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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยใช้วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผลการวิจัยพบว่า
การดาเนินงานของสถาบัน/สานัก ตามเกณฑ์คุณภพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากร
ของสถาบัน/สานักมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการ
บริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 2) การจูงใจและ
โน้มน้าวให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 3) สร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม 4) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ชัดเจน และ 5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน/สานัก ตามเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ มี 5 องค์ป ระกอบ 10 ระบบและกลไก คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 บริบ ท ข้อ มู ล พื้ น ฐาน (Contexts) และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social) องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ได้แก่ 1) ระบบและกลไกการ
สารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ระบบและกลไกประเมินความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนา และ 3) ระบบและ
กลไกการจัดทาและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการดาเนินงาน (Process) ได้แก่ 1) ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 2) ระบบและกลไกการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร และ 3) ระบบและกลไกการกากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/outcome) ได้แก่ 1) ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ระบบ
และกลไกการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ 3) ระบบและกลไกการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงาน และ องค์ประกอบที่
5 สะท้อนผล (Feedback) ได้แก่ ระบบและกลไกการเทียบเคียงสถาบัน/สานักหรือเกณฑ์ และ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย, เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ABSTRACT
The objectives of this research were development university administration model according to
Education Criteria for Performance Excellence: case studies of Nakhon Si Thammarat Rajabhat Uinversity by
mixed methods research. The research results were: the administration of intuition/ offices according to
Education Criteria for Performance Excellence of as a whole was at medium level, the interested for
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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administration according to Education Criteria for Performance Excellence of as a whole was at medium level,
the needs to administrational development according to Education Criteria for Performance Excellence as a
whole was at high level, the success factors for administration of intuition/ offices were 1)Vision of chief, 2)
motivation and inspiration to operation of human resource, 3) the capability for building team culture, 4)the
strategic focus, and 5) the participative administration. The university administration model according to
Education Criteria for Performance
Excellence was comprises five parts and ten systems and mechanism. The once part was context:
foundation data of organization and Economic and social Changed, the second part was inputs: 1)survey to
opinion of stakeholders system and mechanism, 2)needs evaluation of stakeholders system and mechanism,
and 3)strategic plan and implementation system and mechanism, the third part was process: 1)the supporting
and human resource development system and mechanism, 2) the human resource moral system and
mechanism, and the supervision system and mechanism, the fourth part was outputs: 1) the performance
evaluation system and mechanism, 2) the measurement, analysis and knowledge management system and
mechanism, and 3)the translated and promoted system and mechanism, the fifth part was feedback: benchmark
with other intuitions or critical system and mechanism. The overall appropriation and feasibility of
intuition/ offices under university administration model according to Education Criteria for Performance
Excellence as a whole was at high level.
Keywords: University administration model/ According to Education Criteria for Performance Excellence

