ ด้านวิชาการ 
รองลงมาคือความกดดนัดา้นการสอบ โดยการบริการให้ค  าปรึกษา สามารถช่วยเหลือนกัศึกษาใน
การเอาชนะความกงัวลดา้นการศึกษา อาชีพและเร่ืองส่วนตวัได ้และนักศึกษาต่างสาขาวิชา ก็มี
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากความแตกต่างกนัของสาขาวิชาในมหาวิทยาลยั 

 1.3 องค์ประกอบด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา การจดัการ
เชิงกลยุทธ์มีความส าคญัมาก ยืนยนัไดจ้ากงานวิจยัของ มาเรีย วิคตอเรีย ฟอเรส ทรูจิลโล (María 
Victoria Flores Trujillo) ท่ีว่า การจดัการดา้นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และตอ้งจดัการการเปล่ียนแปลงเชิงกล
ยทุธ์ในองคก์รใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการดา้นการศึกษาได ้รวมถึงการเรียนรู้แบบใหม่ 
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี และงานวิจยัของ  จีซสั โรดิเกซ โพมีดา (Jesús Rodríguez Pomeda) และ 
เฟอร์นานโด คาซาน่ี (Fernando Casani) ก็เห็นดว้ย โดยบอกว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั
ในสเปน ก าลงัให้ความสนใจต่อ ความสามารถของมหาวิทยาลยั 4 ดา้นคือ 1) การปฏิรูปองคก์ร  
เช่น รูปแบบการจดัการการเปล่ียนแปลง การจดัการคุณภาพโดยรวมและรูปแบบการเงินการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 2)  การจดัการเชิงกลยุทธ์ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจดัการทัว่ไปและการ
จดัการทีมงาน 3) ความเป็นผูน้ า เช่น ความมัน่ใจในตนเอง ผลกระทบและอิทธิพลต่อคนอ่ืน 4) การ
แปรทฤษฎีสู่การปฏิบติั เช่น ความส าเร็จการปฐมนิเทศ  แนวความคิด การแสวงหาขอ้มูลและการ
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา   

ในการบริหารท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดคุณภาพ ผูบ้ริหารควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น SWOT แลว้น าผลลพัธ์ท่ีได ้มาใชใ้นการ
พฒันากลยทุธ์ขององคก์ร ทั้งกลยทุธ์ทัว่ไป และกลยทุธ์เฉพาะดา้น สร้างนโยบายคุณภาพ และแปลง
นโยบายคุณภาพน้ี ไปเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ พร้อมกบัมีการถ่ายทอด
นโยบายคุณภาพ แผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ ไปสู่บุคลากรฝ่ายปฏิบติังาน ดว้ยการ
ฝึกอบรม สมันา ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัตาม
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะท่ีมีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ ก็มีการก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
เชิงกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดรับกบังานวิจยัของ เอเดรียน เคิร์กวูด๊ (Adrian Kirkwood) ท่ีกล่าววา่ 
การสร้างนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยมีีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รในแง่มุมดา้นนโยบายและ
กลยทุธ์ ดงัน้ี 1)  นโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการสนบัสนุนดา้นเทคนิค 2) นโยบายและกล
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ยทุธ์เก่ียวกบัการประเมินผลนกัศึกษา 3) นโยบายและกลยุทธ์ในการพฒันาความรู้ดา้นดิจิตอลของ
นกัศึกษาใหเ้หมาะสมส าหรับวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 4) นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา
วิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 5) นโยบายท่ีมุ่งเป้าไปท่ีการส่งเสริมทุนการศึกษา  และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เหยาเฟิง ฉาง (Yao-Feng Chang) และฮิโรอากิ อิชิอิ (Hiroaki Ishii) ท่ีว่าการบริหาร
คุณภาพโครงการ (Project Quality Management) ปัจจยัท่ีมีผลส าคญัต่อคุณภาพคือ การวางแผน
คุณภาพ การประกนัคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ โดยการวางแผนคุณภาพมีความส าคญัสูงสุด 
ส่วนเกณฑท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของโครงการคือ การวางแผนการจดัการ
โครงการ และขอบเขตของโครงการ   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แจคเควียไลน์ เมยฟิ์ลด ์ 
(Jacqueline Mayfield) และคณะ ท่ีศึกษาแนวทางการสร้างและส่ือสารค่านิยมและวิสัยทศัน์เชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูง กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงมีหลายแนวทาง เช่น 
ผูบ้ริหารระดบัสูงใชอิ้ทธิพลดา้นส่ิงแวดลอ้มช้ีแนะการส่ือสารค่านิยมและวิสัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ โดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดส้แกน กรอง ตีความ และจดัล าดบัความส าคญัขอ้มูลหรือสัญญาน ท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียไดแ้สดงผ่านทางสภาพแวดลอ้มองคก์ร แลว้ใชข้อ้มูลน้ีเพื่อสร้างวิสัยทศัน์และค่านิยมเชิงกล
ยุทธ์ ซ่ึงสามารถส่ือสารกบั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รเพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ขององคก์รท่ีพึง
ปรารถนา ดว้ยการแบ่งปันในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเฉพาะแต่ละกลุ่ม (อาจใชก้รอบการส่ือสารท่ี
แตกต่างกนัส าหรับแต่ละกลุ่ม) และการส่ือสาร ผา่นสายการบงัคบับญัชาจากผูบ้ริหารระดบัสูงถึงผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร    แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดยทุธศาสตร์
ขององคก์ร ไม่วา่จะเป็น นโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ กลยทุธ์ และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ใน
ทุกดา้น รวมถึงดา้นบุคลากรดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไลเซ เดน (Lise Degn) ท่ีกล่าวว่า การ
จดัการเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้ า เป็นปัจจัยส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศส่วนใหญ่ในยโุรป ยทุธศาสตร์และความโปร่งใสไดน้ าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย และการ
สร้างเอกลกัษณ์ของผูบ้ริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในประเทศเดนมาร์ก โดยกระบวนการการ
จดัการความรู้สึกร่วมของผูบ้ริหารจะมีผลต่อการก าหนดเป้าหมายและการจดัการเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบนัอุดมศึกษา การก าหนดเป้าหมายจะถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความรู้สึกร่วมและ
การรับรู้ และเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัของเป้าหมายจะแตกต่างกนั  ในรูปแบบการสร้างเป้าหมายท่ีมี 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ภายนอก เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส่วนบุคคล และเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะสร้างข้ึนในท่ีประชุมท่ีผูเ้ข้าประชุมแตกต่างกัน ท่ีส าคัญคือ 
กระบวนการรับรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหารระดบัสูง จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นการแปลเอาความคิดและแรงดลใจหรือแรงกระตุน้ไปเป็นเป้าหมาย  รวมถึงความคาดหวงัต่อ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการท าให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างเต็ม
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ประสิทธิภาพ และสามารถทะลุขีดจ ากดัต่างๆ ในความพยายามท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัซ่ึงจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดียิ่งข้ึน โดยการคิดเชิงกลยุทธ์น้ีจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและ สามารถวางแผนระยะยาวท่ีย ัง่ยืนได ้แต่ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
องคก์รตอ้งรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ก่อน ดงังานวิจยัของ เฉิงชาง พนั (Cheng-
Chang Pan) และคณะ ท่ีศึกษาเก่ียวกบั บทน าสู่การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการออนไลน์ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา และแยกปัจจัยภายนอกตามบริบทของการศึกษาทางไกล คือ 
ความส าเร็จทางวิชาการ การปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวักบัอาจารยผ์ูส้อนและการรับรู้การท างานและ
ชีวิตส่วนตวั พบว่า ความส าเร็จของนกัศึกษาในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใชร้ะบบการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อน นักศึกษาชอบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
ติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวักบัอาจารยผ์ูส้อน เน่ืองจากการเรียนแบบเห็นหนา้จะช่วยให้การเรียนรู้
ง่ายข้ึนมากกว่า และนักศึกษาท่ีเรียนแบบเห็นหน้าสามารถแยกแยะเร่ืองงานโรงเรียนและชีวิต
ส่วนตวัไดดี้กว่า  สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ วิจยัและประเมินผลองคก์ร และเจมส์ อาร์ อีวานส์ 
(James R. Evans) และเจมส์ ดบัปลิว ดีน (James W. Dean Jr.) ก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 
กล่าวคือ คุณภาพโดยรวม (TQ) ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงของกระบวนการองคก์ร ความเช่ือและ
ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคลากร รวมทั้ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจดัการ (Strategic 
planning and Management) โดยเป้าหมายคุณภาพตอ้งเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในแผนธุรกิจ และในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ก็ให้ความส าคญักับการวดัต่างๆ เท่าเทียมกับวตัถุประสงค์ดา้นการเงินและ
การตลาด เช่น การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ อตัราความบกพร่องของกระบวนการ เป็นตน้ 

