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The objectives of this study were: 1) to examine the components of the high performance

management of private universities in Thailand and 2) to build a model of the high performance

mana$ement of private universities in Thailand.

This study was a mixed method approach a qualitative research, added with quantitative

data, fhe sample of this study was divided into 3 groups. (1) A qualitative group included 2

groupt. (a) The first group consisted ofexperts and high level managers who delivered policy and

monitpred quality of educational standard. The informants of this group were the administrator of

the Higher Education Commission, the Education Council, the Office for National Education

Standbrds and Quality Assessment (Public Organization) and experts from private and

goverhment universities. They were 5 informants and selected by the purposive sampling

technique, (b) The second group consisted of 13 administrators, faculty members, alumni, and

emplgyers from three Thai private universities i.e. Rangsit University, Sripatum University, and

Siam University. (2) A quantitative goup included 378 persons and was selected by the stratified

Doctor of Philosophy

Management
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random sampling technique. (3) Documents related to intemational high performance

management of Harvard University, Brown University, and Singapore Management University

were examined and selected by the purposive sampling technique. Qualitative data were analyzed

by content analysis and quantitative data were analyzed by descriptive statistics.

The result showed as follows:

1) The high performance organization management of private universities in Thailand

consisted of 6 components. (l) To have best practice, universities must manage their universities

efficiently and effectively according to higher education missions. (2) Administrators need to

embecl leadership in terms of traits, behaviors, and management. (3) The human resource

management must include recruitment, development, and personnel retention. (4) The

organizational culture such as thinking, behaviors, and instrumental or symbolic objects had to be

entrenched. (5) Knowledge management must be established their goals and objectives, so

direction can be specified. Universities must seek for and create the KM team, perform the

knowledge audit and analysis, share and transfer knowledge. (6) Technology management must

include building infrastructure of the information of technology, accepting and implementing

information of technology, and delivering information of technology policy.

2) The model of high performance organization management of private universities in

Thailand must consist of 6 components as the core components. Moreover, these private

universities must excel for their high performance to demonstrate their identities or uniqueness.

To achieve that high performance, these private universities must build their network and seek for

collaboration between alliances. These will lead to support in terms of academic affairs and

services, research and innovation. Universities must seek for and manage fund and resources for

developing which can be value added. As a result, universities will increase their potential and

gain their reputation intemationally, such as intemational high performance management of

private universities with sustainable development as well.

Keyword: management, private universities, prototype of high performance organizational

management
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กติติกรรมประกาศ 

 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคระห์และเมตตาจากรองศาสตราจารย ์                
ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  คุณารักษ์ อาจารย ์  
ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้คาํปรึกษา ดูแล แกไ้ข ให้คาํปรึกษา แนะนาํและ
ช้ีแนะแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตลอดกระบวนการ รวมทั้งตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบดุษฎีนิพนธ์  ซ่ึงประกอบด้วย ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ยุวฒัน์ วุฒิเมธี ศาสตราจารย ์ดร.บุญทนั ดอกไธสง และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา  
ถิรศิริกุล ท่ีให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบ และช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ขเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีมี
ความถูกตอ้งเรียบร้อย สมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ ดร.บุรินทร์  สันติสาส์น รองศาสตราจารย ์ดร.
ปรัชญนนัท ์ นิลสุข ท่ีให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการจดัทาํดุษฎีนิพนธ์เพื่อให้
เกิดความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และในโอกาสน้ีใคร่ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.
ปรีชา หงษไ์กรเลิศ    ท่ีเคารพยิง่ ซ่ึงท่านไดล่้วงลบัไปแลว้ จะอยูใ่นความทรงจาํและขอระลึกถึงท่าน
ตลอดไป 

ขอขอบพระคุณ ดร.บญัชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบุรี ดร.นภวรรณ แยม้ชุติ   
ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งมหาวิทยาลยัธนบุรี ดร.อุไรรัตน์ แยม้ชุติ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุพงษ ์
อินฟ้าแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบุรี ท่ีให้การส่งเสริมสนบัสนุนพร้อมให้ทุนการศึกษาจน
สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรในคร้ังน้ี 

นอกจากท่านท่ีกล่าวนามขา้งตน้แลว้ ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านท่ีสละเวลา
อนัมีค่าให้ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมน้ีขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรสาย
สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ท่ีให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลประกอบการทาํวิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ ทุกคนในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัสยาม และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ  ผูบ้ริหารและคณาจารยม์หาวิทยาลยัธนบุรี
ท่ีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลและให้กาํลงัใจดว้ยดีตลอดมา รวมทั้งในความสําเร็จของ
การวจิยัคร้ังน้ี คงเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจและความระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูเ้ป็น
ท่ีรักและเคารพยิ่ง ซ่ึงล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคนท่ีให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม และเป็นกาํลงัใจใหด้ว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 
โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใตยุ้คกระแสโลกาภิวตัน์ การบริหารองค์การมีความซับซ้อน

มากข้ึน ศาสตร์ทางการบริหารจดัการไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงมีการผสมผสาน
กันในลักษณะสหวิทยา (multidiscipline)โดยการน าทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ารในปัจจุบนัมากข้ึน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549, น.2-3) ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกว่ากลยุทธ์ในการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสุดคือการมุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์าร การสร้างศกัยภาพขององคก์าร ทางหน่ึงคือการพฒันา
ระบบบริหารจดัการภายในให้พร้อมรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตามเป้าหมาย ให้
องค์การประสบผลส าเร็จและอยู่รอดอย่างย ัง่ยืน ในอดีตเป็นท่ียอมรับกนัวา่องค์การท่ีก่อตั้งมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ย่อมมีการบริหารจดัการท่ีดี มีมาตรฐาน เป็นตน้แบบขององค์การท่ีก่อตั้งใหม่
เสมอ ส าหรับในยุคกระแสโลกาภิวฒัน์ มิไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวการล่มสลายของ
องคก์ารยกัษใ์หญ่ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหลายแห่ง ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา หรือผลิตภณัฑ์บางอยา่งท่ี
ค่อย ๆ สูญหายไปจากทอ้งตลาด อาทิเช่น ผูผ้ลิตโทรศพัท์มือถือบางยี่ห้อ รวมถึงผูผ้ลิตฟิล์มและ
กล้องถ่ายรูป ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีการแข่งขนัสูง มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อองค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอก ท าให้ภารกิจขององค์การไม่สามารถหยุดน่ิงอยู่กับท่ีได ้
จ  าเป็นตอ้งพฒันาตลอดเวลา การอยูน่ิ่งเฉยจะเป็นสาเหตุให้องคก์ารเหล่านั้นปรับเปล่ียนตามกระแส
โลกไม่ทนั องค์การจะค่อย ๆ ลา้สมยั ถดถอยในท่ีสุด และเส่ือมสภาพไปกบักาลเวลา ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าว จึงเกิดแนวคิดหลากหลายรูปแบบ พร้อมบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ไดก้บัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารในปัจจุบนั และช่วยให้องคก์ารต่าง ๆ สามารถบริหารจดัการกบั
การเปล่ียนแปลง และช่วยเสริมสร้างความสามารถขององคก์ารในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนไม่วา่จะเป็นแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (learning organization) องคก์าร
แห่งความรู้ (knowledge based organization) องค์การสุขภาพดี (healthy organization) องค์การ
มุ่งเนน้กลยุทธ์ (strategy focused organization) องคก์ารมุ่งเนน้ค่านิยม (value-based organization) 
องค์การมุ่งเน้นลูกค้า (customer-focused organization) องค์การท่ีมีประสิทธิผล (effective 
organization) และองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ (high performance organization) 

 



2 

แนวคิดเก่ียวกบัองค์การแห่งความเป็นเลิศ (high performance organization) ไดมี้การ
กล่าวถึงอย่างแพร่หลาย องค์การธุรกิจเอกชนให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการคุณภาพ
แบบองค์รวม โดยมุ่งให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกใจลูกคา้ รวมทั้งค  านึงถึงประสิทธิภาพของการ
ลงทุนดว้ยนั้น (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540, น.111) ประกอบกบัสภาพแวดลอ้ม
ในปัจจุบนั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลย ีวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
มีความสลบัซับซ้อน และคาดการณ์ล่วงหน้าไดย้าก การท่ีจะอยู่รอดภายใตส้ภาพแวดล้อมเช่นน้ี 
องค์การไม่สามารถปรับปรุงตนเองโดยอาศยัเพียงจากประสบการณ์เดิมท่ีเคยท ามา หรือปรับปรุง
เพื่อรักษาสถานภาพเดิมของตนเอง องค์การจ าเป็นต้องแสวงหารูปแบบขององค์การท่ีมี
ความสามารถในการปรับตวั เพื่อใหก้ารบริหารจดัการประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพึง
ปรารถนาส าหรับทุกองค์การ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551, น.3) เช่นเดียวกบัองค์การทาง
การศึกษา โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีเนน้เร่ืองความรู้ ความสามารถของก าลงัคน และภูมิปัญญา
ของประเทศ อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขนักบันานา
ประเทศ จึงเป็นผลใหห้ลายประเทศทัว่โลกหนัมาเพิ่มความส าคญักบัการศึกษาในฐานะท่ีเป็นกลไก
หรือเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของก าลงัคน สังคม และประเทศให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนประเด็นส าคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาต่างมุ่งสู่การพัฒนาด้านคุณภาพเป็นส าคัญ 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ไดมุ้่งเนน้ให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนท่ีมีคุณภาพเพื่อมุ่งแห่งความเป็น
มาตรฐานสากล และน าพาองค์การไปแห่งความเป็นเลิศได้ต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 23-24). 

 กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี วฒันธรรม และจากกระแสโลกาภิวตัน์ สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนไทยไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ขณะเดียวกนั
อุดมศึกษาเอกชนไทยยงัต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากภายนอกประเทศ ภายในประเทศ และ
ภายในสถาบนัหลายประการไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ ความเสมอภาคของการให้บริการและการขาดแคลนงบประมาณ  (ส านกัคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2552, น.2) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งเร่ง
ปฏิรูปการศึกษาอยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อนั
เป็นกลไกท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคนระดบัสูง การวิจยัสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาประเทศ และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพทั้ง
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ดา้นการผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้การ
จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสามารถเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะน ามาซ่ึงการพฒันาประเทศท่ี
ส าคญั  

ในปี พ.ศ. 2558 เกิดการรวมตวักนัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงท าให้
เกิดการเปิดเสรีดา้นการคา้สินคา้และบริการในอาเซียน ส่งผลให้เกิดการจดัการศึกษาขา้มพรมแดน
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตวักวา้งขวางมากข้ึน ท าให้การเคล่ือนยา้ยก าลงัคน นกัศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเคล่ือนยา้ยองค์ความรู้ ภาษาและวฒันธรรมระหว่างกัน 
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน โดยเฉพาะสถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ตอ้งคิด 
ตอ้งท า เพราะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ และรองรับกบัความทา้ทายและการ
แข่งขนัในเวทีโลกท่ีอยูร่อบดา้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต (กระทรวงการต่างประเทศ, 2558) 

ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่วยงานตน้สังกดัของมหาวิทยาลยัเอกชนได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเขา้ร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบตัรอาเซียน 
ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา สกอ. ไดก้ าหนดให้การเปิดเสรีการคา้บริการดา้นการอุดมศึกษา และบูรณาการการเป็น
ประชาคมอาเซียน ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 เพื่อเป็น
แนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว
เพื่อให้คุณภาพบณัฑิตในอนาคตไปสู่สากล และน าประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขนัได ้
โดยสร้างความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกในการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบุคลากรไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้านในระยะเร่ิมต้น และขยายวงให้กวา้งข้ึน (จดหมายข่าวส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา) (HEC Newsletter) ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 52 ประจ าวนัท่ี 7 มีนาคม 2554)  

 

1.2 ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
มหาวิทยาลยัเอกชนเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนและจดัการศึกษา

ภายใต้การบริหารของหน่วยงานเอกชน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้ก  าหนดนโยบายและ
ควบคุมดูแลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา การวิจยั การให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลยั
เอกชนเป็นสถาบนัการศึกษาทางสังคม และเป็นองคก์ารสาธารณะซ่ึงมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงตอ้ง
ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัการจดัการศึกษาและคุณภาพการศึกษา  
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โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกก าหนดโดยส านกังานรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (องคก์ารมหาชน) รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) การประกนัคุณภาพเป็น
เคร่ืองตรวจสอบและช้ีวดัถึงความเข้มแข็งของสถานศึกษาในจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ถือ
วา่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีสถานศึกษาตอ้งพฒันาสถานศึกษาของตนเอง โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการความรู้ พฒันาความรู้ 
พฒันาความคิด และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพ 
และมีความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นอยา่งยิ่ง (รัชพล 
คชชารุ่งโรจน์, 2548)  

สภาพปัญหาปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน โดยมี
สถาบนัอุดมศึกษา   ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 171 แห่ง เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ จ านวนรวม 81 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลยัเอกชน วิทยาลยัเอกชน และสถาบนัเอกชน 
จ านวนรวม 70 แห่ง นอกจากน้ียงัมีวทิยาลยัชุมชนอีกจ านวน 20 แห่ง (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557 ออนไลน์) จากอตัราการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสถาบนัอุดมศึกษา ท าให้เกิดการ
แข่งขันกันสูงข้ึนทั้ งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันเอง โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีการผลกัดันให้ออกนอกระบบและได้รับทุนสนับสนุนด้านการเงินจาก
รัฐบาลโดยจดัสรรงบประมาณให้เป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป ส่วนในดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัของรัฐ 
และมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มีอ านาจตั้งหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตร
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเอง ส่งผลให้มีความคล่องตวัและมีอิสระในการบริหารจดัการ
งานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมหาวิทยาลยัเอกชน ก็มีบทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาของชาติ สามารถช่วย
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจดัการศึกษาดว้ยเช่นกนั แต่มหาวิทยาลยัเอกชนมิไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากรัฐบาล จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาตนเอง ตอ้งบริหารงบประมาณให้สามารถเล้ียงตนเองได ้
นัน่คือ การลงทุนส่วนบุคคล (private investment) ในการจดัการศึกษา ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยั
เอกชนตอ้งจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงตอ้งบริหารจดัการและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารอยา่ง
มีคุณภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนั ดว้ยงบประมาณของมหาวทิยาลยัเอกชนเองทั้งส้ิน 
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หากกล่าวถึงการเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศแลว้ ตวับ่งช้ีท่ีดีของการตอบแทน
ทางสังคมคือ “คุณภาพ” ของการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษานั้นสร้างข้ึน (อุทยั ดุลยเกษม. 2547,       
น. 62-63) มหาวทิยาลยัเอกชนไทย หรือเรียกภาพรวมวา่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ปัจจุบนั มีจ านวน 
70 แห่ง แบ่งเป็น มหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 41 แห่ง วิทยาลยัเอกชน จ านวน 22 แห่ง และสถาบนั
เอกชน จ านวน 7 แห่ง (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 ออนไลน์) ในบริบทของ
สถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษา ไม่วา่จะเป็นมหาวิทยาลยัขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ่ ล้วนให้ความส าคญักบัคุณภาพการศึกษาในภาพรวมมากข้ึน เพราะการแข่งขนัด้าน
การศึกษาท่ีมีมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ถึงแมว้า่จะมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมินติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลยัเอกชน คือ สมศ. ซ่ึงประเมินทุกห้าปี ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมและ
สรุปสถิติค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของมหาวิทยาลยั
เอกชนทั้ง 70 แห่ง โดยแยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดเล็ก และ 
ขนาดกลาง และกลุ่มท่ี 2 เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ (ขนาดของมหาวิทยาลยัวดัจากจ านวน
นกัศึกษา คือ ขนาดเล็กมีนกัศึกษานอ้ยกวา่ 5,000 คน ขนาดกลางมีนกัศึกษาตั้งแต่ 5,000-9,999 คน 
และขนาดใหญ่มีนกัศึกษาตั้งแต่ 10,000 คน ข้ึนไป) โดยมีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ มหาวิทยาลยัขนาดเล็ก และมหาวิทยาลยัขนาดกลาง รวม 61 แห่ง มี
ค่าเฉล่ีย 4.19 และ กลุ่มท่ีสอง มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ รวมเก้าแห่ง มีค่าเฉล่ีย 4.36 แม้แต่
มหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีก่อตั้งมานานตั้งแต่ 30 ปี ข้ึนไป เช่ือวา่มีศกัยภาพ และความพร้อม
ในดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ประกอบกบัผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
จาก สมศ. มีค่าเฉล่ียผลการประเมินท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า มหาวิทยาลยัขนาดเล็กและมหาวิทยาลยั
ขนาดกลาง แต่ก็ยงัมีบางตวับ่งช้ีท่ีอยู่ในระดบั พอใช ้หรือ ตอ้งปรับปรุง และตอ้งไดรั้บการพฒันา
เพื่อใหมี้คุณภาพและพฒันาไปแห่งความเป็นเลิศต่อไป  

จากความเป็นมาและปัญหาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยส่งผลให้
มหาวทิยาลยัเอกชนตกอยูใ่นสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงทั้งจากมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ มหาวทิยาลยัเอกชนดว้ยกนัเอง และมหาวิทยาลยัต่างชาติ ดว้ยนั้น ดงันั้นมหาวิทยาลยั
เอกชนจึงควรหาแนวทางหรือระบบการบริหารจดัการตามบริบทของมหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีจะท า
ให้สถานศึกษามีความโดดเด่น มีคุณภาพ สามารถจดัการกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
และช่วยเสริมสร้างความสามารถของสถานศึกษาในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีความเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2552 ท่ีกล่าววา่ กลยุทธ์ท่ีท าให้
องคก์ารเจริญเติบโตทนัต่อการตอบสนองการเปล่ียนแปลง และความตอ้งการของลูกคา้ และตลาดท่ี
เปล่ียนไปหรือเกิดข้ึนใหม่สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การบริหาร
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จดัการองค์การยุคใหม่ท่ีดีท่ีสุดคือการมุ่งเน้นคุณภาพ และมีผลปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะ
องคก์ารประเภทมหาวทิยาลยัเอกชนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้เกิดข้ึนกบัองคก์าร การสร้าง
ศกัยภาพขององคก์ารทางหน่ึง คือการพฒันาระบบบริหารจดัการภายในองคก์ารให้พร้อมรับกบัทุก
สถานการณ์ เพื่อใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จ มีความเป็นเลิศ และด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาการบริหารจดัการองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้เป็นองคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศ และ
สร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

 

1.3 โจทย์วจิัย 
  ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยควรเป็นอยา่งไร 
 

1.4 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 2. เพื่อสร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

 

1.5 ขอบเขตและข้อจ ากดัของการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาในประเด็นด้านการบริหารจัดการองค์การหกมิติ ได้แก่ การ

ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองคก์าร การจดัการ
ความรู้ และการจดัการเทคโนโลยี 

2. ขอบเขตด้านประชากร   
การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตการวิจยัเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศ

ไทยท่ีมีจ านวนนกัศึกษาตั้งแต่ 10,000 คน และมีอายุในการจดัตั้ง ตั้งแต่ 30 ปี ข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน  
เก้าแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ โดยเลือกเฉพาะมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีมีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี พ.ศ. 2554 - 2558 โดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผ่านในระดบั ดีมาก (ค่าคะแนน 
ตั้ งแต่ 4.51 ข้ึนไป ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพหลัก 18 ตัวช้ีวดั) ซ่ึงมีจ านวนสามแห่ง ประกอบด้วย 
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มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม  ดงัมีรายละเอียดผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี พ.ศ. 2554 - 2558 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 

ท่ี ช่ือสถาบนั 
ระยะเวลา 
ในการจดั 

การศึกษา (ปี) 

จ านวน
นกัศึกษา  
(คน) 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ. 2554 - 2558) 
(ค่าเฉล่ียคะแนน) 

1 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 46 21,365 4.61 
2 มหาวทิยาลยัรังสิต 30 25,523 4.56 
3 มหาวทิยาลยัสยาม 43 14,373 4.53 
4 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 54 28,316 4.47 
5 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 47 17,742 4.34 
6 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 35 10,955 4.31 
7 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 29 10,979 4.23 
8 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 53 19,424 4.10 
9 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 48 22,545 4.07 

 
ทีม่า: 1. ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2558)  
         2. สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2559) 

 
ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน พ.ศ. 2557-2558 ของ

มหาวิทยาลัยเอกชน  จ านวนสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวทิยาลยัสยาม มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยผ่านเกณฑ์ ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉล่ียคะแนน ตั้ งแต่ 4.51 ข้ึนไป ตามตวับ่งช้ีคุณภาพหลัก        
เกา้องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ  
2) การผลิตบณัฑิต  
3) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  



8 

4) การวจิยั  
5) การบริการทางวชิาการแก่สังคม  
6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
7) การบริหารและการจดัการ  
8) การเงินและงบประมาณ  
9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

นอกจากน้ีสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เป็นสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีจ านวนสมาชิก ทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบนั รวมทั้ งส้ิน         
66 แห่ง ไดค้ดัเลือกบุคลากรดีเด่น และนกัศึกษาดีเด่นเป็นประจ าทุกปี และรวบรวมไวเ้ป็นท าเนียบ
ของสมาคมฯ (สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2559) โดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีอยู่ในสังกดัของสถาบนัสมาชิกของสมาคมฯ ท่ีมีผลงานดีเด่นและสร้างช่ือเสียงให้แก่
วงการอุดมศึกษาเอกชน 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. รางวลัประเภทบุคลากรดีเด่นดา้นวชิาการ แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มบุคลากรดีเด่นดา้นวิชาการ ทั้งกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  
2) กลุ่มนกัวจิยัรุ่นใหม่ ในกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

2. รางวลัประเภทบุคลากรดีเด่นดา้นสนบัสนุนวชิาการ แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ ทั้งระดบัผูบ้ริหารหรือหวัหนา้หน่วยงาน  
2) กลุ่มระดบัผูป้ฏิบติัการ 

ในส่วนของการยกย่องเชิดชูเกียรตินกัศึกษาและบณัฑิตท่ีอยูใ่นสังกดัของสถาบนัสมาชิก
ของสมาคมฯ ท่ีมีผลงานดีเด่นและสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่วงการอุดมศึกษาเอกชนส่ีประเภท ดงัน้ี 

1. รางวลันกัศึกษาดีเด่นประเภทวชิาการดีเด่น แบ่งเป็นสามกลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  
3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 

2. รางวลันกัศึกษาดีเด่นประเภทวทิยานิพนธ์ดีเด่น แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี  
1) ระดบัปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขา 
สังคมศาสตร์  
2) ระดบัปริญญาโท ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  
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3. รางวลันกัศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น  
4. รางวลันกัศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวฒันธรรมดีเด่น 
ตลอดระยะเวลาห้าปียอ้นหลงั (ปี พ.ศ. 2555 - 2559) มหาวิทยาลยัเอกชน ทั้งสามแห่ง 

ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม มีบุคลากรท่ีได้รับรางวลั
บุคลากรดีเด่นทั้งดา้นวิชาการ และดา้นสนบัสนุนวิชาการ นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
นกัศึกษาดีเด่นทั้งดา้นประเภทวชิาการดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น และ
ประเภทศิลปวฒันธรรมดีเด่น อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองทุกปี (สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย, 2559) 