บทนา

การจั ดการศึ ก ษาระดั บ อุ ดมศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาที่ มี ค วามสาคั ญ มากเพราะเป็ น การเตรียมคนสู่อ าชี พ ดั งนั้ น การจบ
การศึกษาแล้วมีอาชีพหรือมีงานทานักศึกษาต้องมีคุณภาพ จึงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งจึงต้องเร่งรัดพัฒ นาคุณ ภาพของบัณฑิต (เทื้ อน ทองแก้ว, 2549, หน้า 54) แต่ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยขาด
คุณภาพ ไม่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนการสอนไม่มีมาตรฐาน ขาดการวางแผนระยะยาว ทิศทางการพัฒนา
ไม่ชัดเจน เกิดการผลิตบัณฑิตซ้าซ้อน การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ และจานวนสถาบันอุดมศึกษามาก
เกินความจาเป็นในการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบัน เป็นต้น (มติชนออนไลน์ , 2558) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนด
ภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติไว้ 4 ประการคือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง ในการดาเนินภารกิจทั้ง 4 ภารกิจนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (Office of the Higher Education Commission, 2011, ออนไลน์) สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทยได้มีบทบาทอย่างสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมทั่วไปได้ให้การยอมรับและให้ความสาคัญกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็น
หลักที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ สามารถพึ่งพาได้ แต่จากการประเมินจากหน่วยงานภายนอกพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ม าก (ประดิ ษ ฐ์ มี สุ ข และทรงธรรม ธี ร ะกุ ล , ออนไลน์ ) เช่ น Demand กั บ Supply ไม่ ส อดคล้ อ งกั น เพราะ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มุ่งจะผลิตบัณฑิตศึกษาให้ได้จานวนมาก ๆ โดยไม่คานึงถึงความต้องการของสังคม การเปิดสอนในหลักสูตร/
สาขาวิชาที่ ไม่ได้เป็น เอกลักษณ์ ของตนเอง และผลจากการติด ตามการปฏิรูปการศึ กษาในรอบ 6 ปี หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 17,562 แห่ง
ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของสถานศึกษาทั้งหมด พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ยังมีคุณภาพอยู่
ในระดับร้อยละ 39.2 การจัดกิจกรรมที่กระตุน้ ผู้เรียนให้รจู้ ักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ระดับ
ร้อยละ 13.5 และครูสามารถนาผลการประเมิน มาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณ ภาพทางด้า นผู้เรียนพบว่า ยังมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับต่ามากในทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1
จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นทาให้การพัฒนาการศึกษาของไทยยังพัฒนาได้ช้า ทั้งนี้การแก้ปัญหาการศึกษาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะมากากับดูแลงานทางด้านการศึกษา รัฐบาลจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ความสามารถมีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาจริง ๆ มารับผิดชอบ นอกจากนั้นการกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องกาหนดให้มี
หัวข้อวิชาคุณธรรมจริยธรรมไว้ในทุกหลังสูตรทุกระดับ จะต้องเพิ่มขวัญและกาลังใจให้กับครู ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน ได้นาเกณฑ์การให้ รางวัลคุณภาพต่าง ๆ มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพองค์การ
เช่ น TQA (Thailand Quality Award ), PMQA (Public sector Management Quality Award) แ ล ะ EdPEx (Educational
Criteria for Performance Excellence) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.)
ถ้าไม่จัดระบบและรูปแบบที่ดี มหาวิทยาลัยจะทางานซ้า ๆ จะต้องหารูปแบบของการการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อเป็นเกณฑ์
คุณภาพแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยขึ้น ดังนั้น
ผู้ วิ จั ย และคณะจึ งเห็ น ว่ า ควรมี ก ารน า “เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ ” (Educational Criteria for
Performance Excellence) มาใช้ ซึ่งตัวย่อเรียกว่า EdPEx โดยมีเหตุผลว่าเป็นระบบมาตรฐานโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปที่เป็นเลิศตามศักยภาพของสถาบัน อุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยคานึงถึงความมีเสรีภาพทางวิชาการ ความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กอปรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับนโยบาย
และแนวคิดดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความชัดเจ ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดหลาย
ประการ ผลการประเมิ น การด าเนิ น งานยั งอยู่ ในระดั บ พอใช้ (แบบประเมิ น ตนเองของสถาบั น /ส านั ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช, 2559, หน้า 23-47) ผู้วิจัยจึงคิดว่าควรศึกษาแนวทาง ระบบกลไกหรือรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อนา
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence มาเป็นเกณฑ์
คุณภาพการดาเนินงานบริหาร จัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อพัฒนารูแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

กรอบความคิดการวิจัย

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการใน 7 มิติ โดยสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า
5-9) และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ นโยบายการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (PMQA: Public Sector
Management Quality Award) เพื่อการดาเนิ นการที่เป็นเลิศนั้น สามารถจัดแบ่ง ออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือหมวด 1 การน า
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ซึ่งมีรายละเอียด เช่นเดียวกัน ตลอดจนปัจจัยที่สาคัญ
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการทางานที่มีคุณภาพทั่วทั้งสถานศึกษา ซึ่งในกรณีของการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทยนั้น ได้
มีก ารน าแนวคิด ของ The Malclom Baldrige National Quality Award (MBNQA) มาเป็ น ต้น แบบของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยคาดหวังว่าเมื่อส่วนราชการใดได้รับรางวัลนี้แล้ว ก็จะนาไปสู่การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best
practice sharing) ระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ เครื่องมือการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนี้จึงถือว่าเป็นอีกนวัตกรรม
ทางการบริหารที่ได้นามาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีแผนผังค วามคิดในการวิจัย ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยการศึกษาบริบทของพื้นที่ ศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรการพัฒ นาโดยการประยุกต์แนวคิด
กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศได้ตามแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่ดี (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ตลอดจนการนาแนวคิดการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ
ทางการศึกษา (Willes, 1967, p. 83; รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, 2548, หน้า 92-93; สมุทร ชานาญ, 2546, หน้า 178) มาประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ พอสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังภาพประกอบ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์

ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานขอ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์องค์
ประกอบ ระบบ
กลไกของบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาต่าง ๆ