1.4 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบนั เทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ไดรั้บการ
พฒันาใหมี้ความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารด านินงานในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงองคก์รดา้น
การศึกษาก็ตอ้งปรับตวัให้ทนักบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพราะสถาบนัการศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าในการใช ้พฒันา และบริการความรู้แก่
สังคม บณัฑิตศึกษาก็เช่นเดียวกนั ตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ทั้ งในแง่ของผูใ้ช้งานเอง และผูใ้ห้บริการวิชาการ โดยการจัดหาเทคโนโลยีทั้ งซอฟแวร์และ
ฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการคน้ควา้วิจยัของอาจารย ์และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา การเรียนการ
สอน จากการวิจยัการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลยัในไตห้วนั 
ของซุย ถิง ฮุง (Hsiu-Ting Hung) และสตีฟ ฉือ ยนิ เหยยีน (Steve Chi-Yin Yuen) พบว่า  นกัศึกษา
ไดรั้บการพฒันาความรู้สึกเก่ียวกบัการเช่ือมโยงกบัสังคม และมีความรู้สึกดีกบัประสบการณ์การ
เรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือเสริม นัน่คือ เคร่ืองมือเสริมการ
เรียนรู้ และเครือข่ายทางสงัคม ช่วยเพิ่มความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนเก่ียวกบัการมีสังคมในชั้นเรียน  
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และยงัมีงานวิจยัของ ไมเคิล เฮนเดอร์สัน (Michael Henderson) และคณะ ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์
ของการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษา ท่ีว่า การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการศึกษาของนกัศึกษาเป็นไปตาม
ความคาดหมาย ท าให้เกิดการขยายตวัของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทั้งในดา้นการพฒันาความรู้
และความเขา้ใจ และปัจจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้และการศึกษาของนกัศึกษา และการอภิปรายเก่ียวกบั
เทคโนโลยีและการเรียนการสอนในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีความสมดุล ในการให้ความส าคญักบั
โครงสร้างและบริบทท่ีไม่ใช่ดิจิตอลของการศึกษาขั้นสูงดว้ย ถา้การศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดรั้บ
การปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างจริงจงัดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทริฟตี เค ศรี
วาสตาวา (Tripti K. Srivastava)และคณะ ท่ีเสนอว่า  การฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานท่ี
จ าเป็นควรมีการพิจารณาให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการแพทย ์ ควรเน้นการผสมผสานการ
ทดสอบและเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่าในการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน่า
จดจ า สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ของเทคโนโลยีให้เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ 
ซ่ึงคณะมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัหาเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และนอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว  องค์กรยังต้องจัดหาเทคโนโลยีการ ส่ือสาร 
(Communication Technology) ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการส่ือสารภายในองคก์รและการส่ือสาร
กับภายนอก จัดสร้างฐานขอ้มูลความรู้อย่างเป็นระบบ ทนัสมยั เขา้ถึงง่าย พฒันางานเก่ียวกับ
นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมทั้งสร้างเวปไซด์และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี
ขอ้มูลครบสมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับณัฑิตศึกษา และส่ือสารไป
ยงัสังคมภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
ส าเร็จแลว้ ส่ิงท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ และส่ิงท่ีจะท าในอนาคต นั่นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความส าคญัต่อการแข่งขนัและความอยู่รอด รวมทั้งการจา้งงานของธุรกิจ จากงานวิจยัของโยชิยูกิ 
นากุระ (Yoshiyuki Nakura) และมาซากาสุ โอฮาชิ (Masakazu Ohashi) เร่ือง The impact of IT 
technology on the quality management organization in Japan พบว่า การพฒันาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและความก้าวหน้าด้านการผลิตอย่างรวดเร็วของคู่แข่งในต่างประเทศ ส่งผลให้
ผลิตภณัฑข์องญ่ีปุ่นสูญเสียความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นคุณภาพ ท่ีเรียกว่า คุณภาพสูง ราคา
เหมาะสมไป ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัท าใหรู้้สึกวา่ การพฒันานวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถใน
การท าก าไร ไดสู้ญหายไปดว้ย ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคตอ้งการความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และ
คุณภาพก็ไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการตดัสินใจบริโภคอีกต่อไป และตลาดโลกในปัจจุบนั ก็
เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการคดัเลือกผูส่้งมอบหรือหุน้ส่วนไดง่้ายข้ึน ดงันั้นองคก์ร ควรสร้างระบบ
การแบ่งปันขอ้มูลระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพ จะพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัต่อความอยู่รอดของธุรกิจเป็นอย่างมาก องคก์รใดสามารถปรับตวัไดท้นัต่อความกา้ว 
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หนา้ของเทคโนโลย ีก็จะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ท าใหอ้งคก์รมีความเส่ียงต่อการลม้ละลาย
น้อยลง และเทคโนโลยี ยงัท าให้การด าเนินกิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆขององคก์รมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ส่งผลใหมี้ผลลพัธ์ท่ีดี เช่นในงานวิจยัของดาเรน พุลเลน 
(Darren Pullen) ท่ีประเมินผลการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนการสอน (e-pedagogy) 
ของหลกัสูตรการศึกษาทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองออนไลน์ (Continuing Medical Education: 
CME) พบว่า การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นทางการแพทย ์ทั้งเร่ืองการให้การศึกษาทางการแพทยอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง กับผูเ้ช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพ การส่ือสารทางไกลผ่านวีดีโอ เป็นตน้ ท าให้การ
เผยแพร่ความรู้ทางการแพทยมี์ความรวดเร็ว ทนัเวลา โดยผูท่ี้จะเขา้ร่วมการศึกษาออนไลน์น้ี ควรมี
ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัดีข้ึนไป และมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการถึง 95% ท่ีมีความรู้เฉพาะทาง
เพิ่มข้ึน เน้ือหาของหลกัสูตรมีประโยชน์และเหมาะสมกบัการปฏิบติัทางคลินิก และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ระดบัสูงต่อไป  ดา้นการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีความส าคญั และไดรั้บผลกระทบ
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นเดียวกนั จากงานวิจยัของ สุดารัตน์ ศรีมา (Sudarat 
Srima) และคณะ เร่ือง Design of total quality management information system (TQMIS) for 
model school on best practice พบว่า รูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพทั้ง
องคก์ร (Total Quality Management Information System: TQMIS) ส าหรับรูปแบบโรงเรียนท่ี
ปฏิบติัเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการของรูปแบบการพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 2)  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานหลกัการของวงจรชีวิตการพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 3) การรายงานขอ้มูลสารสนเทศบนพื้นฐานการ
บริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQMIS) ส าหรับรูปแบบโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ 4) การประเมินระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ และโรงเรียนตอ้งมีการเตรียมความพร้อม ดา้นเทคโนโลยพีื้นฐาน ระบบเครือข่าย 
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  นอกจากนั้น การรับรู้และทศันคติท่ีดี และถูกตอ้ง
ต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ช้งาน โดยเฉพาะผูส้อน คือ ครู และอาจารย ์ก็มีผลส าคญัต่อ
ความส าเร็จ ของการใช้เทคโนโลยีในองค์กร จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของครูต่อ
คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สเตเฟน อาดู กยามฟ่ี (Stephen Adu 
Gyamfi) พบว่า ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อทศันคติของครูต่อ ICT คือ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน
และการรับรู้คุณประโยชน์ ซ่ึงสามารถคาดการณ์ความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน
ในอนาคต และผูน้ าตอ้งมีการส่ือสารท่ีชดัเจน ถึงความส าคญัของการบูรณาการ ICT ในการเรียน
การสอนในทุกรายวิชา และมีการสาธิตการใชง้านผา่นแบบจ าลอง ผูน้ าตอ้งให้การสนบัสนุนอยา่ง
จริงจงัในการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอน ดว้ยการเตรียมความพร้อม และจดัการฝึกอบรม
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อยา่งต่อเน่ือง มีการจดัโครงสร้างองคก์รใหเ้อ้ือต่อความส าเร็จ และมีประสบการณ์ในการบูรณาการ 
ICT  