อีกทั้งมหาวิทยาลยัเอกชน ทั้งสามแห่งดังกล่าว ได้จดัตั้งและจดัการศึกษามาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 30 ปี ข้ึนไป กล่าวคือ มหาวิทยาลยัศรีปทุม จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2513 รวมระยะ 
เวลา 46 ปี มหาวทิยาลยัรังสิต จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2529 รวมระยะเวลา 30 ปี และมหาวทิยาลยั
สยาม จดัตั้งเม่ือ พ.ศ. 2516 รวมระยะเวลา 43 ปี ประกอบกบัมหาวิทยาลยัเอกชนทั้งสามแห่งจดั
การศึกษาในหลกัสูตรท่ีเป็นทั้งภาคภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติ ควบคู่กนัตลอดมา 

จากศกัยภาพ ความพร้อม ทั้งดา้นระยะเวลาในการจดัการศึกษา ดา้นคุณภาพการศึกษาท่ี
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระดับดีมาก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และจากรางวลัคุณภาพของบุคลากรดีเด่น และ
นักศึกษาดีเด่น ท่ีได้รับการคดัเลือกจากสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนทั้ง 3 แห่ง จึงเช่ือมัน่ไดว้า่จะสามารถพฒันาใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ และพฒันาสร้างเป็นตน้แบบจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยไดต่้อไป 

3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ / ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ โดย

ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี  
การวจิยัเชิงคุณภาพ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และผู ้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 

2) กลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างสามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวทิยาลยัสยาม 
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การวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ 

กลุ่มผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั จ  านวนสามแห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
และมหาวทิยาลยัสยาม  

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือน มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2560   
5. ข้อจ ากดัของการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการบริหารจดัการภายในของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเป็นส าคญั

โดยมีขอ้จ ากดัของการวจิยัเก่ียวกบั 
1)  อิทธิพลของปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ งบประมาณและเงินทุน แต่ละสถาบนัจะมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการลงทุนส่วนบุคคลในการจดัการศึกษา     
2)  บริบทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละมหาวทิยาลยัมีความแตกต่างกนั   

ซ่ึงทั้งสองเร่ืองมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเอกชนไทย แต่ผูว้ิจยัมิไดน้ าทั้ง
สองเร่ืองมาศึกษา ฉะนั้นผลการวจิยัคร้ังน้ีจึงจ ากดัความถูกตอ้งเฉพาะเร่ืองการบริหารจดัการภายใน
ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเท่านั้น 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั

เอกชนไทย 
2. ไดอ้งค์ความรู้และได้ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั

เอกชนไทย 
3. เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้น าตน้แบบการ

จดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปเป็นขอ้มูลและก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศ และประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อการพฒันา
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยให้สามารถด ารงอยูไ่ด ้มีการเจริญเติบ และน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

 

1.7 นิยามศัพท์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจตรงกนัจึงไดใ้ห้นิยามศพัทป์ฏิบติัการ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั
ไวด้งัน้ี 
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การจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการองค์การท่ีมีการวางแผน การจดั
องค์การ การก าหนดนโยบาย การควบคุมดูแล และการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหลกัของการ
อุดมศึกษาให้เป็นทิศทางเดียวกนัทั้งองค์การ โดยผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน ร่วมมือกนัปฏิบติังาน 
และขบัเคล่ือนองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 มหาวทิยาลยัเอกชนไทย หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีใหก้ารศึกษาระดบัปริญญาแก่
บุคคลตั้งแต่หน่ึงคน ข้ึนไปในประเทศไทย เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีบริหารจดัการโดยภาคเอกชน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แกไ้ข (เพิ่มเติม) พ.ศ.2550 และเป็นสมาชิกสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีจ านวนนกัศึกษา ตั้งแต่ 
10,000 คน ข้ึนไป มีอายุในการจดัตั้ง ตั้งแต่ 30 ปี ข้ึนไป และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก   
รอบสาม ในระดับ ดีมาก ทั้ งจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัการศึกษาทั้งหลกัสูตรภาค
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ พร้อมกับได้รับรางวลัคุณภาพ ทั้ งด้านบุคลากรดีเด่น และ
นกัศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยคร้ังน้ีซ่ึงมีจ านวนสามแห่ง 
ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัศรีปทุม มหาวทิยาลยัรังสิต และมหาวทิยาลยัสยาม 
 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพ
และมีการบริหารจดัการเป็นเลิศ จนท าให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ จากผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน 
กระบวนการบริหารจดัการ วฒันธรรมองคก์าร และบนพื้นฐานเทคโนโลย ี
 ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หมายถึง 
รูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีคุณภาพจนท าให้มีการปฏิบติังานเป็นเลิศ จาก
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน กระบวนการบริหารจดัการ วฒันธรรมองคก์าร บนพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
 การปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ หมายถึง การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
เกิดจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานขององค์การเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน ท่ีสามารถยึดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเกิดเป็นวฒันธรรม
องค์การท่ีมุ่งพฒันาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ และอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมและผลกัดนัในการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

ภาวะผู้น าผู้บริหาร หมายถึง การใช้ภาวะผูน้ า อนัประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ
เป็นผู ้น าท่ี มีบุคลิกภาพท่ีดี สง่า มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง ภาวะผู ้น า                
เชิงพฤติกรรม เป็น ผูน้ าท่ีเก่ง มุ่งปฏิบติังาน มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน มี
วิสัยทศัน์ และสามารถบริหารจดัการผูป้ฏิบติังานรวมถึงทีมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และภาวะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ เป็นผูน้ าท่ีสามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดีในทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์การมี
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง องคก์ารมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ
เพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ อนัประกอบดว้ย การคดัเลือก การสรรหา ผูป้ฏิบติังานท่ีดี มีคุณภาพ 
ทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุน การพฒันาบุคลากรท่ีเป็นทุนมนุษยส์ าคญัสุด
ขององค์การทั้งการสนับสนุนให้ศึกษาต่อการท าผลงานวิชาการการอบรมสัมมนาอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ และ การธ ารงรักษาบุคลากรโดยการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการปฏิบติังาน พร้อมกบัการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูป้ฏิบติัให้มีความรู้สึกรักและผูกพนัธ์กบั
องคก์าร 

วฒันธรรมองค์การ หมายถึง องคก์ารมีการสร้างวฒันธรรมทางความคิด ค่านิยม ท่ีส่งเสริม
ใหผู้ป้ฏิบติังานมีการพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาองคก์าร สร้างวฒันธรรมทางพฤติกรรมท่ี
มีแบบแผน แนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีส่งเสริมให้องค์การไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนบัสนุน 
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาองคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศ 

การจัดการความรู้ หมายถึง องคก์ารมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ของการจดัการความรู้
ให้เกิดข้ึนในองค์การอย่างเป็นระบบและชดัเจน มีการสร้าง แสวงหา กลัน่กรอง ความรู้เพื่อการ
พฒันาองค์การ รวมถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัเก็บ การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการความรู้ เพื่อ
สนบัสนุนไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
  การจัดการเทคโนโลยี หมายถึง องค์การมีการจดัการเทคโนโลยี โดยการน า เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ รวมถึง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษา เพื่อการจดัการเรียนรู้ และเพื่อการจดัการองคก์าร มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการปฏิบติังานไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกบัองคก์ารจะตอ้งก าหนดนโยบายและสร้างความ
ตระหนกัใหผู้บ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน ในองคก์ารทุกคนยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
 



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษา เร่ือง ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการอุดมศึกษาเอกชนไทย 
2.1.1 ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัเอกชน 
2.1.2 การบริหารทางวชิาการของอุดมศึกษาเอกชน 
2.1.3 การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเอกชน 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ        
1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพองคก์าร  
2. การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
3. ปัจจยัในการบ่งถึงความส าเร็จของมหาวทิยาลยัตามองคก์ารความ 
    ร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  2.2.3 แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความ   
            เป็นเลิศ 
   1. แนวคิดภาวะผูน้ า 

2. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3. แนวคิดวฒันธรรมองคก์าร 
4. แนวคิดการจดัการความรู้ 
5. แนวคิดการจดัการเทคโนโลย ี

2.3 กรณีศึกษาการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชน 
2.3.1 มหาวทิยาลยัรังสิต 
2.3.2 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
2.3.3 มหาวทิยาลยัสยาม 
2.3.4 มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  
2.3.5 มหาวทิยาลยับราวน์   
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2.3.6 มหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์  
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบการวจิยัและมิติในการวจิยั 
   

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการอดุมศึกษาเอกชนไทย 
2.1.1 ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

 สืบเน่ืองจากปรัชญาการอุดมศึกษาของยโุรปในอดีตมุ่งเนน้เฉพาะการศึกษาทางดา้นปัญญา
และการปลูกฝังคุณธรรม มหาวิทยาลัย จึงเป็นแหล่งค้นควา้หาความรู้ของผูอ้ยากรู้อยากเห็นท่ี
ตอ้งการหาความจริงท่ีเป็นสากลนิรันดร (วิจิตร ศรีสอา้น, 2518, น. 7) โดยไม่ยุ่งเก่ียวกบัสังคม 
การเมือง หรือผลิตก าลงัคนเพื่อการประกอบอาชีพแต่อย่างใด ต่อมาภายหลงัยุคกลางของยุโรป 
ปรัชญาอุดมศึกษาได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม มหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนเป็นมุ่งผลิตก าลังคน
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวฒันธรรมแบบใดแบบหน่ึง เพื่อให้
สามารถเขา้รับราชการ ดงัเช่น มหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด (Oxford University) ของประเทศองักฤษ    
(สุลกัษณ์ ศิวรักษ,์ 2530, น. 33)  
 สถาบนัอุดมศึกษาของไทยมีการจดัระบบการศึกษาตามแบบอยา่งของประเทศฝ่ังตะวนัตก 
โดยมีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดบัปริญญา
เอก ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัของเอกชน โดยมุ่งเนน้การผลิตก าลงัคนระดบัสูง เพื่อ
สนองความตอ้งการของรัฐในการพฒันาประเทศ (วิจิตร ศรีสอา้น, 2518, น. 31) สถาบนัอุดมศึกษา
ไทยจึงเปรียบเสมือนท าหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมาจากประเทศฝ่ัง
ตะวนัตกให้กบัผูเ้รียน โดยมิไดป้ระยุกต์ให้เขา้กบับริบทหรือความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของ
ประเทศไทย เพียงหวงัว่าจะท าให้ประเทศพฒันาได้เหมือนกบัประเทศฝ่ังตะวนัตกเท่านั้น (วิทย ์
วิศทเวทย,์ 2530, น. 11) เม่ือเป็นเช่นน้ี สถาบนั อุดมศึกษาของไทยยอ่มมิไดท้  าหนา้ท่ีให้ครบถว้น
ตามปรัชญา โดยเฉพาะดา้นการวิจยัคน้ควา้เพื่อความกา้วหนา้รวมถึงความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีจะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อความเจริญของมนุษยชาติ (วิจิตร ศรีสอา้น, 2518, น. 11) อีกทั้งไม่สามารถ
น าความรู้เหล่านั้นไปใชก้บัชีวติประจ าวนั หรือบริบทท่ีแทจ้ริงของสังคมไทยได ้ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาจึงมุ่งเนน้แต่จะรับราชการไม่ยอมกลบัไปสู่อาชีพเดิมของบิดามารดา 
ไม่คิดจะแก้ไขปรับปรุงอาชีพเดิมให้ดีข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีสังคมจึงมีสภาพท่ีเรียกว่า “เจริญแต่ไม่
พฒันา” (สุพล วฒิุเสน, 2532, น. 22)  
 มหาวทิยาลยั หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาในดา้นวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา 
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ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิตแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา รวมทั้งด าเนินการวิจยั การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ (ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556,        
น. 840) 
 มหาวิทยาลยัเอกชน ในท่ีน้ี หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อยู่ในการก ากบัดูแลและ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีทั้ ง “มหาวิทยาลัย”, 
“วทิยาลยั” และ “สถาบนั” 
 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง  สถาบันการศึกษา  ท่ีด า เ นินการเ รียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ในการก ากับดูแลและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัย
เอกชน วทิยาลยัเอกชน สถาบนัเอกชน และวทิยาลยัชุมชน (ชวนี ทองโรจน์, 2553, น. 7) 