การนา
องค์การ

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล

แนวคิด EdPEx

การให้
ความสาคัญ
กับผู้รับบริการ

การจัดการ
กระบวนการ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้

ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบ
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
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การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้งนี้ เป็ น การวิจั ย เป็ น การวิจั ย แบบผสานวิธี (Mix Methods) ซึ่ งในการวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ จ าแนก
กระบวนการศึกษาเป็น 5 ระยะ 11 ขั้นตอน โดยมวิธีการศึกษาโดยสรุปดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1. ขั้นศึกษาบริบทและข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน/สานัก เพื่อวิเคราะห์บริบทและข้อมูลพื้นฐานของสถาบันและ
สานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่ เป็นเลิศ โดย 1) การเก็บข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน จากการรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน/สานักงาน และ 2) การสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์กร วัฒนธรรมองค์การ และอื่น ๆ ตามสถานการณ์ เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)
แบบรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน/สานัก 2) แบบสนทนาด้านบรรยากาศองค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบบรรยายสรุป (Descriptive )
2. ขั้นศึกษาผลการดาเนินงานของสถาบัน/สานัก ก่อนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอบเขต
ด้านแหล่งข้อมูล คือ 1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 คน บุคลากรปฏิบัติงานของสถาบัน/สานัก 101 คน รวม
ทั้งสิ้นจานวน 113 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของเครจ์ซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และ 2)
ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน บุคลากรของสถาบัน/สานัก 15 คน ได้มาโดยเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินตนเองของสถาบัน/สานัก ที่มหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการประเมิน ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ
3. ขั้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับสถาบัน/สานัก ผู้วิจัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคลากรในของสถาบัน/สานัก ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ผลที่จะได้รับในการพัฒนา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลกระทบ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยวิธีการตรวจเยี่ยม พูดคุยและสนทนากับผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอในรูปตารางวิเคราะห์
4. ขั้นการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล วิทยากรให้ความรู้ 1 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบั น/สานัก งานของมหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น ตัวแทนจากสถาบั นสานัก เจาะจง
(Purposive Sampling) หน่วยงานละ 9 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เอกสารความรู้เกี่ยวการ
อบรมสัมมนา และ 2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2. ศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน/สานัก
5. ขั้นศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สู่ความสาเร็จ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศขอบเขตด้าน
แหล่งข้อมูล คือ 1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 คน บุคลากรปฏิบัติงานของสถาบัน/สานัก 101 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 113 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของเครจ์ซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)
6. ขั้ น วิเคราะห์ ปั จ จั ยความส าเร็ จในการบริห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ โดยการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน บุคลากรของสถาบัน/สานัก สถาบันละ 2 คน รวม 10 คน ได้มาโดย
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการจาเป็นในการพั ฒนาของ
สถาบัน/สานัก 2) แบบประเมินตนเองของสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล ความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาของสถาบัน/สานัก ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ
7. ขั้นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
มี 3 องค์ประกอบ
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7.1 ขั้นวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ในการกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน/สานัก และนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
7.2 ขั้นวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการของรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จากเกณฑ์การ
ประเมินตนเองตามแนวทางของ ADLI มี 4 ขั้นตอนของสถาบัน/สานักมี 4 ขั้นตอนของสถาบัน/สานัก ประกอบด้วย คือ ขั้นตระหนัก
(Awareness) ขั้ น ด าเนิ น การ(Doing) ขั้ น การเรีย นรู้ (Learning) ขั้ น การบู ร ณาการ (Integrate) และ LeTCI 4 ขั้ น ตอน โดยการ
วิเคราะห์เนื้ อหาในการกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน/สานัก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบัน/สานักงาน และนาเสนอในรูปแบบการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
7.3 ขั้นวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อศึกษาและพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาร่างรูปแบบ คือ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/สานัก 5 คน เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปของสถาบัน/สานักงาน 5 คน รวมทั้งสิ้น
10 คน ได้มาโดยเจาะจงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารสถาบัน/สานักโดยตรง เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบ
บันทึกการวิเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ และ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบระบบและกลไก
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการ 1) วิเคราะห์สรุปกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนารูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการของสถาบัน/สานักงานจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนารูปแบบและสัมภาษณ์ 2) วิเคราะห์สรุปองค์ประกอบและปัจจัยความสาเร็จการบริหารจัดการ
ของสถาบัน/สานักงาน
8. ขั้นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการ
นาผลจากการวิเคราะห์ผลวิจัยจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับ 1) การศึกษาผลดาเนินงานของสถาบัน/สานักอยู่ในระดับปานกลางทั้งระดับ
โดยรวมและรายด้านตามเกณฑ์ของ EdPEx 2) จากการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และ
3) จากการสั มภาษณ์ ผู้ บริห ารและบุ คลากรของสถาบั น /สานั กกลุ่ มป้ าหมายในเรื่อ งปั จจัย ความส าเร็จการในการบริห ารจัดการ
มหาวิท ยาลัย ตามเกณฑ์ ของ EdPEx ตลอดจนจากผลวิเคราะห์ การวิจัย ตอนที่ 2 เกี่ย วกั บ 1) วิเคราะห์ การพั ฒ นารูป แบบจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้ และ
2) จากผลการวิเคราะห์แนวคิดรูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบ
งาน EdPEx ของสถาบัน/สานัก และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ข้างต้น ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์สรุป