1.5 องค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้การวิจยัเพื่อพิสูจน์แนวคิดทฤษฎีดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือเพื่อ
แก้ปัญหาท่ีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยวิธีการปกติ ดังนั้ น การสร้างสรรค์บรรยากาศท่ี
สนบัสนุนการท างานดา้นวิชาการของอาจารย ์และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้กบันกัศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์กร และส่งเสริมให้อาจารย ์
นักศึกษา ใช้องค์ความรู้ร่วมกันในการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ
บริหารบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงงานวิจัยของ อาลี อัคบาร์ อามินเบดอกติ (Aliakbar 
Aminbeidokhti) และคณะ ระบุว่า การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) จะส่งผลเชิงบวกอยา่งมี
ความหมายต่อการเรียนรู้ขององคก์ร และส่งผลต่อเน่ืองไปยงันวตักรรมขององคก์ร โดยการบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ร (TQM) ไม่มีผลโดยตรงต่อนวตักรรมองคก์ร นั่นคือ การเรียนรู้ มีบทบาทเป็น
ตวักลางระหว่าง TQM กบันวตักรรม ถา้องคก์รตอ้งการประยกุตใ์ช ้TQM ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ก็
ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการเรียนรู้ขององค์กร ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าถึง
ประสิทธิภาพหลกัของ TQM และการเรียนรู้ขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซาห์รา ซาฟารี 
คาห์เรห์ (Zahra Safari Kahreh) และคณะ เร่ือง Explanatory study towards analysis the relationship 
between Total Quality Management and Knowledge Management ท่ีว่า การจดัการความรู้ (KM) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีสูงมาก กบั การบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ นั่นคือ การบริหารคุณภาพ ดว้ย
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบ TQM จะประสบผลส าเร็จ ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ 4 ประเด็นหลกั คือ การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้  การเก็บรักษาองคค์วามรู้ การแบ่งปันองค์
ความรู้ และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้  จะพบว่า การจดัการความรู้ทั้ง 4 ประเด็น มีความสอดคลอ้ง
กบัภารกิจหลกัของบณัฑิตศึกษา ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงจะกลายเป็นแรงผลกัดนัให้
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สร้างสรรคง์านวิจยั หรือผลิตวิทยานิพนธ์ ท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและความคาดหวงัของสังคม ทั้งในรูปของการแกปั้ญหา การต่อยอดองคค์วามรู้
เดิม หรือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ ท่ีประชาชนในสังคมหรือผูป้ระกอบการ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ในการท างาน หรือในธุรกิจอุตสาหกรรมได ้เป็นตน้ ซ่ึง เฉิน
ชุงหลิว (Chen-Chung Liu) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มนกัศึกษา วา่การใช้
กลไกความคิดสร้างสรรค ์(Creative Common Mechanism) อาจเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้
เกิดการรับรู้และความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ซ่ึงจะช่วยใหก้ารส่ือสาร และการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล  โดยการเปล่ียนแปลงจากการไม่แบ่งปันไปสู่การตดัสินใจ
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แบ่งปันแสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษามีความเตม็ใจท่ีจะแบ่งปันผลงานของพวกเขากบัเพื่อนร่วมงานบน
แพลตฟอร์มการแบ่งปันแบบบูรณาการ และการบูรณาการสภาพแวดลอ้มการแบ่งปันออนไลน์เขา้
กบักลไกความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียง แต่ให้นักเรียนมีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดส้ าหรับการแบ่งปัน
ความรู้เท่านั้น แต่ยงัพฒันาความเขา้ใจในการแบ่งปันความรู้และความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันผลงานการ
เรียนรู้ด้วย ดังนั้น อาจารยแ์ละนักพฒันาระบบสามารถใช้กลไกความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Common Mechanism) ใหเ้ป็นประโยชน์ในการสร้างสภาพแวดลอ้มบนอินเทอร์เน็ตท่ีปลอดภยัและ
สะดวกสบายเพื่อสนบัสนุนการแชร์ความรู้ในการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อินดรา พอนนสั
สวามี (Indra Ponnuswamy) และหนัสา ไลซานเดอร์ มาโนฮาร์ (Hansa Lysander Manohar) ท่ีว่า 
โครงสร้างวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญักบั ประสิทธิภาพองคค์วามรู้ และประสิทธิภาพงานวิจยั   
โดยประสิทธิภาพองคค์วามรู้ สามารถท านายประสิทธิภาพงานวิจยัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   ซ่ึง
การสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ี จะเกิดข้ึนได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหาร
บณัฑิตศึกษา และคณาจารยท่ี์มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
และความร่วมมือกนัในการสร้างสรรคผ์ลงาน การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัของ
คณาจารย ์และท่ีส าคญัคือ ตอ้งรักษาบรรยากาศแบบน้ีไวอ้ยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นวฒันธรรมการ
เรียนรู้ขององคก์ร ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรง ในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดข้ึน ดว้ยการ
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้น้ี ให้เกิดกบับุคลากรทุกคน เช่นการจดั
โครงสร้างองคก์รให้มีความยืดหยุน่ เหมาะกบัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรฟิค บาเลย ์
(Refik Balay) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้เก่ียวกบัมิติขององคก์รแห่งการเรียนรู้ และพนัธกรณีองคก์ร ของ
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเอกชน มีผลบวกมากกว่า อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัของรัฐ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของความแตกต่างระหว่างโครงสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ กบัโครงสร้างองคก์รแบบ
ดั้งเดิมท่ี ท าลายประสิทธิภาพองคก์รเอง  

1.6 องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล การวดัและประเมินผลมี 2 ลกัษณะคือ 1) การ
ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน เพื่อก ากบัติดตามการท างาน เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 
รวมทั้ง เพื่อทราบประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และแนวโนม้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือ
เป็นการประเมินความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือขอ้ก าหนดของลูกคา้นั่นเอง  โดยงานวิจยั
เก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการบริการ ของ จีวาราทนาม พี โกเวนเดอร์ (Jeevarathnam P. 
Govender) และคูเวนหราน นายดู (Koovendhran Naidu) ก็มีขอ้คน้พบไปในทางเดียวกนั คือ ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ของลูกคา้ เม่ือพิจารณาในมิติ
ของคุณภาพบริการ และอุตสาหกรรมบริการ การตรวจวดัภายในมีเสถียรภาพ แต่จากการประเมิน 
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องคก์รสามารถลดช่องว่างระหว่างความคาดหวงัการบริการของลูกคา้ และการบริการท่ีไดรั้บจริง
ได้ ดังน้ี บริการให้ตรงเวลา ส่ือสารอย่างชัดเจนกับลูคา้ ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ฝึกอบรมพนักงานและให้รางวลักับความเป็นเลิศด้านบริการ   จากผลการวิจัยน้ีจะพบว่า การ
ประเมินผลท าใหส้ามารถปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้หากมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั   2) ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นขอ้มูล
ป้อนกลบัในการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง และเพื่อใชใ้นการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากร อนัเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากรวิธีหน่ึง การประเมินผลงานน้ีจึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันั้นองค์กรตอ้งจดัสร้างระบบประเมินผลงานและการให้รางวลั ท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม ซ่ึงอาจจะประเมินจากผลส าเร็จของการปรับปรุงงาน และมี
การส่งผลการประเมินกลบัไปให้ผูถู้กประเมินไดรั้บทราบ และให้ผูถู้กประเมินจดัท าแนวทางหรือ
แผนการปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน ส่วนระบบการใหร้างวลันั้น เดมม่ิง (Deming) ไดเ้สนอใหร้างวลั
เป็นทีม แทนการให้รางวลัเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม และสร้างบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการ ผา่นกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเป็นพี่เล้ียง ซ่ึง 
เอด็มุนดาส จาสินสคาส (Edmundas Jasinskas) และคณะ ไดศึ้กษาวิจยัอิทธิพลของการประเมินผล
บุคลากรต่อการเรียนรู้ขององคก์ร พบว่า การประเมินผลแบบรายบุคคลและแบบเป็นทีม มีทั้งขอ้ดี
และขอ้เสียต่างกัน ดังน้ี การประเมินผลแบบรายบุคคลมีขอ้ดีคือ  มีจ านวนผูป้ระเมินท่ีแน่นอน 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีตรงตามเง่ือนไขได้ ส่วนขอ้เสียคือ ใช้เวลานาน ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจ
เปรียบเทียบกนัไม่ได ้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็นกลุ่มดีมาก กลุ่มดี และกลุ่มไม่ดี วิธีการวดั
มุ่งเนน้เป้าหมายท่ีหลากหลาย  การประเมินผลแบบทีม มีขอ้ดีคือ สามารถเนน้ไดท้ั้งจุดอ่อนและจุด
แขง็ของบุคลากร วิธีการวดัมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงรวมถึงดา้นการเรียนรู้ขององคก์ร แต่ตอ้งเลือก
กลุ่มบุคลากรในการประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้น การประเมินผลแบบทีมจึงมีความ
เหมาะสมในการวดัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองคก์ร โดยเฉพาะการประเมินดา้นการ
เรียนรู้ขององคก์ร ในการประเมินบุคลากร มกัพบว่า ยิง่มีการประเมินบ่อย บุคลากรยิง่คน้ควา้ขอ้มูล
ดว้ยตนเองน้อยลง และเม่ือมีการน าการประเมินแบบทีมมาใชใ้นองคก์ร ลกัษณะขององคก์รแห่ง
การเรียนรู้จะเด่นชดัข้ึนมามากข้ึน นัน่คือ การประเมินผลแบบทีมจะส่งผลถึงการเรียนรู้องคก์รของ
บุคลากร  และจากการวิจยัดงักล่าว วิธีการประเมินมีหลายวิธี และมีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั การ
ประเมินผลใดๆ ต้องลือกวิธีการประเมินอย่างระมัดระวงัและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายของการวดั ดงังานวิจยัของเอลีซาเบท คิง (Elizabeth King) และพอล เนสบิท (Paul Nesbit) 
ท่ีประเมินผลโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในองค์กร พบว่า วิธีการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ จะใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้ และศกัยภาพการเรียนรู้ท่ีมากกว่า ดงันั้น
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ถา้องคก์รตอ้งการทราบผลกระทบของโปรแกรมการพฒันา กระบวนการประเมินผลเชิงคุณภาพจะ
ช่วยให้สามารถระบุการเปล่ียนแปลงเชิงลึก เช่น ระบบความคิดท่ีเกิดข้ึนได้ การประเมินผลมี
บทบาทส าคญัในการพิจารณาการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสนับสนุนโครงการพฒันาความ
เป็นผูน้ า อยา่งไรกต็าม ภาวะผูน้ าเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนักมี็ความเป็นพลวตั
และมีความซับซ้อนมากข้ึน ความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาความเป็นผูน้ าจึงท าให้เกิด
ค าถามเก่ียวกับความไม่สอดคล้องกันระหว่างการด าเนินการประเมินและวิธีการท่ีเลือกและ
เป้าหมายของโครงการพฒันาความเป็นผูน้ า  ดงันั้นการมุ่งเน้นไปท่ีความสอดคลอ้งเชิงกลยุทธ์ 
ระหว่าง วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการพฒันาและวตัถุประสงคแ์ละวิธีการในการประเมิน   จะท า
ให้องค์กรและผูบ้ริหารมีขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสเตฟาโน นิกส์ (Stefano Nigsch) และแอนเดรีย ชเชนเกอร์ วิคคิ (Andrea Schenker-Wicki) ท่ี
พบวา่ การรับรองจากนานาชาติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพงานวิจยั และสถาบนัการศึกษาท่ี
ไดรั้บการรับรองระดบันานาชาติจะมีต าแหน่งการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า แนวทางในการจดัการคุณภาพ
ไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัการจดัอนัดบัสถาบนั       นอกจากการสร้างแรงจูงใจ ดว้ยการ
ประเมินผลงานและใหร้างวลัแลว้ ผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษายงัอาจมีการสร้างแรงจูงใจดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น 
การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม การเขา้ร่วมการประชุมวิชาการระดับต่างๆ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่ความเอาจริงเอาจงัในการท างานของผูบ้ริหาร ก็สามารถเป็น
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลิเวีย โดรินโปป (Liviu Dorin 
Pop)และคณะ ท่ีว่า  ระบบการบริหารคุณภาพ ตอ้งพิจารณาทั้งลูกคา้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในการ
ผลิตควรมุ่งเนน้ท่ีบทบาทของทรัพยากรมนุษย ์แต่ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ตอ้งมีการ
ประมาณการความสมดุลระหว่างทรัพยากรกบั ทกัษะของพนกังาน ความสามารถทางเทคนิค และ
ความสามารถดา้นเทคโนโลย ีส าหรับการพฒันาองคก์ร    