แนวคิดและหลกัการบริหารจดัการอุดมศึกษานั้น นกัการศึกษาไทยมีความคิดเห็นวา่เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ท่ีตอ้งอาศยัศิลปะในการบริหาร อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัตลอดจนอ านาจแฝง
จากภายนอกอีกดว้ย การบริหารสถาบนัอุดมศึกษานั้นตอ้งบริหารทั้งงานและบริหารทั้งคนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและความตอ้งการของสังคมโดยยึดมัน่ในหลกัส าคญั 
2 ประการคือ ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน (autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้ าหนดเพียงกรอบของภารกิจหลกัท่ี
สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งจะน าไปปรับให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และวิถีทางของแต่ละสถาบนั 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดของมาตรฐานการอุดมศึกษา และภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ี 
สกอ. เป็นผูก้  าหนด รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา
บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลยัเอกชน ซ่ึงประกอบดว้ย การบริหารทางวิชาการ และการ
บริหารจดัการสถาบนัการศึกษา ดงัน้ี  

 

2.1.2 การบริหารทางวชิาการของอุดมศึกษาเอกชน  
มหาวิทยาลัยเอกชน ต้องมีเสรีภาพในการด าเนินงานด้านวิชาการ  ทั้งน้ีต้องไม่ขดัต่อ

นโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ และอยูใ่นการควบคุม ก ากบัดูแล ของหน่วยงาน
ตน้สังกดัตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ การบริหารตามกรอบของภารกิจของการอุดมศึกษา 
ซ่ึงสถาบนัการศึกษาจะตอ้งด าเนินการหรือบริหารนโยบายทางวิชาการ  ภายใตก้รอบภารกิจหลกั 4 
ประการ ประกอบดว้ย การเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย  
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1. ภารกิจด้านการเรียนการสอน แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 
ก าหนดใหก้ารเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาจะมีการจดัการศึกษาใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

1) การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้และทกัษะวชิาชีพในระดบักลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเร่ิมประกอบการ  

2) การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบัสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั การ
ริเร่ิมการพฒันาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรคแ์ละเผยแพร่ความรู้ การริเร่ิมการพฒันา
ประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการส่งเสริมบทบาท
ของประเทศในฐานะส่วนหน่ึงของประชาคมโลก  

3) การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความรู้และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้ความช านาญมากยิ่งข้ึนมุ่งสร้างสรรค์
ความกา้วหนา้และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้
และเทคโนโลยใีนดา้นวทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การประยุกตใ์ชว้ิทยาการสากล 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม ส่ิงส าคญัท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งค านึงถึงในการจดัการเรียนการสอน คือการผลิตก าลงัคนท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม การเสริมสร้างคุณภาพของบณัฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการท่ีไดม้าตรฐานมีทกัษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารเป็น
อยา่งดี มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ รวมถึงความสามารถในการปรับตวั เรียนรู้ 
พร้อมทั้งรับผดิชอบต่องาน มีมนุษยสัมพนัธ์ มีวนิยั และมีคุณธรรม  

2. ภารกิจดา้นการวิจยั เป็นหน่ึงในมาตรฐานการศึกษาและการส่งเสริมความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ การสร้างความรู้ใหม่การถ่ายทอดและวิเคราะห์ความรู้เพื่อผลประโยชน์ต่อสังคม โดยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัอุดมศึกษาท าการวิจยั
และเรียบเรียงต าราเพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาทุก
แห่งต่างตระหนักดีว่าการท างานวิจยัเป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงของการเป็นอาจารยผ์ูส้อน
ระดบัอุดมศึกษาซ่ึงผูส้อนตอ้งแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทนักบัความกา้วหนา้ทางวิทยาการดา้นอ่ืน 
ๆ การท างานวิจยัเป็นอีกวิธีการหน่ึงเพื่อไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ หลกัแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบ
การแกปั้ญหาแบบใหม่ รวมถึงการวจิยัร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจส าคญัประการหน่ึงของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เน่ืองจากความกา้วหนา้ตลอดเวลาของวิทยาการ ท าให้สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนมีบทบาทส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างความรู้เพื่อเป็นแหล่งวิชาการและ



17 
 

ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความเป็น
ประชาธิปไตย มีจริยธรรมสูง มีความตระหนกัในปัญหาสังคม และมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลในการ
แกปั้ญหาสังคม เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชป้ระโยชน์ต่อไปในสังคม และช้ีน าสังคม
ในลกัษณะต่าง ๆ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชนท่ีตอ้งพฒันาควบคู่
กนัไป ทั้งในบทบาทการช้ีน า การร่วมมือพฒันาและการพึ่งพาอาศยักนัรวมถึงการเป็นศูนยก์ลาง
ของการถ่ายทอดความรู้ เพื่อการพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

4. ภารกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย เป็นการธ ารงและส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อ
ความเป็นเอกลกัษณ์ การสร้างและเผยแพร่วฒันธรรมของชาติและภูมิภาคส่งเสริมวฒันธรรม สันติ 
สิทธิมนุษยชน การรักษาส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าของมนุษยแ์ละสังคม ซ่ึงสถาบนัการศึกษาตอ้งมี
บทบาทในการสร้างเน้ือหาสาระในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาดา้นวฒันธรรมไทย อารยธรรม
ไทย รวมถึงรายวิชาท่ีปรากฏในหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษานั้นตอ้งมีสาระเพื่อแสดงถึงความ
เป็นไทยในวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยไดน้ าไปปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
วทิยาการในสังคมปัจจุบนัและใชป้ฏิบติัภารกิจในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ  

มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องมีภารกิจในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายประกอบด้วย
การศึกษาชั้นสูงเพื่อความเป็นเลิศทางการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อสร้าง
ความรู้และการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้สากลและความรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในขณะเดียวกนัก็เป็นการศึกษาเพื่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เพื่อเพิ่มความเป็นธรรม
ในการขยายโอกาสและเพื่อเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีการจดัการศึกษาทั้งรูปแบบในระบบและ
นอกระบบ  

นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัเอกชนตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถผลิตและพฒันาก าลังระดับสูงท่ีมีความรู้และ
ความสามารถอยา่งมีคุณภาพในระดบัท่ีทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีถูกก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การ
มหาชน) รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) การประกนัคุณภาพเป็นเคร่ืองตรวจสอบและช้ีวดัถึงความ
เขม้แข็งของสถานศึกษาในจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐานและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เล่มท่ี 127 
หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยให้ถือว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาตอ้งพฒันาสถานศึกษาของตนเอง โดยท าหน้าท่ีเป็น
ผูจ้ดัการความรู้ พฒันาความรู้ พฒันาความคิด และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน าไปแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเอกชนเป็นอยา่งยิง่ (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548, น. 60)  

 

2.1.3 การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัเอกชน  
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เอกชน ผู ้บริหารจึงต้องยึดแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 36 โดย
เนน้การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเอกชนให้อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีการบริหารจดัการ
อุดมศึกษาไทยในปัจจุบนัครอบคลุมงานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (บุญส่ง หาญพานิช, 2550, น. 33-34)  

1. การบริหารวิชาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัทางวิชาการท าหน้าท่ีในการ
ผลิตผลงานวชิาการ การสร้างนกัวิชาการและวิชาชีพ และการใชผ้ลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์กบั
สังคมเป็นหลกั หนา้ท่ีหลกั คือ การจดัการเรียนการสอน และการวจิยั  

2. การบริหารงานบุคคล บุคคลในมหาวิทยาลยัประกอบด้วย ผูบ้ริหาร คณาจารย ์
ผูส้นบัสนุนวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีธุรการ งานบุคคล ไดแ้ก่ การสรรหา การจา้งและสัญญา การ
พฒันา และการประเมินบุคลากร ปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงในการบริหารงานบุคคล คือ ความตอ้งการ
สังคม นโยบาย ขอ้จ ากดัทางดา้นการเงิน โครงสร้าง ต าแหน่ง และภาระงาน  

3. การบริหารทรัพยากรการเงิน ด าเนินการภายใตง้บประมาณ และภายใตภ้ารกิจโครงสร้าง
ขององคก์าร โดยค านึงถึงในเร่ืองต่อไปน้ี คือ ระบบการไดม้า ระบบการสรรหา และระบบการใชท่ี้
มีความคล่องตวั ท่ีหลากหลาย และตรวจสอบได ้ดชันีบ่งช้ีทางการเงิน การเคล่ือนยา้ยทรัพยากร การ
ประเมินและตรวจสอบ (พรชุลี อาชวอ ารุง, 2543 น. 50)  

4. การบริหารสถาบนั ด าเนินการจดัการเน้ือท่ีทั้ งหมดให้กับสถาบนัโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การจดัท าตารางการใช้สถานท่ีและอุปกรณ์ การรักษาและปรับปรุง
อาคารสถานท่ีใหท้นัสมยั การวางแผนการใชท้รัพยากรหมุนเวียนอยา่งคุม้ค่า การจดัการรวมอ านาจ
และกระจายอ านาจ การบูรณาการบริหารให้สามารถเขา้กบัระบบอ่ืน ๆ การส่ือสารแบบเปิด และ
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (พรชุลี อาชวอ ารุง, 2543, น. 53) ด าเนินการบริหารจดัการอุดมศึกษา 
ซ่ึงเป็นระบบของมหาวิทยาลยัเอง และมีลกัษณะเฉพาะของตนเองท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของ
มหาวทิยาลยั ซ่ึงมหาวทิยาลยัสามารถก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารข้ึนไดเ้อง โดยสภามหาวิทยาลยั 
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แล้วบริหารงานตามหลกัการและพนัธกิจของการอุดมศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

5. การบริหารงานกิจการนกัศึกษา ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การให้ค  าปรึกษาทาง
วชิาการ การวางแผนอาชีพและจดัหางาน การให้ค  าปรึกษาและแนะแนว การปกครอง การให้ความ
ช่วยเหลือการเงิน สุขภาพอนามยั การปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ การบริการหอพกั การจดักิจกรรม
นกัศึกษา งานดา้นศาสนา งานดา้นการทหาร และงานดา้นสวสัดิการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

การบริหารจดัการในระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายอยา่งชดัเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเน้นของภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการก าหนดว่าจะเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีเนน้การสอนหรือการวจิยั ซ่ึงการออกกฎระเบียบต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และมีตรวจสอบการด าเนินการเป็นระยะ นอกจากน้ีตอ้งกระจายอ านาจตดัสินใจ ดา้นการบริหาร
การเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ ไปยงัหน่วยงานปฏิบติั โดยหลีกเล่ียง
กฎเกณฑ์ท่ีตายตวัพร้อมเปิดโอกาสให้มีกระบวนปรึกษาหารือ รวมทั้งมีการประเมินผลการท างาน
ในทุกระดบัส าหรับปรับปรุงวิธีการท างานไปเร่ือย ๆ อนัจะท าให้เป็นองคก์ารเรียนรู้ และบุคลากร
ในองคก์ารเป็นบุคคลเรียนรู้ รวมถึงมีกระบวนการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนปฏิบติัการ และตวัช้ีวดัความส าเร็จ โดยคนในองค์การทุกระดบัร่วมกนัก าหนด เพื่อเป็น
เคร่ืองมือให้ทุกหน่วยงานและทุกคนท างานมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกนั รวมทั้งให้สามารถ
ประเมินผลงานไดเ้ป็นระยะ ๆ โดยตอ้งมีการประเมินผลงานโดยบุคคลภายนอกเป็นระยะเช่นกนั 
เพื่อประเมินทิศทางคุณภาพของผลงานและประสิทธิภาพในการท างาน โดยประเมินระดบัภาพรวม
ของสถาบนัไปถึงระดบัคณะวชิา หน่วยงาน อีกทั้งตอ้งบริหารให้มีความพอดีระหวา่งการจดัการท่ีมี
การปรึกษาหารือในลกัษณะผูร่้วมงานท่ีไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัการเป็นผูน้ าท่ีดี
และกลา้ตดัสินใจของหัวหน้าหน่วยงาน มีระบบการตอบแทนความดีความชอบของบุคคล  โดย
พิจารณาท่ีผลส าเร็จของงาน ระดบัภาพรวมขององคก์าร และระดบัหน่วยงาน ประกอบกบัผลงาน
ของตวับุคคล นอกจากน้ียงัรวมถึงการมีนวตักรรมในการจดัการเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั และการบริหารจดัการท่ีดีดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาลโดยยดึประโยชน์ขององคก์ารและประเทศเป็นส าคญั  

นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะท างานจดัระบบบริหารและการ
จดัการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจดัการอุดมศึกษาไว ้
ซ่ึงผูว้ิจยัขอสรุปเพียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสถาบนัการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัการความรู้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้สถาบนัมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน สังคม สถานประกอบการ และประเทศชาติ โดยศึกษาศกัยภาพความตอ้งการ
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และเสริมสร้างความช านาญเพิ่มเติม การส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยการสร้างเครือข่ายและ
การส่งเสริมการเรียนการสอนให้เช่ือมโยงกบังานและชีวิตจริงโดยเนน้การฝึกงาน การวิจยั และ
กิจกรรมร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ และสังคมภายนอกสถาบนั รวมทั้ง
ส่งเสริมการอุดมศึกษาเพื่อมวลชนโดยอาศยัระบบเทคโนโลยี และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ของ
อุตสาหกรรมการศึกษาเพื่อพฒันาการศึกษาและวฒันธรรมของประเทศ  โดยส่งเสริมงานวิจยัและ
พฒันา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความพร้อมในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อน าประเทศ
เขา้สู่สังคมความรู้ในเร่ืองน้ี จรัส สุวรรณเวลา (2542) ใหค้วามเห็นวา่ระบบอุดมศึกษาไทยยงัมีความ
อ่อนแออยู่มากในการเข้าสู่สังคมความรู้เน่ืองจากสภาพของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันนั้ น
ประกอบดว้ยปัจจยัหลายดา้นท่ีเป็นปัญหาในการท่ีจะตอ้งปรับตวัเขา้สู่สังคมความรู้ในปัจจุบนั เช่น  

1. อุดมศึกษาไทยมุ่งการถ่ายทอดเป็นหลกั เนน้การเพิ่มสาระความรู้แทนท่ีจะเป็นการสร้าง
สมรรถนะและปัญญา การสอนยงัเป็นรูปแบบของการบรรยาย ผูเ้รียนตอ้งเห็นพอ้งตามผูส้อนจึงจะ
สอบผา่น นิสิตนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไปยงัหลงกบัคุณค่าของใบปริญญา มุ่งท่ีจะเรียนให้ไดรั้บ
ปริญญามากกวา่ใหไ้ดค้วามรู้ไปใชจ้ริง หรือเกิดสมรรถนะท่ีจ าเป็น  

2. อุดมศึกษาไทยมีวกิฤตคุณภาพ สร้างปัญญาไม่ลึก วชิาการไทยไม่เขม้แข็ง ไม่ตรงเป้าตรง
ปัญหาขาดความหลากหลายของสถาบนัการศึกษาและรูปแบบการศึกษา  

3. โครงสร้างและระบบงานตลอดจนประเพณีปฏิบติัในระบบอุดมศึกษาและระบบ
การเมืองท่ีก ากบัดูแลอุดมศึกษา เป็นปัญหาในการปรับเปล่ียนเขา้สู่สภาพอุดมศึกษาเพื่อสังคม
ความรู้ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกรอบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองกีดขวางในการสร้างและใชค้วามสามารถ
ในการปรับสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้เสรีภาพทางวชิาการ มีธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี  

4. นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการพฒันา ท่ีจะมุ่งให้เกิดสังคม
ความรู้ และเกิดระบบอุดมศึกษาท่ีจะเป็นฐานของสังคมความรู้  

กล่าวโดยสรุปการบริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเอกชนอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีจะกล่าวถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  นั่นคือ สภา
มหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นองคก์ารสูงสุดของมหาวทิยาลยั ภารกิจในภาพรวมตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและการควบคุมดูแลการด าเนินงานทั้งหลายทั้ง
ปวงของมหาวทิยาลยัเอกชน ดงัน้ี 

1. ภารกิจตามหลกัการ ไดแ้ก่ 
 1)  การก าหนดปณิธานและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบนั 
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 2)  การสรรหาผูบ้ริหาร การสนับสนุน และการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหาร 

 3)  การก าหนดรายการด าเนินงานของสถาบัน และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 4)  การจดัหาเงินงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของสถาบนั 
 5)  การตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหมี้ความโปร่งใส 
 6)  การก าหนดแผนและทิศทางการด าเนินงานของสถาบนัทั้งในระยะสั้ นและ 

ระยะยาว 
 7)  การท าความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใน

การท างานร่วมกนักบับุคลากรของสถาบนั 
 8)  การสร้างภาพพจน์และการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีของสภาสถาบนัต่อสาธารณะ 
 9)  การจดัแบ่งและมอบหมายงานตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการ

พิจารณาตดัสินใจของท่ีประชุมสภาสถาบนั 
2. ภารกิจตามแนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 

 กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยองคร์วม มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจใน
สาระส าคญัและรายละเอียดของภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นองค์การการบริหารสูงสุดและ
เป็นฝ่ายก าหนดนโยบาย รวมทั้งการก ากบัดูแลการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี 

1) การท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดแ้ก่ 

-  การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีความมัน่คง 
-  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
-  การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน องคก์ารทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมหรือร่วมมือ

ในการจดัการศึกษาของสถาบนั 
- นโยบายของรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุนพื้นฐานเร่ืองท่ีดินและ

สาธารณูปโภค 
-  การจดัการศึกษาในเชิงรุก ดว้ยการจดัตั้งหรือขยายสาขาของสถาบนั 
-  นโยบายอ่ืน ๆ ตามสภาพการณ์และความเหมาะสม 

2) การเป็นส่ือประสานความเขา้ใจระหวา่งส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ
ตามาตรา 28(4) ควรเป็นส่ือกลางในการประสานสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ การแสดงให้เห็นถึงการมีทศันคติ
ท่ีดีในฐานะผูแ้ทนทางวิชาการ  รวมทั้งการให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัประกาศ กฎเกณฑ์ กติกา 
และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ ทั้ งน้ีก็เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดมี้โอกาสปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการศึกษาของตนให้ทนักบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั ท่ีจะเป็นผูก้  าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั พร้อมทั้ง
บทบาทส าคญัอ่ืนอีก ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. บทบาทในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ คือ การให้ค  าแนะน าช่วยเหลือแก่สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในด้านต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความถนัดของผูท้รงคุณวุฒิ        
แต่ละคน  

2. บทบาทในฐานะผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ การให้ค  าแนะน าบอก
กล่าวขอ้มูลรวมทั้งขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีเป็นนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัและการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

3. บทบาทในฐานะผูพ้ิทกัษ์ผลประโยชน์และคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การก ากบั ดูแล และ
ติดตามการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีไดคุ้ณภาพ
และมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บ
ความรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ี รวมทั้งการบริหารจดัการภายในสถาบนั การคุม้ครองการ
ท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานและการติดตามดูแลการจดัเก็บค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนกัศึกษาอยา่งเป็นธรรมดว้ย  

ความสัมพนัธ์ในการบริหารมหาวิทยาลยัเอกชน จึงประกอบด้วยบทบาทท่ีส าคญัอีก 3 
ประการ ไดแ้ก่ บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลยั บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลยั และ
บทบาทของอธิการบดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั 

1) บทบาทของนายกสภามหาวทิยาลยั 
- ก ากบัดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนด 
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- ก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบการท างานของสภามหาวิทยาลยัให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาล 

- รับผดิชอบในฐานะเป็นผูน้ าสภามหาวทิยาลยัและของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สร้าง 
ความเช่ือมัน่และบรรยากาศในการท างานร่วมกนัของกรรมการสภามหาวิทยาลยั ให้เป็นไปดว้ย
ความราบร่ืนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ก าหนดระเบียบวาระการประชุม ควบคุม ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตาม 
ระเบียบวาระท่ีก าหนดและบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิผล 

- ใหค้  าปรึกษาแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
- เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของมหาวทิยาลยั เขา้มามีบทบาทส่วนร่วมอยา่ง

ส าคญัในกิจกรรมพฒันาดา้นต่าง ๆ ของสภามหาวทิยาลยัและของมหาวทิยาลยั 
- เป็นผู ้แทนของสภามหาวิทยาลัยในภารกิจต่าง ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
- เขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุม การพบปะหารือและแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นกบัผูรั้บผดิชอบฝ่ายบริหาร และประชาคมของมหาวทิยาลยัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
2) บทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง เท่ียงธรรม ยุติธรรม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
- ใหค้วามส าคญั สนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายดา้นความเป็นเลิศทางวชิาการและ 

การบริหารจดัการท่ีดีของมหาวทิยาลยั 
- ศึกษาเอกสารการประชุมล่วงหนา้ เขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอและแสดง 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการประชุม 
- พิจารณาและตดัสินใจประเด็นต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดรอบคอบบนพื้นฐานของ 

ขอ้เทจ็จริงเหตุผลและความถูกตอ้ง 
- อุทิศตนในการปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดว้ย 

ความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความส าเร็จในฐานะเป็นตัวแทนของ
สาธารณชน 

- ให้เกียรติและเคารพต่อความคิดเห็นของกรรมการอ่ืน ๆ ในท่ีประชุมดว้ยความ
จริงใจ 

- ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและ  
วฒันธรรมพร้อมทั้งมีจุดยนืในการท างานตามแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
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- เฝ้าระวงัและให้ความสนใจในประเด็นปัญหาส าคญั ๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
มหาวทิยาลยั 

- เขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษของมหาวทิยาลยัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
3) บทบาทของอธิการบดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั 
- น าเสนอทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การจดัการองค์การ น าเสนองบประมาณและ

รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของสภา
มหาวทิยาลยั 

- ด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลยั และผลกัดนัให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
น ามติของสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการได้ครบถ้วน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
มหาวทิยาลยั 

- รับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลยัในการบริหารจดัการภารกิจของมหาวิทยาลยัให้
เป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนงานท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติั เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
สถาบนั 

- ท  าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างสภามหาวิทยาลยักบัหน่วยงาน หรือหน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีก ากบัสถาบนัอุดมศึกษา หรือองคก์ารวชิาชีพทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

- ริเร่ิมในเร่ืองส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั น าเขา้หารือ
หรืออภิปรายเชิงนโยบายในสภามหาวิทยาลัย ตามโอกาสและระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ี
ปฏิทินปฏิบติังานก าหนด 

- รับผดิชอบต่อการใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภามหาวทิยาลยัหรือ 
สภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เป็นอ านาจของอธิการบดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและ
ทบทวนแกไ้ขเร่ืองดงักล่าวจากสภามหาวทิยาลยัเป็นระยะ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

- ใหก้ารสนบัสนุนกิจการของสภามหาวทิยาลยั 
- ให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของเลขานุการมหาวิทยาลยัอย่างเพียงพอทั้งใน