เพื่อการพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระยะที่ 4 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
9. ขั้นตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการประเมินกลุ่มเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบรูปแบบ
คือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความถูกต้องเหมาะสมร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการของสถาบัน/สานักงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ (f) และ การ
วิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วนามาเทียบกับเกณฑ์ประเมินเพื่อแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 99100) และนาเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ
10. ขั้ น ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ให้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่กาหนดนโยบาย ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวม 5
คน ผู้บริหารสถาบัน/สานักและรองผู้อานวยการ/สานักที่กากับดูแลงาน EdPEx 10 คน บุคลากรปฏิบัติงานด้าน EdPEx ของสถาบัน/
สานัก 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดทารายงาน EdPEx ซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้และเข้าใจหลักการดาเนินการของ EdPEx มากที่สุด เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามมีลัก ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่ าส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ระยะที่ 5 กระบวนการนารูปแบบการบริหารของสถาบัน/สานัก ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพสถาบัน/สานัก
11. พัฒนาแนวทางการนารูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการของสถาบัน/สานักงาน ไปใช้ในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน EdPEx เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกการ
ปรับปรุงรูป แบบระบบและกลไกการบริห ารจัดการของสถาบัน/สานักงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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1. ผลการการดาเนินงานของสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ พอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสถาบัน/สานักส่วนใหญ่โดยรวมมีผลดาเนินงาน ก่อนการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง (54.64%) ผลการประเมินที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (51.00%) รองลงมา
คือ หมวด 2 ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (47.68%) และหมวด 5 บุคลากร (46.15%) ส่วนด้านที่มีค่าประเมินต่าสุด คือ หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (37.94%) หากพิจารณารายประเด็น พบว่า ผลการประเมินสูงสุดคือ กระบวนการทางาน
(53.78%) และ ประสิทธิภาพผลปฏิบัติการ (47.00%) ตามลาดับ ส่วนที่มีผลการประเมินตนเองต่าสุด คือ การวั ด การวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ (35.44%) ผลการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบัน/สานัก โดยรวม พบว่าผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มีความ
ปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/สานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
ที่ดีกับการวิ จัยในครั้งนี้ ส่วนผลการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพบว่าบุคลากรที่เป็นตัวแทน
สถาบัน/สานักมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ EdPEx ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) ผลการศึกษาความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการ สถาบัน/สานัก ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ พบว่า ความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาสถาบัน/สานัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) ส่วนผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการบริหาร
จัดการสถาบัน/สานัก ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ จากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) พบว่า
ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน/สานักนั้น ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถจูงใจ โน้มน้าวให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศ สถาบัน/สานักต้องมีการ
กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจน และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถาบัน/สานักให้ความสาคัญกับรับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวัด วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมช่วยให้สถาบัน/
สานักสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศ และการพัฒนาองค์การ สถาบัน/สานักต้องมีระบบ
และกลไกการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย หมายถึง การบริหารจัดการของสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี และสานักงานอธิการบดี ซึ่งมีนโยบายของมหาวิทยาลัยให้นาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้ในการบริหาร
จัด การตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ กษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) จากการวิ เคราะห์ ผ ลวิจั ยจากตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ 1)
การศึกษาผลดาเนินงานของสถาบัน/สานักอยู่ในระดับปานกลางทั้งระดับโดยรวมและรายด้านตามเกณฑ์ของ EdPEx 2) จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และ 3) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน/สานัก
กลุ่มป้าหมายในเรื่องปัจจัยความสาเร็จการในการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ของ EdPEx ตลอดจนจากผลวิเคราะห์การวิจัย ตอนที่ 2
เกี่ยวกับ 1) วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้ และ 2) จากผลการวิเคราะห์แนวคิดรูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบงาน EdPEx ของสถาบัน/สานัก
และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ข้างต้น ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์สรุปเพื่อการพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 10 ระบบและกลไก คือ
ประกอบด้วย 1) บริบท ข้อมูลพื้นฐาน และนโยบาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 2) ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ได้แก่ (1)
ระบบและกลไกการสารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ระบบและกลไกประเมินความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการ
พัฒนา และ (3) ระบบและกลไกการจัดทาและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 3) กระบวนการดาเนินงาน (Process) ได้แก่ (1) ระบบ
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และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 6) ระบบและกลไกการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร (2) ระบบและกลไกการกากับและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 4) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/outcome) ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2)
ระบบและกลไกการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ (3) ระบบและกลไกการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงาน 5) สะท้อนผล
(Feedback) ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการเทียบเคียงสถาบัน/สานักหรือเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 9 ซึ่งสรุปรูปแบบการบริหารจัดการ
เป็นแผนภาพได้ดังภาพประกอบ 2
ศึกษาบริบท ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และลักษณะสาคัญขององค์การ