1.7 องค์ประกอบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการบริหารของบุคลากร
มีความส าคญัมากต่อความส าเร็จและความกา้วหนา้ขององคก์ร โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งมี
การจดัการองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึง มาริโอ พินโต (Mário Pinto) ยืนยนัว่า การ
ท างานร่วมกนัและระบบการท างานเป็นทีม เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ท่ียอด
เยีย่ม ในการสนบัสนุนการส่ือสาร การประสานงานและความร่วมมือทั้งในดา้นการบริหารและการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัย การประงานจะ
สนบัสนุนการถ่ายทอดความรู้  การท างานร่วมกนัจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการซ่ึงส าคญัต่อการแบ่งปันความรู้และการคน้ควา้ แผนท่ีความรู้จะท าให้เขา้ใจเก่ียวกบั
ความสามารถขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ในการจ าแนกแยกแยะแนวความคิดและเขา้ใจ
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สมรรถนะและทกัษะของบุคลากร แผนท่ีสมรรถนะจะมีประโยชน์ต่อกิจกรรมหลกัหลายอยา่ง เช่น
การวิจยั การเรียนการสอน ระบบการเรียนรู้ถือเป็นประเด็นส าคญัในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ี
ช่วยในการแบ่งปันความรู้ การไดม้าและการประยกุต ์ความรู้ และการสนบัสนุนการฝึกอบรมอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรแลว้ การมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา ก็มีความส าคญัต่อการพฒันามหาวิทยาลยัเช่นเดียวกนั โดย หงเจ๋อหลิว (Hong zhe Liu) 
และคณะ เห็นว่าการมีส่วนร่วมของนักศึกษา จะท าให้นักศึกษารับรู้ถึงผลกระทบดา้นบวกของ
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อนกัศึกษา ดงันั้น การสนทนาเชิงลึกดา้นการ
ปฏิรูประบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการวิจยั ตอ้งให้ความส าคญักบัการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยั โดยส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศของมหาวิทยาลยั คือ 1) สร้างแนวคิดการศึกษาท่ีมุ่งเนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง 2) สร้างสภาพแวดลอ้มการปฏิสัมพนัธ์ท่ีผ่อนคลาย 3) ส่งเสริมการส่ือสารภายใน 4) 
สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย 

การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน หรือมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ โดยการประชุมรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน และการใหโ้อกาสบุคลากรได้
เสนอแนะแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหา และแนวทางการป้องกันปัญหา รวมทั้ งแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของงาน และ
องคก์ร ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผูกพนักบังานและองคก์ร อนัจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบติังานท่ีเพิ่มข้ึน และก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเจฮานเซบ อาร์ ชีมา (Jehanzeb R. Cheema) และอาเซีย เอน็ ฟุลเลอร์ ฮามิลตนั (Asia N. 
Fuller Hamilton) ท่ีว่า สถาบนัการศึกษาท่ีอาจารยมี์ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจยิ่งมาก การ
ขาดแคลนอาจารยย์ิง่ต  ่า และยงัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของอาจารย ์ศีลธรรมจริยธรรม
ของอาจารย ์และการขาดแคลนอาจารย ์มีความสมัพนัธ์กบัคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาดว้ย  
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนัแคน กลัเลีย (Duncan Gallie) และคณะ ท่ีว่า การมีส่วนร่วมใน
องค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อพนัธกรณีขององค์กรและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานอย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงเป็นผลดีต่อองคก์ร(นายจา้ง)และบุคลากร การมีส่วนร่วมโดยตรงมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในงานท่ีสูงข้ึน และการมีส่วนร่วมขององคก์รสามารถคาดหวงัใหเ้กิดความมุ่งมัน่ แต่
จะเป็นผลลบต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกท่ีดีต่อสุขภาพเพราะความเขม้ของงานท่ี
เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้คุณภาพงานลดลงอนั โดยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือใช้ดุลพินิจมี
ผลกระทบดา้นบวกต่อความรู้สึกหรือจิตใจของบุคลากร ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมขององคก์รมีส่วน
ส าคญัต่อความมุ่งมัน่ขององคก์ร  ดงันั้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการท างานของบุคลากร จึง
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เป็นกณุแจแห่งความส าเร็จในการบริหารจดัการองคก์ร เพิ่มอ านาจการแข่งขนั และสามารถด ารงอยู่
ไดใ้นสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงอยา่งเช่นปัจจุบนั ซ่ึงจากงานวิจยัของลาลี จิออกิดเซ (Lali Giorgidze) 
ก็พบว่า การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเอกชนในมลรัฐจอร์เจีย มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
มหาวิทยาลยัรัฐ เน่ืองจาก การบริหารจดัการในมหาวิทยาลยัเอกชนจะมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ ดว้ยการมุ่ง
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และมุ่งเน้นท่ีความสนใจของนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลกั ท่ีส าคญัคือ 
ระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการบริหารและ ความรู้สึกของความเป็นเจา้ของนั้น มี
สูงมากในมหาวิทยาลยัเอกชน  นัน่คือ การบริหารงานท่ีมุ่งเนน้คุณภาพใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีความมุ่งมัน่ จริงจงัในการมุ่งสู่ความส าเร็จ อนัจะเป็นแรงกระตุน้ท่ีส าคญัต่อการท างานอยา่ง
เอาจริงเอาจงัของบุคลากร และแสดงถึงการมีภาวะผูน้ าท่ีดีของผู ้บริหาร การแสดงความเป็นผูน้ าให้
บุคลากรไดรั้บรู้ท่ีดีท่ีสุดคือ การแสดงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นงานวิจยัของจิล เบท (Jill 
Bates) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของภาวะผูน้ าต่อการจดัการภาวะวิกฤติและการสร้างขวญัก าลงัใจ
ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤติ ก็พบว่า การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติให้ประสบผลส าเร็จ ตอ้งใชก้ล
ยทุธ์การประสานงานท่ีหลากหลาย รวมถึง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจากผูบ้ริหารระดบัสูงไปสู่
ผูป้ฏิบติังานระดับอ่ืน ๆ ทั้ งหมด และ การวางแผนและปฏิบติัได้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ
แบบจ าลองการรับมือกบัภาวะวิกฤติ ซ่ึงภาวะผูน้ าก็มีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัประเภทและความ
รุนแรงของสถานการณ์วิกฤติ แต่ซ่ึงภาวะผูน้ าทุกรูปแบบ ต่างก็มีผลกระทบท่ีส าคญัต่อขวญัก าลงัใจ
ในช่วงเกิดและหลงัเกิดวิกฤติเหมือนกนั การเตรียมตวัรับมือกบัภาวะวิกฤติของผูบ้ริหารระดบัสูงมี
หลายแนวทาง เช่น การเรียนรู้ท่ีจะใชข้อ้มูลจากภาวะวิกฤติในอดีตมาวางแผนรับมือภาวะวิกฤติท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต การด าเนินงานตามแผนขององคก์ร การสร้างและการใชป้ระโยชน์จากทีมจดัการ
และปฏิบติัการของมหาวิทยาลยั การใชร้ะบบแจง้เตือน และการฝึกอบรมการจดัการภาวะวิกฤติเป็น
ประจ า   อยา่งไรก็ตาม มีงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัองคก์รทางศาสนา ของเกลน เอ เม
เมนี (Glen A. Metheny) และคณะพบว่า คณาจารยแ์ละบุคลากรในคณะมีความพึงพอใจต่อการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไม่ความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญักบัความพึงพอใจในการท างาน ค่าจา้ง การก ากบัดูแล และโอกาสกา้วหนา้ในการงาน โดย
คณาจารยแ์ละบุคลากร ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษามากกว่า และตอ้งการ
การท างานท่ีมีอิสระ ปราศจากการก ากบัดูแล  นอกจากนั้นผูบ้ริหารควรจะส่งเสริมและให้โอกาส
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงเป็นภาวะผูน้ าท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการ และถือเป็น
ความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละแผนก แต่
ละคน มีความร่วมมือกนัการท างาน หรือท่ีเรียกวา่ การท างานเป็นทีม ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการ
บริหารคุณภาพใหป้ระสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอเซ็น อลัตูเนย ์ (Esen Altunay) และ
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คณะ ท่ีศึกษาการจดัการการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนดว้ยการประยุกตใ์ช ้TQM พบว่า ทีมใน
โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั ท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่า ทีมในโรงเรียนท่ีไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ
เลย และผูบ้ริหารของโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั จะมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการท างานเป็น
ทีม และใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเตม็ท่ี    
          
2.ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานว่า ผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพ
บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีความเหมาะสม เป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ซ่ึงผลการยืนยนัองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ กป็รากฏถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความ
มีประโยชน์ และความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพขององคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ
บณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง 7 องคป์ระกอบ คือ 1) การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ 
(Management by Database and Statistics) 2) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on 
Students and Labor Market) 3) การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management)  4) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) 5) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 6) การวดั
และประเมินผล (Measure and Evaluation) และ7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Involvement) แสดง
ถึง องคป์ระกอบทั้งหมด มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีการบริหารคุณภาพท่ีมี
และใชอ้ยู่ในปัจจุบนัน้ี ท าให้องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความเป็นไปได ้และมีความเหมาะสมในการ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารบณัฑิตศึกษา ท่ีเนน้คุณภาพ ทั้งยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา 
ปรับปรุงการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