ด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือเพื่อให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความสะดวก 
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการบริหารจดัการและแนวทางการปฏิรูปการอุดมศึกษาเอกชนไทย (สุมณฑา 
พรหมบุญ และปรัชญา เวสารัชช์, 2560) ได้อภิปรายในท่ีประชุมสัมมนา วนัสถาปนาสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี โดยกล่าววา่อุดมศึกษาไทย มี 4 ภารกิจ มิใช่เพียงผลิตบณัฑิต แต่ตอ้ง
ตระหนักและให้ความส าคญักับการพฒันาด้านการวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
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ศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย นับเป็นต้นทุนและจุดแข็งท่ี
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีอยู่แลว้ สามารถสร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศให้ทดัเทียมหรือ
เหนือกว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย ผู ้บริหาร 
คณาจารย ์บุคลากร และศิษยเ์ก่า องคค์วามรู้ และเทคโนโลย ีปรัชญา วฒันธรรม และภูมิปัญญา การ
สนบัสนุนจากชุมชน สังคมไทย สังคมโลก (เครือข่าย/พนัธมิตร) ทุนทางวตัถุ ซ่ึงเป็นความทา้ทา้ย
ของอุดมศึกษาเอกชนไทยท่ีจะปรับตัวอย่างไรในยุคปัจจุบันท่ีมีเด็กน้อยลง มีคนแก่มากข้ึน 
เทคโนโลยเีปล่ียนเร็ว ทรัพยากรจ ากดั  

วีระชาติ กิเลนทอง (2016) (อา้งอิงใน Pritchett, 2013) ในการประชุมสัมมนา วนัสถาปนา
สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณภาพและเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 1) การไม่มีอุปสรรคในการก่อตั้งและเลิก
กิจการบริหาร 2) มีการตดัสินใจด้านงบประมาณท่ียืดหยุ่นและส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3) มีอิสระในการบริหารงาน 4) ไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันาตนเอง 5) มีการ
ประเมินและเผยแพร่ผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 6) มีเครือข่ายของคนท างานท่ีเป็นมืออาชีพ  

ดงันั้นการบริหารจดัการอุดมศึกษาเอกชนสามารถด าเนินการไดภ้ายใตก้รอบภารกิจของ
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานต้นสังกดัท่ีก ากบัควบคุมดูแลภายใตก้ฎหมายทาง
การศึกษา โดยมหาวิทยาลยัมีอิสระในการสร้างความเช่ียวชาญและสร้างเอกลกัษณ์ของแต่ละ
มหาวิทยาลยัไดต้ามความเช่ียวชาญ จะเน้นดา้นการเรียนการสอน หรือเน้นท่ีการวิจยั ส่วนการ
บริหารจดัการสถาบนัการศึกษานั้นมีรูปแบบท่ีไม่แตกต่างจากการบริหารจดัการองค์การและ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยทัว่ไป ยกเวน้ในเร่ืองของการไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐให้มีการรวมกลุ่ม 
หรือสร้างเครือข่ายของสถาบนัอุดมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่แบ่งแยกระหวา่ง กระทรวง ทั้ง
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็น
เลิศ แต่อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัเอกชนยงัตอ้งปรับตวัในอีกหลายดา้น หากจะพฒันาไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศอยา่งแทจ้ริง ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งคน้หาตน้แบบการจดัการ
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเพื่อความย ัง่ยนืของมหาวทิยาลยัเอกชนในอนาคต  

 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ  
ความเป็นเลิศ ตามพจนานุกรมของ Webster ใหค้วามหมายวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุดหรือ

การกระท าท่ีประกอบไปดว้ยคุณภาพท่ีสูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป ส่วนคุณภาพ ให้
ความหมายว่าลกัษณะความดี ลกัษณะท่ีเป็นไปในทางท่ีตอ้งการน่าปรารถนา น่าพอใจหรือระดบั
ของความเป็นเลิศ 
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Gardner (1961) อธิบายว่าความเป็นเลิศมีความหมายเดียวกบัค าว่าคุณภาพ ซ่ึงหมายถึง
คุณลกัษณะท่ีมีมาตรฐานสูงและตั้งใจจะใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิไม่ต ่าไปกวา่มาตรฐานนั้น 

Jacobi, Astin and Ayala (1987) อธิบายวา่ ความเป็นเลิศ และ คุณภาพ มกัจะใชแ้ทนกนัได้
และเป็นค าท่ีนิยมใช้กนัมากในดา้นการศึกษาในปัจจุบนั แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ค  าวา่ความเป็นเลิศ
มากกวา่ 

Conrad and Blackburn (1985) อธิบายวา่ความเป็นเลิศหรือคุณภาพนั้นมีความหมายท่ียกจะ
อธิบายได ้และมีความหมายไดห้ลายดา้น ดงันั้นจึงเป็นการยกท่ีคนส่วนใหญ่จะเห็นพอ้งตอ้งกนัเป็น
กรอบมโนทศัน์ท่ีเป็นสากล แต่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรมแต่ละบริบท สถาบนัอุดมศึกษา
แต่ละแห่งควรจะก าหนดความพยายามไปสู่ความดีเด่นความเป็นเยี่ยมและเป็นเลิศเก่ียวเน่ืองกบั
บริบทและสภาพของตนเอง  

โดยแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization: HPO) ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย โดยได้กล่าวถึงองค์ประกอบและ
ตน้แบบขององคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศหรือมีคุณภาพนัน่เอง ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัและบางส่วน
ก็มีความแตกต่างกนัแต่เม่ือพิจารณาแลว้สามารถน าจุดเด่นของนกัวิชาการแต่ละคนหรือแต่ละคณะ
มาเสริมเติมเต็มซ่ึงกนัและกนัเพื่อการเป็นขององค์การท่ีมีความเป็นเลิศไดเ้ป็นอย่างดีทั้งองค์การ
ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการคุณภาพแบบองค์
รวม โดยมุ่งให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกใจลูกคา้ รวมทั้งค  านึงถึงประสิทธิภาพของการลงทุนดว้ย
นั้น (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540, น. 111) ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี วฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความ
สลบัซบัซอ้น และคาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้าก การท่ีจะอยูร่อดภายใตส้ภาพแวดลอ้มเช่นน้ี องคก์ารไม่
สามารถปรับปรุงตนเองโดยอาศยัเพียงจากประสบการณ์เดิมท่ีเคยท ามา หรือปรับปรุงเพื่อรักษา
สถานภาพเดิมของตนเอง องคก์ารจ าเป็นตอ้งแสวงหารูปแบบขององคก์ารท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตวั เพื่อใหก้ารบริหารจดัการประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาส าหรับทุก
องคก์าร (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551, น. 3) 

มุมมองของการบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับ
องคก์ารจะมีมุมมองท่ีแตกต่าง กนัไป (Samson, D. , and Challis, D. , 2002: p.15) ดงัน้ี  

มุมมองของผูบ้ริหารระดบัสูง องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญักบั
การบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานและเป้าหมาย ตลอดจนเป็นองคก์ารท่ีสามารถด าเนินงานไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดสู้งสุด  
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มุมมองของพนักงานและบุคลากรในองค์การ องค์การแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์การท่ี
ประกอบดว้ยพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ และศกัยภาพในการปฏิบติังานเหนือกวา่องคก์ารอ่ืน 
นอกจากน้ีองคก์ารมีการเอาใจใส่ต่อสวสัดิการของพนกังานและมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพ
การท างานของบุคลากร ตลอดจนเป็นองค์การท่ีก าหนดทิศทางการท างานท่ีชดัเจนรวมทั้งมีการ
ส่ือสารท่ีเปิดเผยกบับุคลากรในองคก์าร  

มุมมองของลูกคา้ องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเป็นองคก์ารท่ีสามารถด าเนินงานไดเ้หนือกวา่
ความคาดหวงัของลูกคา้ และเป็นองคก์ารท่ีสามารถน าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้โดย
พยายามแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา  

มุมมองของผูจ้ดัจ  าหน่ายปัจจยัการผลิต องค์การแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์การท่ีด าเนิน
ธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง มีการจ่ายช าระหน้ีตรงตามเวลาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีร่วมตกลงกนัไว ้ ส่งผล
ใหมี้ความเหมาะสมท่ีจะด าเนินธุรกิจร่วมกนั  

มุมมองของสังคมมองว่าองค์การแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์การท่ีด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ไม่เอาเปรียบแรงงาน หรือสภาพแวดล้อม มีการคืนก าไรให้กบัสังคม 
ตลอดจนมีปรัชญาการด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรม  

แนวคิดของการเป็นองคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศมีมานานกวา่ 30 ปีแลว้จุดเร่ิมตน้คือ ผลงาน
ของนกัวิชาการท่ีรู้จกักนัดีในวงการบริหาร คือ Frederick W. Taylor และผลงานของ Henry Fords 
ซ่ึงแนวคิดของทั้งสองคนน้ีก็ คือ การปรับปรุงผลผลิตและท าใหเ้กิดความประหยดัทางดา้นค่าใชจ่้าย 
ซ่ึงแนวคิดของเขาจะเป็นการสั่งการจากระดบับนลงล่าง ในช่วงเวลาต่อมาเกิดสหภาพแรงงาน 
(unions) ซ่ึงเป้าหมายของการมีสหภาพมิใช่เป็นการเรียกร้องค่าจา้งเท่านั้นแต่ส่ิงท่ีคนงานตอ้งการ 
คือ การไดรั้บการปฏิบติัอย่างมีศกัด์ิศรี มิใช่มองคนเป็นเหมือนปัจจยัอย่างหน่ึงในการผลิตเท่านั้น 
ซ่ึงต่อมาก็เกิดขบวนการทางดา้นมนุษยนิ์ยม (humanistic  management  practices) มีความพยายาม
หลังจากนั้ นอีกมากมาย ท่ีจะหาวิธีการท่ีจะเพิ่มผลผลิตการปรับปรุงองค์การ (organizational 
development)  เ ช่น  แนวคิดของการปรับ ร้ือระบบ ( reengineering)  การปรับปรุงองค์การ 
(reorganization) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงแบบท่ีเกิดจาก
ผูบ้ริหารระดบับนทั้งส้ิน ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีลว้นแต่ท าลายความผูกพนัท่ีมีอยู่ในตวัคน และท าลาย
ศกัยภาพของคนในการเรียนรู้ ทุกคนตอ้งการรูปแบบใหม่ในการเพิ่มผลผลิตท่ีแตกต่างท่ีไม่ไดม้า
จากเบ้ืองบน ไม่ใช้แต่เงินเป็นแรงจูงใจ แต่แรงจูงใจมาจากเบ้ืองล่าง การท่ีคนรู้สึกว่าตวัเองมี
ความส าคญัและมีส่วนร่วม  
 องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ เป็นแนวคิดท่ีมาจากองคก์ารในระบบเปิด (open  system) เป็น
องค์การท่ีมีชีวิตซ่ึงองค์การเหล่าน้ีจะมีส่วนประกอบท่ีเช่ือมโยงกนัและตอ้งพึ่งพากนัและกนั เหมือน
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อวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ และการด ารงอยู่ขององค์การก็ต้องพึ่ งพาสภาพแวดล้อม
ภายนอกและต้องมีความสามารถในการปรับตวัและมีทกัษะเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ ไวต่อการรับรู้เก่ียวกบัโอกาสทาง
ธุรกิจ และมี   ความยืดหยุน่สูง เสริมสร้างให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร (David  P. 
Hanna, 1988) 

 