ระบบและกลไก
การเทียบเคียง
สถาบัน/สานัก
หรือเกณฑ์

F
E
E
D
B
A
C
K

Input

ระบบและกลไก
การประเมินความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนา

มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
กล
นค
ร

ระบบและกลไก
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ศึกษานโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศและสังคมโลก

ระบบและกลไกการ
วางแผน และการขับเคลื่อน
แผนเชิงกลยุทธ์

ระบบและกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

Process

ระบบและกลไก
การกากับและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ระบบและกลไก
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากร

ระบบและกลไก
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระบบและกลไกการถ่ายทอด
และเผยแพร่ผลงาน

Output/
Outcome

ระบบและกลไก
การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้

ภาพประกอบ 2 รูปแบบระบบการบริหารจัดการพัฒนาสถาบัน/สานัก มรภ.นศ ที่เป็นเลิศ
3. ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยรวม
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มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
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ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นรวมกันว่ารูปแบบดังกล่าวมีความถูกต้อง และเหมาะสม (f=118, 93.65 %) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีความถูกต้อง และเหมาะสมทุกด้าน โดยด้านที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านปัจจัยนาเข้า และด้าน
กระบวนการ ด้านผลลัพธ์และด้านผลสะท้อนย้อนกลับ (f=9, 100 %; f=9, 100 %; f=7,77.8 %, และ f=7, 77.8) ตามลาดับ และ
ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปแบบระบบการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) หากพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ คือ
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่าทุกองค์ประกอบก็มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, 4.75 และ 4.50
ตามลาดับ) ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบพบว่าทั้งโดยรวมและรายองค์ประกอบ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, 3.85, 4.10 และ 4.50 ตามลาดับ)
4. ผลการพัฒนากระบวนการนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตาม
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน/สานัก พอ
สรุปผลการวิเคราะห์รปู แบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานไปที่เป็นเลิศ เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนนี้
ผู้บริหารสถาบัน/สานักควรเป็นผูเ้ ริม่ ต้นโดยการศึกษารูปแบบระบบและกลไกระบบและกลไกของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เป็น
เลิศ และระบบกลไกของระบบย่อยต่าง ๆ เพื่อกาหนดเป็นแนวโยบายในการนาระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 2) ขั้นสร้าง
ความตระหนัก เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารสถาบัน/สานัก ประชุมจี้แจงและสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการ
นาระบบและกลไกของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ และระบบกลไกของระบบย่อยต่าง ๆ รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและบุคลากรรับผิดชอบในขั้นตอนและกิจกรรมที่จะดาเนินการ ทั้งนี้การใช้รูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ สามารถดาเนินการโดยบูรณาการไปพร้อมกับการดาเนินงานตามปกติของสถาบัน/สานัก 3) ขั้นการวางแผนดาเนินการ ใน
ขั้นตอนนี้ผู้บริหารสถาบัน/สานักร่วมประชุมกับบุคลากรทุกระดับ ทุกคนเพื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นต่าง ๆ เช่น ทบทวนบริบท
ภายในสถาบัน/สานักที่เกี่ยวข้องกับการนารูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดาเนินการในปัจจุบัน การกาหนดแผนและแนว
ทางการดาเนินงานของระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบัน/สานักที่เป็นเลิศโดยเน้นและให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบร่วม ควรดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับและทุกฝ่าย และการสร้างความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของแต่ละระบบกลไกย่อย 4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ สถาบัน/สานัก
ควรจัดทาแผนการในการติดตามอย่างเป็นระบบเป็นระยะและต่อเนื่อง ตลอดจนการประเมินผลการการนารูปแบบระบบไปใช้ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังกล่าวอย่างชัดเจน และ5) ขั้นสรุปและรายงานผลการนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
สถาบัน/สานักไปที่เป็นเลิศ เพื่อนารายงานผลไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการด าเนิ น งานของสถาบั น /ส านั ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานจาก
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน/สานัก พบว่า สถาบัน/สานักส่วนใหญ่โดยรวมมีผลดาเนินงานก่อนการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง (54.64 %) ผลจาการประเมินก่อนการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ที่พบว่าบุคลากรที่เป็น
ตัวแทนสถาบัน/สานักมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ EdPEx ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสอดรับกับผลการศึกษาความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาของสถาบัน/สานักที่พบว่า ความต้องการจาเป็น
ในการพัฒนาสถาบัน/สานัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555, หน้า
299-319) ที่พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ ภาวะผู้นา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารจัดการ และความคาดหวังสู่ความสาเร็จ และผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ จากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ที่พบว่า ว่า
ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน/สานักนั้น ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถจูงใจ โน้มน้าวให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศ สถาบัน/สานักต้องมีการ
กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจน และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา สถาบัน/สานักให้ความสาคัญกับรับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ แนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณ ภาพ
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การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศเป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เดียวกับผลการศึกษาของ
ปรีดา พ่วงกิ่ม (2558, หน้า 179) ที่สรุปแนวคิดและหลักการ (Concepts and Principles) ตามระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
ในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สาคัญคือ 1) วัตถุประสงค์ (objectives) ของระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การใน
โรงเรียนประถมศึกษา มีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปรับปรุงคุณภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) 2) มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (right the first time)ในทุกขั้นตอน และ 3) ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (customers focus) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ช่วยยกระดับ
คุณภาพการบริหารทั้งระบบ เช่นเดียวกับผลการศึกษาวิจัยของ เจียร ทองนุ่น (2553, หน้า 208-211) ที่พบว่า การนาแนวคิด และ
หลัก การของการบริห ารแบบมุ่งคุณ ภาพทั้งองค์การ (TQM) มาปรับประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสม
กับ การบริห ารองค์ก าร โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกับ สถานศึก ษา และ ผลการศึกษาที่ค้นพบยืนยันผลการนาแนวคิดของ MBNQA ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลของ Manjunath, & Ramachandran (2007, pp. 213-227) ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้
เกณฑ์รางวัล MBNQA ในการพัฒนาโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย คือแนวทางในการพัฒนา
จุดแข็งด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรวมทั้งเปิดโอกาสในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในขณะที่องค์ประกอบที่
เป็นโอกาสในการพัฒนามากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนคือองค์ประกอบที่ 1 การนาองค์กรและองค์ประกอบที่เป็นจุดเชื่อมที่สาคัญคือ องค์ประกอบที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของผลการศึกษาของ เต็มใจ มนต์ไธสงค์ (2559, หน้า 157-161) ที่ศึกษาการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลจากการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ สังกัดคณะ/โรงเรียน มีตาแหน่งงานอยู่ในสายวิชาการ ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการทางาน
ในมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 3 – 6 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 1-3 ปี 2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จาแนกตามสังกัดในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ .05 เนื่องจากบุคลากรที่สังกัดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ EdPEx แตกต่างกับคณะ/โรงเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบงาน EdPEx พบว่ารูปแบบระบบและกลไกเพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของสถาบัน/สานักไปสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ ได้ 10 ระบบและกลไก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ได้แก่ (1) ระบบและ
กลไกการสารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ระบบและกลไกประเมินความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนา และ (3)
ระบบและกลไกการจัดทาและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 2) กระบวนการดาเนินงาน (Process) ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพั ฒ นาบุคลากร 6) ระบบและกลไกการสร้างขวัญ กาลังใจแก่บุค ลากร (2) ระบบและกลไกการกากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 3) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/outcome) ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) ระบบและกลไก
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ (3) ระบบและกลไกการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงาน 4) สะท้อนผล (Feedback)
ได้แก่ (1) ระบบและกลไกการเทียบเคียงสถาบัน/สานักหรือเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปรีดา พ่วงกิ่ม (2558, หน้า 207209) ที่พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ (concepts
and principles) ตามระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สาคัญคือ 1) วัตถุประสงค์
(objectives) ของระบบการบริหารคุณ ภาพทั้งองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา มีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ (1) ปรับปรุงคุณภาพการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) (2) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (right the first time)ในทุก
ขั้นตอน และ (3) ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (customers focus) 2) หลักการพื้นฐาน (fundamental
principles) ของการดาเนินงานตามระบบการบริหารคุณภาพทั้ งองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา จะต้องดาเนินการโดยมีหลักการที่
เป็นพื้นฐานสาคัญ 3 ประการคือ (1) การให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders
satisfaction) ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน (2) การมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนและทุกฝ่ายปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน (process improvement) อย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานเพิ่มขึ้น และ (3) การเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม (total involvement) กระบวนการปรับปรุงการปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ของแต่ละคน ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (management structures) ประกอบด้วย 1) ผู้อานวยการสถานศึกษาและหรือ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) กรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) 4) หัวหน้างาน