องคป์ระกอบท่ี 1 การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ (Management by Database and 

Statistics) การท่ีองคก์รมีฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง เท่ียงตรง เป็นปัจจุบนัและทนัเวลา ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ จะท าให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีคุณภาพ สามารถน ามาวางแผนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการตัดสินใจ ท าให้ภาพของระบบงานมีความชัดเจน โปร่งใส ผู ้

ตดัสินใจจึงสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถน ามาสร้างสรรคง์านไดอ้ย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ือง  ท าให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานไดอ้ย่างต่อเน่ือง เม่ือมีการเผยแพร่

ขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีให้บุคลากรไดรั้บทราบ และสามารถเขา้ถึงและใชข้อ้มูลสารนเทศไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ดงันั้น กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว เพื่อจดัท าฐานขอ้มูล รวมทั้งเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลจึงมีความส าคญั ซ่ึงสถิติ สามารถท าให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
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และสามารถแยกแยะขอ้มูลท่ีจ าเป็นได ้ส่วนการวิเคราะห์เชิงสถิติ สามารถช่วยให้ผลลพัธ์ของการ

วิเคราะห์มีความแม่นย  า น่าเช่ือถือ และไวว้างใจได้ส าหรับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การ

บริหารงานโดยฐานขอ้มูลและสถิติ  อาจใหผ้ลลพัธ์ไม่น่าพอใจมากนกั ถา้บุคลากรในองคก์รมีความ

หลากหลายเกินไป หรือมีเจตคติดา้นลบต่อองคก์ร ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัท าฐานขอ้มูลบุคลากรและ

สถิติเป็นรายบุคคล เพื่อใชใ้นการพฒันาบุคลากร การมอบหมายงาน การประเมินผล และการมอบ

รางวลั  

องคป์ระกอบท่ี 2 การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor 

Market) การผลิตบณัฑิตท่ีใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตมีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือกระบวนการ ถือเป็นส่ิงท่ี

ดี เช่น กระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร ท าใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

และสร้างความพึงพอใจให้กบันักศึกษา โดยเร่ิมจากการศึกษา วิจยัหรือส ารวจความตอ้งการของ

นักศึกษาและตลาดแรงงาน รวมถึงแนวโน้มความตอ้งการในอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วตลอดเวลา หรือมีการรับฟังขอ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรือขอ้เรียกร้องของนกัศึกษา แลว้น า

ผลลพัธ์ท่ีได ้มาก าหนดเป็นหลกัสูตร ก าหนดกิจกรรมต่างๆ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตบณัฑิต

ให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องตลาดแรงงาน ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของนกัศึกษาแรกเขา้ให้

ชดัเจน ตามมาตรฐานท่ีสร้างข้ึนจากผลการวิจยั ก าหนดมาตรฐานบณัฑิตท่ีจะจบการศึกษา รวมทั้งมี

การก ากบั ติดตามควบคุม การด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บณัฑิตมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคม   

องคป์ระกอบท่ี 3.การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) เป็นการก าหนดแผนหรือ

วางแผนเชิงกลยทุธ์ ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และทนัสมยั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ ท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น 

สภาพงาน ก าลังคน เป็นต้น และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเช่น สภาพสังคม 

ประชากร เทคโนโลยี เป็นตน้ แลว้น าขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้ มาก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

นโยบาย วตัถุประสงค ์และยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน หลงัจากนั้น คือการแปลงนโยบายให้เป็น 

แผนการเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบติังาน ในขณะท่ีมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังาน ก็มีการ

ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างสม ่าเสมอ สุดทา้ยคือการ
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เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดน้ี ให้บุคลากรทั้งหมดในองคก์รไดรั้บรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตามดว้ย

ความเตม็ใจ 

องคป์ระกอบท่ี 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร ตอ้งค านึงถึง คนหรือบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ช ้และเทคโนโลยี โดยบุคลากร

ตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยการฝึกอบรม การรับการศึกษา ใหเ้ขา้ใจ

และสามารถใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก็ตอ้งมีความเหมาะสมกบังาน และมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ ฐานขอ้มูล และเครือข่าย 

รวมทั้งมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัภายในองคก์ร ทั้ง ระบบการจดัการ คน วฒันธรรมองคก์ร 

และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอน เช่นการเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์ การท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา และการวิจยัของอาจารย ์เช่น การ

คน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการบริหารจดัการต่างๆ เช่น การประชุมดว้ย

ระบบ Tele-conference การลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษา การวดัและประเมินผล

ต่างๆ ดว้ยระบบออนไลน์ เป็นตน้ นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศยงัใช้ในการบริการ การ

ตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพ หรือการก ากับติดตามการด าเนินงานด้วย การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นองค์กร มีผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน เสนอว่า ควรพิจารณา แบบจ าลองการยอมรับ

เทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model: TAM Model)  มาใช ้

องคป์ระกอบท่ี 5.องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจะเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ ปัจจยัส าคญัคือ คน หรือบุคลากร การส่งเสริมใหอ้าจารยส์ร้างสรรคผ์ลงานวิชาการ เพื่อ

พฒันาองคค์วามรู้ โดยผูน้ าองคก์รตอ้งสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ในลกัษณะ “คนส าราญ งาน

สัมฤทธ์ิ" ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีส าคญัต่อการปรับปรุง พฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง นอกจากนั้น ยงัมีผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน แนะน าว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั ควรมีการน าเอา

เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มาปรับ

ใชใ้นองคก์ร โดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็น การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนัของ

คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา ในบณัฑิตศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั   

องคป์ระกอบท่ี 6.การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) องคก์รควรมีการ

พฒันาระบบวดัและประเมินผล ทั้งการประเมินผลการปฏิบติังานของคณาจารย ์การเรียนการสอน 
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และการเรียนรู้ของนกัศึกษา และมีการก าหนดตวัช้ีวดั และเป้าหมายในการวดัและประเมินผลอยา่ง

ชดัเจน ถูกตอ้ง และเป็นธรรม เพื่อใหก้ารด าเนินการวดัและประเมินผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ไดแ้ละยติุธรรม โดยเฉพาะการประเมินความดีความชอบ นอกจากนั้นแลว้ ควรมีการน าเอาผลการ

วดัและประเมินผล มาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การทวนสอบ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบท่ี 7.การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Involvement)  ผูบ้ริหารระดบัสูง ควรมีการ

ส่ือสารกับบุคลากร นักศึกษา และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน แบบสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ รับฟังปัญหาต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นการซกัถาม หรือเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกลุ่มก็ได ้ 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลในการแกปั้ญหาและการปรับปรุงคุณภาพ ทั้งระบบการท างาน การเรียนการสอน 

การท าวิทยานิพนธ์ การวิจยั และอ่ืนๆ ตามแนวทางเชิงระบบ (System approach)   
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ในการศึกษาและวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ใน
การบริหารบณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1.ผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรพิจารณารายละเอียดของ ทั้ง 7 
องคป์ระกอบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละวาง
แผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ท าให้การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีความกา้วหนา้ เป็นท่ียอมรับมากข้ึน ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 

2.ผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรน ารายละเอียดตวัแปรในทุก 
องคป์ระกอบ ไปใชใ้นการวิเคราะห์ จุดอ่อนและจุดแขง็ ขององคก์ร รวมทั้ง โอกาสและอุปสรรค 
ในการบริหารงานบณัฑิตศึกษา ท่ีจะท าให้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
บรรลุผลส าเร็จตามท่ีวางแผนไว ้

3.ควรมีการน าขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 
บณัฑิตศึกษาทุกระดบัไดรั้บทราบ หรือใชเ้ป็นประเด็นหรือหัวขอ้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ
บุคลากรในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายในการก าหนดแนว
ทางการบริหารบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัต่อไป 

4.องคก์รทางการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานในสถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัการศึกษา ควร
พิจารณาองค์ประกอบและตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5.องคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ สามารถพิจารณาประยกุตใ์ช้
ตวัแปรการบริหารคุณภาพ จากขอ้คน้พบ ในการบริหารองคก์ร เพื่อใหเ้ป็นองคก์รคุณภาพได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจยั การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น  
มหาวิทยาลยัราชมงคล มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นตน้ 

2.ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในเชิงสหสมัพนัธ์ ระหวา่ง 
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องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา กบัประสิทธิผลของการบริหารบณัฑิตศึกษา ท่ี
น าไปสู่ขอ้คน้พบใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารบณัฑิตศึกษา ต่อไป 

3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั กบั 
การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคล 
มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้คน้พบใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริหาร
บณัฑิตศึกษาต่อไป 

4.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบณัฑิตศึกษา ในประเทศไทย กบัการบริหาร 
บณัฑิตศึกษา ในต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่ ในการบริหารบณัฑิตศึกษา 

5.ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราช 
ภฏัทั้งในภาพรวมและแบบเจาะลึกในแต่ละองคป์ระกอบ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้คน้พบใหม่ ท่ีสามารถน าไปใชพ้ฒันาแนวทางการบริหารบณัฑิตศึกษา ต่อไปได ้
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พงศส์ฎา เฉลิมกล่ิน. การจดัการคุณภาพทางธุรกิจ Quality Business Management.  นครปฐม: โรงพมิพ์

มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2560. 
"พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542." ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม2542): 17. 