 2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัองค์การแห่งความเป็นเลศิ 
 แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัองค์การแห่งความเป็นเลิศ มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัวิชาการชั้นสูง 
ซ่ึงมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางวชิาการของสังคม เป็นผูช้ี้แนะและช้ีน าสังคม เป็นภูมิปัญญา
ของประเทศ และเป็นหลกัพึ่งพิงของสังคมในการแกไ้ขหรือการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อผลกัดนั
สังคมให้พฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง (วิจิตร ศรีสอา้น, 2518, 2552) โดยมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีหลกั
คือการเป็นแหล่งกลางส าหรับการศึกษาคน้ควา้วิทยาการใหม่ การผลิตบณัฑิต การสร้างองคค์วามรู้ 
ท่ีน าไปสู่การพฒันาสังคมให้มีความผาสุกเพื่อให้สังคมสามารถเผชิญกับปัญหาใหม่ได้ เม่ือ
มหาวทิยาลยัไดค้น้คิดรวบรวมวทิยาการหรือมีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมแลว้ ก็ด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นกัศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทัว่ไปผ่าน
กระบวนการให้บริการทางวิชาการ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2560) มหาวิทยาลยัจึงเป็นรากฐานการ
พฒันาประเทศเพราะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ทั้งการสร้างองค์ความรู้ และผลิตผูท้รง
ความรู้เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของสังคมมหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็น
สถาบนัหลกัของการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในมิติของการเป็นหน่วยผลิตผล
งานวิจยัและทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพโดยไดด้ าเนินภารกิจท่ีสนองความจ าเป็นสร้างความเจริญ
ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งต่อเน่ือง จากตวัเลขตวัช้ีวดัดา้นการวิจยัในฐานขอ้มูล Scopus บ่งช้ีวา่ผลผลิต
งานวจิยักวา่ 90% ของประเทศมาจากภาคมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากกลุ่มมหาวิทยาลยัชั้น
น าของประเทศ ดงันั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้ด าเนินการพฒันามหาวิทยาลยัให้มีศกัยภาพ 
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดรูปธรรมของกลุ่มมหาวิทยาลยัซ่ึงสามารถ
พฒันาไปสู่ความเป็นสากล และท าใหม้หาวทิยาลยัไทยสามารถเป็นฐานของการศึกษาระดบัภูมิภาค
อาเซียนได ้(regional education hub) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มตวัเลขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการ
วจิยัและพฒันาในลกัษณะกา้วกระโดด โดยมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลยัไทยไปสู่
ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัในระดบัสากลต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

นักวิชาการได้ให้ความหมายขององค์การแห่งความเป็นเลิศ หรือ High Performance 
Organization (HPO) ไวด้งัน้ี 
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จรัส  สุวรรณเวลา (2551) กล่าวว่า ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั จะเป็นคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลยัอ่ืน โดยแสดง
ใหป้รากฏไดจ้ากการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีฐานการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
เขม้แข็ง การมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดร่วม
แกปั้ญหากบัสังคมชุมชน นอกจากนั้นยงักล่าวถึงความหมายเชิงลึกของ “มหาวิทยาลยัท่ีเป็นเลิศ” 
คือเป็นสภาพของมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะสากลท่ีโดดเด่นใน 3 มิติ คือ 1) กรอบความคิดหรือ
มโนคติของบณัฑิตในอนาคตท่ีมีมโนทศัน์ท่ีกวา้ง เป็นประชากรของภูมิภาคและของโลก ท่ีเกิดจาก
การท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งมีวสิัยทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจน ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัยุทธศาสตร์
คณาจารยแ์ละบุคลากร นิสิตนกัศึกษาและบณัฑิต 2) ความเป็นหุ้นส่วนในประชาคมอุดมศึกษาโลก
ท่ีมหาวิทยาลัยต้องไม่อยู่อย่างโดดเด่ียว ต้องมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีความหมายทั้งบทบาทของผูใ้ห้และผูรั้บ ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะตอ้งสร้างและสะสมองค์
ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ มีคนดีคนเก่งท่ีทรงคุณค่าต่อสังคม 3) ความสามารถการแข่งขนัใน
สังคมอุดมศึกษานานาชาติ ซ่ึงอยู่ในระบบตลาดเสรีท่ีมีการแข่งขันในอนาคต มหาวิทยาลัยมี
ศกัยภาพท่ีจะสามารถแข่งขนัในดา้นคุณภาพทางวิชาการ การสร้างและรักษาคุณภาพบุคลากร และ
ผลงานทางวชิาการท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 

EFQM (2010) ไดก้ล่าวถึงโมเดลความเป็นเลิศ (excellence model) ของมูลนิธิยุโรปเพื่อการ
บริหารคุณภาพโดยในดา้นการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (people) องค์การตอ้งเน้นการสร้างคุณค่า
ของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิร่วมกนัระหว่างเป้าหมายองค์การและส่วน
บุคคลโดยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาคของบุคคล ไดแ้ก่ 1) การวางแผนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โดยระบุเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละการจดัสรรตามล าดบัความส าคญั และท าความ
เขา้ใจกระบวนการกบับุคลากรอยา่งมีส่วนร่วม การสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และโอกาส
ท่ีเท่าเทียมกันโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ หลักความเช่ือ หรือกฎหมายใด 2) พฒันาความรู้
ความสามารถ โดยเลือกคนท่ีทศันคติท่ีดีเหมาะสมกับงานเฉพาะ ตามคุณสมบติัและทกัษะทาง
เทคนิคและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ 3) การเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีดีข้ึนและมีความสุข สนบัสนุนใหที้มงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 4) ส่ือสารกบับุคลากร
อย่างทัว่ถึง เพื่อให้ทราบเป้าหมายองค์การท่ีต้องการบรรลุ และ 5) การให้รางวลัและการดูแล
พนกังาน ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยช์อบท่ีจะไดรั้บการยอมรับและไดรั้บรางวลัส าหรับท าส่ิงท่ีดี สร้าง
ความมุ่งมัน่และช่วยให้บุคลากรสามารถใช้ทกัษะและความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ
AFL-CLO (1995)  ไดอ้ธิบายวา่ องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการออกแบบมาโดย
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ความตั้งใจ เพื่อน าส่วนท่ีดีท่ีสุดของบุคลากรออกมาใช้ ซ่ึงจะท าให้องค์การมีความสามารถในการ
สร้างผลงานท่ีเป็นผูน้ าแบบยัง่ยนืได ้ 

Vecchio and Appelbaum (1995)  กล่าววา่ องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเป็นองคก์ารท่ีประสบ
ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนมากท่ีสุดในการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้บรรลุขอ้ตกลง หรือมติเอก
ฉนัท์ของพนกังาน หรือเป็นท่ีซ่ึงผูบ้งัคบับัญชาและพนกังานท างานดว้ยกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการด าเนินงานร่วมกนั 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งความเป็นเลิศ 
หมายถึง องคก์ารท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงหมายถึง แนวทางการบริหารจดัการอยา่งบูรณา
การ ซ่ึงท าให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปแห่งความส าเร็จทางธุรกิจ การ
ปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์การ และการเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละ
บุคคล      

Gartner (2006) เสนอว่าองค์การแห่งความเป็นเลิศจะเขา้ใจตลาดได้เร็วและปรุโปร่งกว่า
องคก์ารอ่ืน และสามารถรักษาพนกังานท่ีดีท่ีสุดไวไ้ด ้รวมทั้งไม่ค่อยมีปัญหาในการตอบสนองต่อ 
แรงกดดนัจากภายนอก 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2551) ไดใ้ห้ความหมายองคก์ารแห่งความ
เป็นเลิศว่า หมายถึง องค์การท่ีสามารถแข่งขนัและส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งยนือยูไ่ดท้่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวตัน์อยา่งมัน่คง 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านไดอ้ธิบายถึงตน้แบบและกล่าวถึงการเป็นองคก์าร
แห่งความเป็นเลิศ หรือ High Performance Organization (HPO) ดงัน้ี 
 Jim Collins (2001) ไดก้ล่าวถึงองคก์ารแห่งความเป็นเลิศวา่และองคก์ารท่ียิ่งใหญ่มีผลงานสูงวา่ 
การมีความผกูพนัอยา่งเหนียวแน่น เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ องคก์ารเหล่าน้ี
จะมุ่งหนา้ไปสู่อนาคตระยะยาวจะมีการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองโดยมีวฒันธรรมองคก์ารเป็น
ตวัยดึเหน่ียวท าใหพ้นกังานมีค่านิยมร่วมกนั 

Mische (2001) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ โดยตอ้งใช ้
5 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี (information technology) เพื่อใชใ้นการขยายและสร้าง
ความแขง็แกร่งทางธุรกิจ รวมทั้งท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. นวตักรรมองคก์าร (innovation) เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
รวมถึงวิธีการ ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติัการบริหารภายใตรู้ปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความ
เติบโตของรายได ้
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3. การจดัการความรู้ (knowledge management) ไดจ้ากการสร้างให้เกิดการเรียนรู้การ
กระจาย และการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อความไดเ้ปรียบทางเชิงกลยทุธ์ 

4. ภาวะผูน้ า (leadership) แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการขบัเคล่ือนองคก์าร และสมาชิกใน
องคก์ารเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้

5. ความต่ืนตวัและการเน้นผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ (operational alertness and 
excellence) สามารถพิจารณาไดจ้ากขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานทางการเงินท่ียอด
เยีย่ม และศกัยภาพในการมอบหมายหรือก าหนดทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดีตลอดมา 

Vivienne Jupp and Mark P. Younger (2004) ปรึกษาจาก Accenture กล่าวถึงองคก์ารท่ีมี
ความเป็นเลิศควรประกอบด้วยคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี เป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์และการ
น าเสนอคุณค่าอย่างต่อเน่ือง (relentlessly outcome and value focused) เป็นองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (highly efficient) เป็นองคก์ารท่ีตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม
และพร้อมจะเปล่ียนความคิดไปสู่การปฏิบติั (aware of changes in their environments, and able to 
translate insight into action) เป็นองคก์ารท่ีมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ใน
ขณะเดียวกนัก็ด าเนินการจดัหาผูอ่ื้นให้มาท าในกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมหลกั (highly focused on 
their core capabilities, and adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore 
activities) เป็นองคก์ารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง (highly agile) เป็นองค์การท่ีให้ความส าคญัต่อการ
เติบโตและพฒันาของบุคลากร (committed to the growth and development of their employees)  
และเป็นองคก์ารท่ีมีผูน้ าท่ีมีความมุ่งมัน่และกลา้ (headed by courageous leaders) 

Linder and Brooks (2004) จากบริษทัท่ีปรึกษาทางการจดัการ กล่าวถึงองคก์ารแห่งความ
เป็นเลิศจะตอ้งมีคุณลกัษณะและมีความสามารถท่ีส าคญั คือ มีการวางยุทธศาสตร์และนโยบาย  
(strategy and policy making) มีการออกแบบองคก์ารและกระบวนการท างาน (organization and 
process design) มีการบริหารผลการปฏิบติังาน (performance management) มีพนัธมิตรและ
เครือข่าย (partnering) มีการด าเนินงานท่ีดี (operations) มุ่งเนน้การตลาดและการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัลูกคา้ (marketing and crm) เนน้ท่ีการจดัหาและการขนส่ง (procurement and logistics) การ
บริหารทุนมนุษย ์ (human capital management) และการบริหารขอ้มูลสารสนเทศ (information 
management) นอกจากน้ียงัช้ีใหเ้ห็นวา่การท่ีองคก์ารจะเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะหรือแนวทางส าคญั อีก 6 ประการ ไดแ้ก่  

1. การมุ่งเนน้ท่ีผูรั้บบริการ (client-centered) 
2. การมุ่งเนน้ท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ (outcome-oriented) 
3. สามารถช้ีแจงและรับผดิชอบ (accountable) 
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4. มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความยดืหยุน่ (innovative and flexible) 
5. พร้อมท่ีจะท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน (open and collaborative) 
6. มีความมุ่งมัน่ (passionate) 
Linda Holbeche (2004) กล่าวถึงองค์การแห่งความเป็นเลิศว่าเป็นองค์การท่ีมีขีด