บริหาร 4 ฝ่ายงาน และ 5) กรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนางาน ส่วนที่ 3 การนาไปปฏิบัติ (implementations) ตามระบบการบริหาร
คุณภาพ ทั้งองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กระบวนการนาไปปฏิบัติ (implementation processes) 7
กระบวนการ และ 2) โครงการและหรือกิจกรรม (projects and/activities) ที่สอดคล้องและช่วยส่งเสริมให้การนากระบวนการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผลการวิจัยของสยาม สุ่มงาม (2552, หน้า 475-479) ที่พบว่า รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล มี 3 ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และสาระสาคัญของรูปแบบ มี
4 ด้าน คือการบริหารวิชาการ 9 ด้าน การบริหารงบประมาณ 4 ด้าน การบริหารบุคคล 5 ด้าน และการบริหารทั่วไป 9 ด้าน ส่วนที่ 3
คือ แนวทางการนารูปแบบไปใช้ ซึ่งมีข้อจากัด มากมาย เช่นการออกระเบียบข้อบังคับ คาสั่งโรงเรียนตามความเหมาะสม และตามที่
ราชการกาหนด งบประมาณในการสนับสนุน อานาจในการอนุมัติ การตัดสินใจ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ค่อยมีเวลา เป็นต้น
ดังนั้นรูปแบบระบบที่พัฒนาขึ้นจึงอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในเชิงระบบ โดยในระบบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ส่วนนา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงส่วนสะท้อนย้อนกลับ และในแต่ละส่วน
ก็ประกอบด้วย ระบบและกลไกย่อยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ ต้อง 1) สามารถนาไปสู่การทานายที่ตามมา สามารถทดสอบ และ สังเกตได้ 2) มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่กาลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่กาลังศึกษา 3) รูปแบบช่วยจินตนาการ
สร้างความคิดรวบยอด ความสัมพั นธ์ของสิ่งที่กาลังศึกษา ช่วยสืบเสาะความรู้ 4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (ทิศนา แขมมณี , 2551, หน้า 220) ดังนั้นรูปแบบจึงไม่มีองค์ประกอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างในการที่จะระบุว่า รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใด จึงจะเหมาะสม
ทั้งนี้รูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบัน/สานักตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ที่
เป็นแนวคิดการประเมินเพื่อการพัฒนา เน้นการดาเนินการอย่างเป็นระบบ รูปแบบระบบที่พัฒนาขึ้นจึงเป็นรูปแบบเฉพาะสอดคล้อง
กับแนวคิดการประเมินของ ADLI และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน/สานักที่ต้องมีระบบและกลไกการบริหารจัดการในแต่ละ
ระบบที่ดาเนินการ ทั้งนี้ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของแนวคิด การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx)
3. ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ จาการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผลพบว่า โดยรวมมีมีความถูกต้อง และ
เหมาะสม (f=118, 93.65 %) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความถูกต้อง และเหมาะสมทุกด้าน โดยด้านที่มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์และด้านผลสะท้อนย้อนกลับ (f=9, 100 %;
f=9, 100 %; f=7,77.8 %, และ f=7, 77.8) ตามล าดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา วิ น น์ และ แคมเมอร์ ร อน (Winn &
Cameron,1998, pp. 491-512) ที่พบว่า เกณฑ์คุณภาพแนวคิดของระบบคุณภาพดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อกาหนดให้
มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการหรือมุ่งสู่คุณ ภาพที่ดีในอนาคตได้ และสอดคล้องกับ Feng, Prajogo, Tan, and Sohal (2006, pp.
269–278) ที่พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างองค์ประกอบรางวัล MPNQA และผลการดาเนินงานทั้งสองด้านมี
ลักษณะเหมือนกันทั้งในสองประเทศและประการสาคัญคือ หมวดที่ 1 ภาวะผู้นาและหมวดที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อ
ผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรมในขณะที่หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นกระบวนการ
ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านคุณภาพนอกจากนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและการสารวจกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทดลองรูปแบบและผลการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบโดย สามารถสรุปรูปแบบระบบการบริหารจัดการของสถาบัน/สานักงาน ควรเพิ่มประเด็น 1) ศึกษาบริบท ศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และลักษณะสาคัญขององค์การ กระบวนการศึกษานโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและสังคม
โลกของสถาบัน/สานัก และเพิ่ม ระบบและกลไกการเทียบเคียงสถาบัน /สานักหรือเกณฑ์เปรียบเที ยบเฉพาะ ตลอดจนการเพิ่ ม
รายละเอียดคาอธิบายแต่ละขั้นตอนในระบบและกลไกของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ส่วนผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบระบบการบริหารจัดการของสถาบัน/สานักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) ขณะที่ผลการประเมิน
ความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบระบบการบริ ห ารจั ด การสถาบั น /ส านั ก พบว่ า ทั้ งโดยรวมและรายองค์ ป ระกอบ คื อ ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลผลิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการเพื่อวิเคราะห์การตรวจสอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และผลการตรวจสอบความเหมะสมและความเป็นไปได้ของ
ผู้บริหาร และบุคลากรผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบ
การบริหารสถาบัน/สานัก ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน/สานัก ทั้งนี้การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