http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu4_2520-2524.pdf
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu5_2525-2529.pdf
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/PlanHEdu9_2545-2549.pdf
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วรรณศจี เนินพรหม. "การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รและผลการปฏิบติังานของธุรกิจ กรณีศึกษาองคก์รท่ีมีการ
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ห้สัมภาษณ์และ

แบบสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้สัมภาษณ์ 

“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 
(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 

 
1.รศ.ดร.นนัทิยา นอ้ยจนัทร์  

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
2. ผศ.ดร.พิชญาภา ยนืยาว  

ผูอ้  านวยการ ส านกังานบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
3. ผศ.ดร.เยาวภา บวัเวช  

กรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
นครปฐม 

4. ดร.พณกฤษ บุญพบ  
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

5. ดร.อนนัต ์เตียวต๋อย  
ต าแหน่งปัจจุบนั: ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั 
                             เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ประสบการณ์:   ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                                        รัตนโกสินทร์ 
                                        ประธานกรรมการตรวจประกนัคุณภาพภายใน(มหาวิทยาลยัราชภฏับาง 
                                        แห่ง)  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานวิชาการ: ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จใน 
                                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (2551) 
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                                                      แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ 
                                      ‚การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั‛ 
                          (The quality management of graduated school of Rajabhat university) 
                                                    ------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง 
                  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวุฒิ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ 
เร่ือง ‚การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั‛ (The quality management of 
graduated school of Rajabhat university) ขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์น้ี มีค่ายิง่ต่อ
การด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี และยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์และ
ก าหนดเป็นกรอบการวิจยัต่อไป 
                แบบสัมภาษณ์ มี 2 ตอน คือ  
                ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ 
                ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์ส าหรับสงัเคราะห์เป็นตวัแปรและก าหนดเป็นกรอบ
การวิจยั 
                ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์เป็นอยา่งดี จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
 
                                                                              นายวนัชยั   แกว้โสภา 
                                              นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์         ....................................................................................................................... 

ต าแหน่งทางบริหาร    ....................................................................................................................... 

ต าแหน่งทางวชิาการ   ...................................................................................................................... 

สถานท่ีท างาน             ...................................................................................................................... 

 
ตอนที ่2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับสังเคราะห์เป็นตัวแปร 

ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามอยา่งละเอียด 

แนวค าถามการสัมภาษณ์     

1.ปัจจยัการบริหารท่ีก่อใหเ้กิดคุณภาพ ควรมีอะไรบา้ง 

2. ผูบ้ริหารควรด าเนินการอะไรบา้ง ในการท่ีจะท าใหก้ารบริหารบณัฑิตศึกษาเกิดคุณภาพ  

3. การบริหารบณัฑิตศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ ผูบ้ริหารควรด าเนินการอยา่งไร 

4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ตรวจเคร่ืองมือการวจัิยและรายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย 

“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 
(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 

 
1. ผศ.ดร.สาธร ทรัพยร์วงทอง  
                คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2. ดร.ปพนสรรค ์โพธิพิทกัษ ์ 
               ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
3. ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ  
                คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
4. ผศ.ดร.ศนัสนีย ์จะสุวรรณ์  
                ประธานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
                มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
5. ผศ.ดร.อญัชนา พานิช  
                สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
ภาวะผูน้ า 
(Leadership) 

1 พฒันาเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เป็นเอกภาพและ เช่ือมโยงกบัวสิยัทศัน ์    
2 สร้างนโยบายคุณภาพท่ีส่ือสารถึงค ามัน่สัญญาขององคก์รอยา่งชดัเจน    
3 วางแผนเชิงรุกสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัและการปรับปรุงส าหรับอนาคต    
4 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากนกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและผูจ้า้งงาน มาใชใ้นการวางแผน    
5 ปรับเปล่ียนเป้าหมายและแผนเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะสมกบับริบทปัจจุบนั    
6 ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแผนปฏิบติัการส าหรับเป้าหมายท่ีส าคญั    
7 ก าหนดคุณภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต    
8 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง    
9 วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มขององคก์รในการพฒันากลยทุธ์เชิงระบบ    
10 ตดัสินใจตามความเป็นจริงและคุณประโยชน์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั    
11 ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง    
12 น าเสนอความคืบหนา้ท่ีชดัเจนในการบรรลุวิสยัทศันแ์ละเป้าหมายเชิงกลยทุธ์    
13 ก าหนดวิสยัทศัน์ดา้นคุณภาพขององคก์รท่ีชดัเจน เป็นไปได ้    
14 แปลงนโยบายใหเ้ป็นแผนยทุธศาสตร์และน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง      
15 จดัโครงสร้างองคก์รตามขอบเขตอ านาจและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน    
16 ปรับโครงสร้างระบบงานใหมี้ความยดืหยุน่สามารถตอบสนองต่อปัญหาไดร้วดเร็ว     
17 แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆเพื่อการบริหารองคก์รอยา่งต่อเน่ือง    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
ภาวะผูน้ า 
(Leadership) (ต่อ) 

18 ก าหนดกระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ของนกัศึกษา เป็นภารกิจท่ีส าคญัขององคก์ร    
19 บริหารองคก์รโดยยดึถือคุณภาพเป็นศูนยก์ลาง    

การส่ือสาร 
(Communication) 

20 ส่ือสารใหบุ้คลากรเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธกิจ วสิยัทศัน์ เป้าหมายและแผนขององคก์ร    
21 จดัหาระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว    
22 ส่ือสารกบับุคลากรดว้ยวิธีการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบเปิด    
23 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพภายในองคก์ร    

การใหก้ารศึกษา
และการฝึกอบรม 
(Education and 
Training) 

24 ฝึกอบรมอาจารยเ์ร่ืองการวิจยัและทกัษะเก่ียวกบัการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ    
25 จดัอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ ทกัษะใหม่ๆ ใหก้บัอาจารยแ์ละบุคลากร    
26 ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบัใหมี้ความเขา้ใจและสามารถวางแผนเชิงกลยทุธ์ได ้    
27 ส่งเสริมนวตักรรมการสร้างและสะสมองคค์วามรู้ขององคก์รและของบุคลากร    
28 จดัอบรมทกัษะ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ    
29 ฝึกอบรมบุคลากรเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังานและการประยกุตใ์ชเ้ครืองมือทางสถิติในงาน    
30 สร้างโอกาส ในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะใหม่ๆ ใหก้บับุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ    
31 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาและพฒันาทกัษะใหม่ๆใหก้บับุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Information 
Technology) 

32 พฒันาเทคโนโลย ีดา้นเทคนิคการบริหารสมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง    
33 พฒันางานเก่ียวกบันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา    
34 ส่งเสริมการใช ้IT ในการเรียนการสอน การส่ือสารภายในองคก์รและกบัภายนอกองคก์ร    
35 ส่งเสริมการใช ้IT ในการส่ือสารภายในองคก์รและกบัภายนอกองคก์ร    
36 สร้างส่ือสงัคมออนไลน์ภาษาไทยและองักฤษ ท่ีทนัสมยัและง่ายต่อการสืบคน้      
37 สร้างฐานขอ้มูล IT ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการคน้ควา้วิจยั    
38 ปรับตวัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละองคก์ร      
39 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดา้นคุณภาพ ใหบุ้คลากรและบุคคลภายนอกไดรั้บรู้    
40 ใชเ้วปไซดแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร    
41 สร้างเวปไซดท่ี์มีขอ้มูลครบสมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ    
42 สร้างเวปไซดท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาปัจจุบนัและในอนาคต    

การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
(Customer focus) 

43 ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต    
44 ใชกิ้จกรรมเชิงกลยทุธ์เพื่อสร้างความผกูพนักบัองคก์รของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า    
45 ฝึกอบรมนกัศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นประจ า     
46 พฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน    
47 รับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้เรียกร้องของนกัศึกษา อยา่งเป็นมิตรและสม ่าเสมอ    
48 จดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองไดร้วดเร็ว    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
(Customer focus) 
(ต่อ) 

49 มุ่งท่ีความส าเร็จในระยะยาวโดยการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต    
50 วิจยัและวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งสม ่าเสมอ    
51 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหน้กัศึกษาจบการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร    
52 มุ่งท่ีผลประโยชน์ของนกัศึกษาเป็นส าคญั    
53 ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของนกัศึกษาเป็นประจ า    
54 ระบุเป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียนตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต    
5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ยส่ิงท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้    
56 ส่งเสริมการวิจยัความตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน อยา่งสม ่าเสมอ     
57 สร้างวฒันธรรมการบริการขององคก์รท่ียดึเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั    
58 ใชข้อ้มูลนกัศึกษาและตลาดแรงงาน ในการปรับปรุงและ การพฒันานวตักรรม    
59 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง    
60 ใชผ้ลการประเมินผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตบณัฑิตอยา่งสม ่าเสมอ    
61 สนใจต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน    
62 ปฏิบติังานโดยยดึแผนพฒันานกัศึกษาเป็นหลกั    
63 เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์องคก์รใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    
64 วดัความพึงพอใจของนกัศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
(Customer focus) 
(ต่อ) 

65 ปรับปรุงวิธีการก าหนดความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง    
66 จดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนได่เสียกบัองคก์รอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง    
67 ส่งเสริมการใหค้  าปรึกษา กบันกัศึกษาในเร่ืองการเรียนอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ    
68 สร้างหลกัสูตรท่ียดืหยุน่และตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและตลาดแรงงาน    
69 จดัท าแผน เพือ่พฒันาสมรรถนะความสามารถของนกัศึกษา    

การมุ่งเนน้บุคลากร 
(Focus on 
Employees) 