42
Journal of Graduate School 16(73) April - June 2019

ข้อเสนอแนะ

มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
กล
นค
ร

ใช้รูปแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการต่าง ๆ สามารถดาเนินการโดยบูรณาการไปพร้อมกับการดาเนินงานตามปกติของสถาบัน/
สานั ก เพื่ อน ารายงานผลไปสู่ก ารปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบและกลไกดังกล่าวให้ มี ป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจั ยข้างต้ น
สอดคล้องกับผลการประเมินความเป็นไปได้การนารูปแบบการบริหารจัดการโดยการนา TQM ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของปรีดา พ่วงกิ่ม (2558, หน้า 170-178) และสอดคล้องกับชิปเพ็นโกรเวอร์ (Shipengrover, 1994, pp. 207-209) ที่
พบว่าองค์ประกอบที่นาไปสู่ความสาเร็จ 5 องค์ประกอบ คือ ความผูกพันของผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาบุคลากรแบบประสม การ
ทาให้เกิดพลัง การสนับสนุนในระดับท้องถิ่นและสิ่งอานวยความสะดวก และ ความผูกพันระยะยาว จากการศึกษาสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างทาให้เห็นความสาคัญในการประยุกต์การปฏิบัติด้านคุณภาพในสถานศึกษา และผลการศึกษาความเป็นไปได้จากการวิจัย
เป็นการย้าให้เห็นแนวคิดการนาแนวคิดของ PMQA และ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์การจากการ
ศึกษาวิจัยของ เรด (Rad, 2006, pp. 606- 625) วิจัยผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรต่อความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรในโรงพยาบาล โดยใช้แบบสอบถามสารวจจากผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลในประเทศอิหร่าน ผลจาก
การวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จมากคือ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551, หน้า 143-148) ที่
พบว่าการบริหารจัดการภาครัฐ ผลการประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการภาครัฐของทั้ง 4 โรง มีความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง เป็นต้น
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้
1.1 สถาบัน/สานัก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนารูปแบบระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเพื่อควรจัดการ
อบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเพื่อ การดาเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้
เพื่อจะทาให้สถาบันสามารถนาแนวคิดการบริหารจัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนในการพัฒนา อันจะทาให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานประสบ
ความสาเร็จได้ในที่สุด
1.2 สถาบันสานักที่นารูปแบบระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเชิงนโยบาย มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีการศึกษาผลการพัฒนาอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1. ผลจากการวิจัย พบว่ารูปแบบการบริการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศที่พัฒนาขึ้นมี
ความเป็นไปได้สูงในการคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ จึงควรนาไปศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบัน/สานักหรือหน่วยงานอื่น ๆ ว่ามีผลต่อ
การการยกระดับคุณภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับการดาเนินการบริหารจัดการตามปกติ
2.2 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น สถาบันสานัก หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ควนมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค หรือปัจจัย ในการนา EdPEx ไปสู่การปฏิบัติ
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