70 ฝึกอบรมบุคลากรทุกคนใหมี้ภาวะผูน้ า ท่ีกลา้รับผดิชอบต่อการตดัสินใจ      
71 ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยเ์ป็นประจ า    
72 ประเมินผลงาน ความดีความชอบ ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม    
73 มุ่งพฒันาใหบุ้คลากรขององคก์รใหมี้ศกัยภาพและความสามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลง    
74 มุ่งพฒันาใหบุ้คลากรขององคก์รไดแ้สดงศกัยภาพและความสามารถอยา่งเตม็ท่ี    
75 แสดงออกถึงการยกยอ่งและช่ืนชม ต่อผลงานของบุคลากรทุกคน    
76 สร้างวฒันธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีพ ใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนในองคก์ร    
77 สร้างค่านิยมเชิงรุกท่ีก าหนดพฤติกรรมอนัพึงประสงคส์ าหรับองคก์ร    
78 ก าหนดคุณสมบติั ผูส้อน ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุ ตามเกณฑ ์สกอ.    
79 ปฏิบติัต่อบุคลากรดว้ยความเป็นมิตร และใหโ้อกาสในการเติบโตในวิชาชีพ    
80 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ พฒันาทกัษะของบุคลากรดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การมุ่งเนน้บุคลากร 
(Focus on 
Employees) (ต่อ) 

81 ทบทวนผลการประเมินทุกปี เพื่อเขียนแผนส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังาน     
82 สนบัสนุนงบประมาณ ในการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์    
83 สร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรต่อความส าเร็จหรือความกา้วหนา้ของงาน    
84 ปรับระบบประเมินผลและการใหร้างวลั จากรายบุคคลเป็นใหผ้ลตอบแทนกบัทีม    
85 สนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการตดัสินใจในการท างาน      
86 สร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากร พฒันาและเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นประจ า      
87 มอบรางวลั ยกยอ่งชมเชย เพื่อแสดงถึงการรับรู้คุณค่าของบุคลากร    
88 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรดว้ยผลส าเร็จของการปรับปรุงงาน    
89 ก าหนดใหน้วตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์เป็นเกณฑข์องประสิทธิภาพ    
90 รับฟังปัญหาการท างานของบุคลากรในหลากหลายช่องทาง    

ระบบธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 
(Governance and 
Societal 
Responsibilities)   

91 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษาและคณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง    
92 สร้างระบบการจดัการท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล    
93 สนบัสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ิน    
94 แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ ต่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบและคุณธรรมจริยธรรม      
95 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าวิทยานิพนธ์ท่ีแกปั้ญหา/ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน    
96 จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษา และชุมชน      
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การประยกุตใ์ช้
วิธีการและเทคนิค
ทางสถิติ 
(Application of 
Statistic Method) 

97 สร้างการตรวจสอบ ภายใตก้ารควบคุมเชิงสถิติ    
98 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน       
99 ป้องกนัความบกพร่องดว้ยเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    
100 วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อความเป็นเลิศ    
101 ประยกุตใ์ชก้ารควบคุมคุณภาพทางสถิติในระดบับริหาร    

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

102 สร้างเป้าหมายคุณภาพร่วมกนัของผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี    
103 สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม ท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง    
104 รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคลากร    
105 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ความสร้างสรรค ์    
106 ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ระหวา่งบุคลากร ทีมงาน และหน่วยงาน    
107 ส่งเสริมการช่วยเหลือ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัอยา่งสม ่าเสมอ    
108 มุ่งเนน้การขบัเคล่ือนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาและบุคลากร    
109 สร้างทีมงานบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ    
110 ส่งเสริมการอภิปรายเชิงบวก การแสดงความคิดเห็น ความสร้างสรรคข์องบุคลากร     
111 ส่งเสริมใหอ้าจารย ์นกัศึกษา ใชอ้งคค์วามรู้ร่วมกนัในการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม    
112 สร้างทีมท่ีบุคลากรมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพ    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การมีส่วนร่วม 
(Participation) (ต่อ) 

113 ส่งเสริมการช่วยเหลือ พดูคุย และแนะน า ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัอยา่งสม ่าเสมอ    
114 ส่งเสริมการท างานร่วมกนั ตามบทบาท ของคณาจารย ์และนกัศึกษา    
115 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารคุณภาพองคก์ร       
116 ส่งเสริมการแกปั้ญหาและท างานร่วมกนัเป็นทีมท่ีมีความไวว้างใจและการยอมรับกนั    
117 ส่งเสริมการแกปั้ญหาดว้ยกลุ่ม โดยท าใหบุ้คลากรเห็นถึงความส าคญัของ ทีมงาน    

การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
(Continuous 
Improvement)   

118 มองหาโอกาสในอนาคตในการปรับปรุงองคก์รอยา่งต่อเน่ือง    
119 สร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง    
120 มุ่งมัน่ตั้งใจจริงท่ีจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง    
121 สร้างนวตักรรมในหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนการสอน    
122 วดัประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และแนวโนม้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง    
123 ปรับปรุงหลกัสูตร การบริการการศึกษา และกระบวนจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    
124 ก าหนดใหก้ารปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทางสร้างความยัง่ยนืขององคก์ร     
125 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง    
126 ประเมินผลการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุงคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง    
127 ก าหนดใหก้ารปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายระยะยาว    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
ส่ิงแวดลอ้มและ
บรรยากาศการ
ท างาน 
(Environment and 
Atmosphere) 

128 สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีสนบัสนุนการท างานดา้นวิชาการของอาจารย ์    
129 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    
130 สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ  ความไวว้างใจกนั      
131 จดัหาอุปกรณ์การเรียนรู้การสอนท่ี ไดม้าตรฐานระดบัสากล    

การมุ่งเนน้
กระบวนการ 
(Process Focus) 

132 ส่งเสริมการวิจยัและนวตักรรมเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียน    
133 ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์จริงของนกัศึกษา      
134 พฒันาการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์หรือกลยทุธ์และภารกิจขององคก์ร    
135 จดัการขอ้มูล ความรู้และเทคโนโลยทีางการศึกษอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยัและเขา้ถึงง่าย    
136 พฒันานวตักรรมกระบวนการเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ    
137 ส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่งสม ่าเสมอ     
138 มุ่งเนน้กระบวนการส่งมอบคุณค่าใหก้บันกัศึกษา    
139 พฒันาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นนวตักรรม มีความยดืหยุน่และทนัต่อการเปล่ียนแปลง    
140 ส่งเสริมใหอ้าจารยน์ านวตักรรมการสอนใหม่ๆมาใช ้    
141 สร้างหลกัสูตรใหมี้ความแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน    
142 ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน     
143 ก าหนดใหกิ้จกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการหลกัสูตร    
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องคป์ระกอบ ท่ี กระทงค าถาม +1 0 -1 
การมุ่งเนน้
กระบวนการ 
(Process Focus) 
(ต่อ) 

144 ประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนตามวตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง    
145 ส่งเสริมใหทุ้กคนรักในการแกไ้ขและป้องกนั ปัญหา    
146 เปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร ใหมุ่้งเนน้นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์    
147 รักษาวฒันธรรมของการมุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษา ผูจ้า้งงานและสงัคม    
148 ใชก้ระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบท่ีต่อเน่ือง    
149 วิเคราะห์ขอ้มูลหาสาเหตุของปัญหา เพื่อการแกไ้ขปัญหาขององคก์ร    
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ทดลองเคร่ืองมือการวิจัยและรายช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏที่ทดลองใช้

เคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือมหาวิทยาลยัราชภัฏทีท่ดลองใช้เคร่ืองมือการวิจัย 
‚การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั‛ 

(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 
 
1.มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

3.มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

4.มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ภาคผนวก ง  

การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการวจิัย 
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                                                                                                                                        n = 32                                                

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 539.13 3640.887 .220 . .989 

VAR00002 538.94 3626.577 .465 . .989 

VAR00003 539.16 3619.039 .600 . .989 

VAR00004 539.25 3610.903 .658 . .989 

VAR00005 539.34 3624.104 .601 . .989 

VAR00006 539.19 3640.673 .376 . .989 

VAR00007 539.03 3623.580 .545 . .989 

VAR00008 538.97 3628.741 .607 . .989 

VAR00009 539.09 3618.346 .586 . .989 

VAR00010 539.28 3629.693 .429 . .989 

VAR00011 539.19 3626.222 .491 . .989 

VAR00012 538.94 3618.383 .591 . .989 

VAR00013 539.03 3634.225 .543 . .989 

VAR00014 539.13 3627.661 .522 . .989 

VAR00015 539.13 3609.274 .755 . .989 

VAR00016 539.25 3589.548 .772 . .989 

VAR00017 539.16 3602.975 .794 . .989 

VAR00018 539.16 3608.136 .686 . .989 

VAR00019 539.13 3624.113 .528 . .989 

VAR00020 539.22 3630.564 .451 . .989 

VAR00021 538.97 3623.386 .536 . .989 

VAR00022 539.13 3639.274 .375 . .989 

VAR00023 538.94 3617.028 .705 . .989 

VAR00024 539.19 3619.254 .539 . .989 

VAR00025 539.00 3613.419 .660 . .989 

VAR00026 539.13 3609.790 .749 . .989 

VAR00027 539.13 3603.016 .659 . .989 

VAR00028 539.16 3627.233 .588 . .989 

VAR00029 539.09 3630.926 .510 . .989 

VAR00030 539.19 3631.577 .544 . .989 

VAR00031 539.03 3635.902 .427 . .989 

VAR00032 539.22 3606.176 .740 . .989 

VAR00033 539.00 3618.839 .640 . .989 

VAR00034 538.84 3634.588 .461 . .989 
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VAR00035 539.13 3631.403 .515 . .989 

VAR00036 539.25 3603.419 .793 . .989 

VAR00037 539.13 3603.532 .772 . .989 

VAR00038 538.97 3609.322 .703 . .989 

VAR00039 539.22 3594.757 .742 . .989 

VAR00040 539.00 3604.452 .682 . .989 

VAR00041 539.06 3619.028 .717 . .989 

VAR00042 539.06 3614.899 .711 . .989 

VAR00043 538.91 3608.604 .752 . .989 

VAR00044 539.00 3602.000 .797 . .989 

VAR00045 539.00 3611.097 .739 . .989 

VAR00046 539.28 3607.951 .710 . .989 

VAR00047 539.03 3626.870 .544 . .989 

VAR00048 538.81 3620.415 .652 . .989 

VAR00049 539.03 3603.644 .846 . .989 

VAR00050 539.13 3603.790 .769 . .989 

VAR00051 539.09 3605.378 .789 . .989 

VAR00052 539.13 3596.565 .804 . .989 

VAR00053 539.09 3606.281 .778 . .989 

VAR00054 539.19 3633.512 .516 . .989 

VAR00055 539.19 3613.835 .634 . .989 

VAR00056 539.38 3612.823 .673 . .989 

VAR00057 539.13 3592.565 .849 . .989 

VAR00058 539.06 3600.641 .781 . .989 

VAR00059 539.22 3592.499 .804 . .989 

VAR00060 539.28 3610.983 .723 . .989 

VAR00061 539.13 3622.758 .634 . .989 

VAR00062 539.19 3592.867 .785 . .989 

VAR00063 539.00 3607.677 .729 . .989 

VAR00064 539.09 3614.926 .725 . .989 

VAR00065 538.91 3621.314 .705 . .989 

VAR00066 538.97 3623.773 .619 . .989 

VAR00067 539.22 3616.241 .666 . .989 

VAR00068 539.16 3624.007 .702 . .989 

VAR00069 539.19 3606.286 .722 . .989 

VAR00070 539.22 3613.789 .697 . .989 

VAR00071 539.22 3614.434 .689 . .989 

VAR00072 539.44 3598.641 .716 . .989 

VAR00073 539.13 3628.629 .553 . .989 

VAR00074 539.13 3627.210 .462 . .989 
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VAR00075 539.38 3607.597 .653 . .989 

VAR00076 538.78 3628.434 .546 . .989 

VAR00077 539.19 3617.706 .556 . .989 

VAR00078 539.31 3611.448 .647 . .989 

VAR00079 539.13 3587.210 .819 . .989 

VAR00080 539.19 3592.351 .790 . .989 

VAR00081 539.19 3591.706 .760 . .989 

VAR00082 539.31 3602.028 .712 . .989 

VAR00083 539.09 3578.346 .859 . .989 

VAR00084 539.00 3590.516 .878 . .989 

VAR00085 538.97 3617.386 .607 . .989 

VAR00086 539.06 3622.964 .605 . .989 

VAR00087 539.22 3629.918 .459 . .989 

VAR00088 539.19 3606.286 .722 . .989 

VAR00089 539.06 3595.996 .788 . .989 

VAR00090 539.16 3601.878 .808 . .989 

VAR00091 538.97 3613.064 .706 . .989 

VAR00092 538.94 3607.222 .774 . .989 

VAR00093 539.03 3606.289 .754 . .989 

VAR00094 539.00 3602.968 .785 . .989 

VAR00095 539.03 3609.193 .719 . .989 

VAR00096 538.94 3604.125 .813 . .989 

VAR00097 538.97 3611.064 .682 . .989 

VAR00098 538.88 3609.984 .792 . .989 

VAR00099 539.16 3608.717 .725 . .989 

VAR00100 539.09 3592.991 .831 . .989 

VAR00101 539.09 3612.862 .696 . .989 

VAR00102 539.06 3600.448 .702 . .989 

VAR00103 539.34 3604.297 .707 . .989 

VAR00104 539.19 3593.383 .780 . .989 

VAR00105 539.16 3602.717 .748 . .989 

VAR00106 539.16 3600.459 .774 . .989 

VAR00107 539.09 3600.088 .753 . .989 

VAR00108 539.16 3586.007 .843 . .989 

VAR00109 539.19 3619.319 .610 . .989 

VAR00110 539.13 3605.274 .752 . .989 

VAR00111 539.00 3622.000 .558 . .989 

VAR00112 539.13 3596.242 .808 . .989 

VAR00113 539.06 3603.222 .752 . .989 

VAR00114 538.94 3601.544 .703 . .989 
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VAR00115 539.19 3611.706 .659 . .989 

VAR00116 539.13 3606.500 .791 . .989 

VAR00117 538.91 3611.055 .722 . .989 

VAR00118 539.09 3582.733 .854 . .989 

VAR00119 539.09 3610.797 .674 . .989 

VAR00120 539.22 3596.951 .756 . .989 

VAR00121 539.25 3575.677 .807 . .989 

VAR00122 539.13 3597.919 .789 . .989 

VAR00123 539.16 3591.104 .832 . .989 

VAR00124 539.03 3606.999 .746 . .989 

VAR00125 539.16 3631.620 .526 . .989 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.989 .989 125 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล  รายช่ือมหาวทิยาลยัราชภฏัทีเ่กบ็ข้อมูลและ

แบบสอบถาม 
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รายช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่มตัวอย่างการวจัิย 
“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 

(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 
ท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏั พื้นท่ี 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ภาคเหนือ 
2 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ภาคเหนือ 

3 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ภาคเหนือ 

4 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ภาคเหนือ 

5 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ภาคเหนือ 

6 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ 

7 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ภาคเหนือ 

8 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ ภาคเหนือ 

9 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
10 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

11 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

12 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

13 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

14 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

15 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

16 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

17 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

18 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

19 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ภาคกลางและภาคตะวนัออก 
21 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา   ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

22 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

23 มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

24 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ภาคใต ้
25 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ภาคใต ้
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รายช่ือมหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่มตัวอย่างการวจัิย (ต่อ) 
26 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็   ภาคใต ้

27 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ภาคใต ้

28 มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ภาคใต ้

29  มหาวิทยาราชภฏัสุราษฎร์ธานี ภาคใต ้

30 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 
31 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร 

32 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

33 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

34 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพ่ืองานวจิัย 

“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 
(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 

………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง 
            1.แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับสอบถามคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 1 ท่าน กรรมการบณัฑิต
วิทยาลยัหรือรองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 3 ท่าน อาจารยผ์ูส้อนบณัฑิตศึกษา 3 ท่าน และพนกังาน
สายสนบัสนุนของบณัฑิตวิทยาลยั 1ท่าน  
            2.แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับ
ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั” ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความ
คิดเห็นของท่านมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี โดยท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ขอ้มูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับ
รองวา่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน หรือสถาบนัของท่านแต่อยา่งใด 
จึงขอความกรุณาตอบใหค้รบสมบูรณ์ทุกขอ้ 
            3.แบบสอบถามฉบบัน้ี มี 2 ตอน คือ 
                ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
                ตอนท่ี 2 ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
            ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน 
 
 
 
                                                                                    นาย วนัชยั   แกว้โสภา 
                                                    นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ืองานวจิัย 

“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 
(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 

………………………………………………………………………………………………………  
ค าช้ีแจง 
            1.แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับสอบถาม ประธานบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ 1 ท่าน 
กรรมการบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ หรือรองประธานบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ 3 ท่าน อาจารย์
ผูส้อนบณัฑิตศึกษา 3 ท่านและพนกังานสายสนบัสนุนของบณัฑิตศึกษา 1 ท่าน  
            2.แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับ
ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง ‚การบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั‛ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความ
คิดเห็นของท่านมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี โดยท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการ
บริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ขอ้มูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับ
รองวา่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน หรือสถาบนัของท่านแต่อยา่งใด 
 จึงขอความกรุณาตอบใหค้รบสมบูรณ์ทุกขอ้ 
            3.แบบสอบถามฉบบัน้ี มี 2 ตอน คือ 
                ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
                ตอนท่ี 2 ตวัแปรการบริหารคุณภาพบณัฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
            ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน 
 
 
 
                                                                                 นาย วนัชยั   แกว้โสภา 
                                                       นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ฉ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูลการยืนยนัองค์ประกอบ  รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒิและแบบยืนยนัองค์ประกอบ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการยืนยนัองค์ประกอบ 
“การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั” 

(The quality management of graduated school of Rajabhat university) 
 

 
1. ดร.เกรียงวธุ นีละคุปต ์ 
                    คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิระ วิชชุวรนนัท ์ 
                    คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3. ดร.สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร  
                    คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐกรณ์ คิดการ  
                    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชิตาพร เอ่ียมสะอาด  
                    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร อินทรสมพนัธ์  
                    คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ถนอม เลขาพนัธ์  
                   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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องค์ประกอบ 
ผลการยนืยนั 

มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีประโยชน์ ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

1.การบริหารโดยฐานขอ้มูลและสถิติ           
2.การมุ่งเนน้นกัศึกษาและตลาดแรงงาน           
3.การจดัการเชิงกลยทุธ์           
4.เทคโนโลยสีารสนเทศ           
5.องคก์รแห่งการเรียนรู้           
6.การวดัและประเมินผล           
7.การบริหารแบบมีส่วนร่วม           
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ประวัตผิ ู้เขยีน 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นาย วนัชยั  แกว้โสภา 
วนั เดือน ปี เกดิ 11 พฤษภาคม 2507 
สถานที่เกดิ ร้อยเอด็ 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  

         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
เขา้ศึกษาต่อปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
          มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 26/169 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 39 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม  
                           กรุงเทพฯ 
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