ความสามารถในการเปล่ียนแปลงเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ยึดระบบบงัคบับญัชาท่ีเขม้ขน้จนเกินไป และท่ีส าคญัคือการกระตุน้ให้คนในองคก์ารรักษา
ความเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้อย่างย ัง่ยืน ปัจจยัท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้องค์การไปแห่ง
ความเป็นเลิศไดมี้ 3 ประการ คือ 
 1. องคก์ารแบบ HPO จะมุ่งเนน้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (focus on the “right things”) ส่ิงแรกท่ี
องคก์ารแบบ HPO ท า คือ สร้างและพฒันาวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงจะเป็นตวัดึงดูดคนดีคนเก่งเขา้มา
ในองค์การการท่ีองค์การมุ่งปลูกฝังและสร้างวฒันธรรมท่ีถูกต้องจะช่วยท าให้องค์การเข้มแข็ง
วฒันธรรมท่ีถูกตอ้งน้ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและมุ่งหวงัผลระยะยาวไม่ใช่หวงัแค่
ก าไรในระยะสั้น องคก์ารแบบ HPO จะระมดัระวงัในการเลือกสรรคนเพราะคนจะช่วยท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ ไม่ใช่การมีวสิัยทศัน์หรือแผน   กลยทุธ์ท่ีดีแลว้จะน าองคก์ารสู่ผลงานสูง แต่คน
ต่างหากท่ีท าให้ผลงานสูง เหมือนอยา่งหนงัสือท่ีเป็นผลงานวิจยัท่ีมีช่ือเสียงของ Jim Collins เร่ือง 
Good to Great เขาไดก้ล่าวไวช้ดัเจนว่าองคก์ารท่ียิ่งใหญ่เร่ิมตน้ท่ี “คน” ใครควรท่ีจะถูกเลือกมา
ร่วมงานกบับริษทั เอาคนเหล่านั้นข้ึนบนรถบสั แลว้ค่อยก าหนดกลยทุธ์ต่อไป 
 2. บูรณาการความต้องการท่ีแตกต่างและอาจขดัแยง้กันของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การ 
(reconcile different, potentially conflicting, stakeholder needs) แรงกดดนัจากการท างานมีมากมาย
และเป้าหมายขององคก์ารก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นมกัจะเป็นท่ีตอ้งการของ
กลุ่มผูถื้อหุ้น เช่น ผลก าไร ในขณะท่ีเป้าหมายระยะยาวท่ีต้องการของพนักงานและชุมชน ถ้า
องคก์ารสนใจแค่เป้าหมายระยะสั้น ท าก าไรให้มาก ก็จะไปขดัแยง้และมีผลทางลบต่อพนกังาน ซ่ึง
ส่ิงน้ีเป็นความทา้ทายอยา่งมากของผูบ้ริหารและผูบ้ริหารเองก็ไม่มีทาง เลือกดว้ยวา่จะเอาทางใดทาง
หน่ึง องค์การท่ีเป็น HPO จะสนใจความตอ้งการของลูกคา้ โดยการลงทุนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
คุณภาพ ให้บริการท่ีดีกวา่คู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนั นอกจากนั้นองคก์ารแบบ HPO จะเห็นคุณค่า
ของพนกังานความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีค่อย ๆ เกิดข้ึน สะสมทีละเล็กละนอ้ย การ
ท่ีจะท าใหพ้นกังานรักษาองคก์ารเป็นเร่ืองยากและตอ้งลงทุน 
  3. มุ่งความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน (aim for sustainable success over the long - term) การท่ีจะมี
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืไดอ้งคก์ารตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 1) ควรมีการจดัการการเงินท่ีค่อน
ไปในทางอนุรักษนิ์ยม (conservative in financing) นัน่คือ การใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า 2) ตอ้งมีความไว
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ในการรับรู้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 3) ต้องมีวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งและมีความเป็น
เอกลกัษณ์ และ 4) ตอ้งมีความอดทนต่อความลม้เหลว องคก์ารตอ้งมอบอ านาจให้พนกังานคิดและ
ตดัสินใจถา้ท าไดแ้บบน้ีก็จะท าใหอ้งคก์ารมีสมรรถนะสูงสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในทุก
รูปแบบ โดยท่ีพนกังานเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและช่วยผลกัดนัการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมายท่ี
วางเอาไว ้

พร้อมน้ี Linda Holbeche และคณะ ได้ศึกษาและวิจยัองค์การท่ีมีผลการปฏิบติังานสูง 
จ านวน 400 แห่ง ในปี 2005  พบวา่องคก์ารท่ีจะเป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศไดต้อ้งสร้างความ
สมดุลระหวา่งความตอ้งการของพนกังาน และความคาดหวงัขององคก์าร ซ่ึงทั้งสององคป์ระกอบน้ี
ตอ้งสัมพนัธ์สอดคล้องจึงจะท าให้บุคลากรขององค์การสร้างผลงานท่ีสูงได้และในงานวิจยัน้ีได้
น าเสนอตน้แบบขององคก์ารแบบท่ีมีความเป็นเลิศ ตอ้งมีองคป์ระกอบ 6 ประการ ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถขององค์การท่ีจะเปล่ียนแปลง (organizational changeability) หมายถึง 
องค์การ ต้องสร้างว ัฒนธรรมการเปล่ียนแปลงท่ีมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงพนกังานตอ้งถูกบงัคบั ให้ยอม รับ
ชะตากรรมเหล่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบท่ีวา่น้ี จะท าให้เกิดความกดดนัต่อพนกังานอย่างมาก 
การสร้างวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงท่ีมีส่วนร่วม  ท าไดโ้ดยองค์การตอ้งลดอุปสรรคท่ีท าให้เกิด
ความไม่ยดืหยุน่ การใหร้างวลัท่ีไม่เป็นธรรม ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มงาน โดยองคก์ารตอ้งหนัมา
เพิ่มการสร้างความสามารถ ให้พนกังานท างานดว้ยความมัน่ใจและปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ได ้
 2. การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยา่งกวา้งขวาง (creating  a  knowledge – rich context  for  
innovation) โดยวิธีน้ีบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นบทบาทท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาทีมงาน ช่วยเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมงานต่าง ๆ ในองคก์าร เพราะการสร้างให้เกิด
องคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศไดน้ั้น องคก์ารตอ้งมีการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงองคค์วามรู้เหล่านั้นเกิด
จากการท างานร่วมกนัและแลกเปล่ียนวิธีการท างานท่ีดี (share good practice) โดยฝ่ายทรัพยากร
มนุษยต์อ้งมีความ สามารถในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีเขา้กบัการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้พนกังานได้
มุมมองใหม่ ๆ 
 3. การสร้างองคก์ารท่ีไร้พรมแดน (creating a boundary – less organization) ลกัษณะของ
องค์การแบบน้ีจะท าให้พนกังานได้ใช้ศกัยภาพของตนเอง อย่างเต็มท่ีโดยไม่ตอ้งพะวงติดอยู่กบั
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพแบบเก่าและฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยพนกังานโดยการสร้างกลไกการ
เรียนรู้ท่ีพนักงานสามารถพฒันาตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะเพิ่มข้ึนและ
สามารถท างานในทีมท่ีมีความหลากหลายได ้



34 
 

 4. กระตุน้ให้พนักงานบรรลุถึงผลงานท่ีสูง (stimulating people to achieve high 
performance) บรรยากาศขององคก์ารมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างผลการปฏิบติังานท่ีสูง จาก
ผลการวิจัยหลายแห่งพบว่า บรรยากาศในการท างานในองค์การหลายแห่ง ไม่เอ้ือท่ีจะท าให้
พนกังานสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงออกมาได ้  
 5. การเป็นสถานท่ีท างานท่ียิ่งใหญ่ (becoming a great place to work) เม่ือใดก็ตามท่ี
พนกังานรู้สึกว่าองค์การไม่ดึงดูดอีกต่อไป ก็จะเกิดปรากฏการณ์ของการขาดงาน การเปล่ียนงาน
ของพนักงานในองค์การเพิ่มสูงข้ึน การจะท าให้องค์การเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดให้พนักงานอยาก
ท างานมากข้ึน องค์การตอ้งดูแลในดา้นความจ าเป็นของพนกังาน เช่น ความจ าเป็นทางครอบครัว 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ การมีบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ให้พนกังาน
อยากสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 6. การเป็นองคก์ารท่ีเนน้คุณค่า (becoming a values – based organization) การเป็นองคก์าร
ท่ีเนน้คุณค่า คือ การท่ีองคก์ารตอ้งสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้กบัพนกังาน ผลการวิจยัพบวา่ การจะ
สร้างส่ิงน้ีให้เกิดข้ึนได ้องค์การตอ้งมีบรรยากาศของการเปิดเผย เป็นประชาธิปไตยและผูน้ าตอ้งมี
คุณธรรม ซ่ึงบทบาทของผูน้ าองคก์าร มีความส าคญัอยา่งมากต่อการสร้างคุณค่าขององคก์าร 
 Edward Lawler (2005) ไดใ้หมุ้มมองท่ีน่าสนใจมากวา่สาเหตุท่ีองคก์ารตอ้งปรับเปล่ียนไป
เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศนั้น เป็นเพราะความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งองค์การและ
พนกังาน ในอดีตพนกังานจะมีความสัมพนัธ์ท่ียาวนานกบัองคก์าร เพราะองค์การมีการจา้งงานใน
ระยะยาว แต่ความสัมพนัธ์เหล่านั้นไดเ้ปล่ียนแปลงและมีรูปแบบความสัมพนัธ์ใหม่เกิดข้ึนซ่ึงใน
ความสัมพนัธ์แบบใหม่น้ีคนถือเป็นปัจจยัเชิงกลยุทธ์ท าให้องค์การไดเ้ปรียบในการแข่งขนัการท่ี
องค์การปฏิสัมพนัธ์ต่อพนักงานจะส่งผลท าให้พนักงานเกิดความผูกพนักบัองค์การ ถ้าองค์การ
ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างดีก็จะส่งผลดีท าให้พนกังานทุ่มเทความสามารถของเขาให้กบัองค์การได ้
Edward Lawler ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ บริษทั Microsoft และ Proctor & Gamble  คือตวัอยา่งขององคก์าร
ท่ีมีความเป็นเลิศ เป็นบริษทัท่ีน่าประทบัใจในการสร้างผลก าไรอย่างต่อเน่ืองจากการท่ีบริษทัมี
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีพนกังาน ได้ท างานท่ีทา้ทาย ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากมูลค่าหุ้น 
และสามารถท าให้บริษทัสามารถดึงดูดคนท่ีมีความสามารถและผูจ้ดัการทางการตลาดท่ีเก่ง ๆ 
ส่งผลให้บริษทัประสบความส าเร็จคร้ังแล้วคร้ังเล่า อีกเหตุผลประการหน่ึงท่ีองค์การมีความ
จ าเป็นตอ้งปรับตวัเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ เพราะความอดทนของลูกคา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
และลดน้อยลงกว่าเดิมมาก โดยสมยัก่อนถ้าสินค้ามีราคาถูก ลูกค้าจะอดทนได้ว่าสินค้าอาจมี
คุณภาพต ่า แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น ลูกค้าต้องการทั้ งความรวดเร็ว (speed) ความถูก (cost) 
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คุณภาพ (quality) และมีคุณค่าทางนวตักรรม (innovation) ลูกคา้จะไม่อดทนต่อสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามนั้นและพร้อมเปล่ียนไปซ้ือผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีพร้อมจะใหใ้นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 องค์การจะเล่ียงปัญหาเหล่าน้ีได้ก็ต่อเม่ือองค์การมีการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอโดยการปรับปรุงผลงาน องคก์ารภาครัฐก็เช่นเดียวกนั ประชาชนเรียกร้องบริการท่ีมากข้ึน
กวา่เดิม รัฐบาลท่ีไม่ปรับปรุงการบริการของตนเองก็ยากท่ีจะผลกัดนัประเทศให้ไปแข่งขนัในเวที
โลกได ้สภาพ แวดลอ้มท่ีท าให้องค์การตอ้งเพิ่มขีดความสามารถของตนเองพอสรุปประเด็นใหญ่
ได ้4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 1. ระบบเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน (a boundaryless economy) ซ่ึงน ามาซ่ึงคู่แข่งขนัทัว่โลก 
แรงงานราคาถูกท่ีหลัง่ไหลขา้มพรมแดนแต่ก่อนแต่ละประเทศก็แข่งขนัอยูแ่ต่ภายในประเทศของ
ตนเองเท่านั้นกรอบการบริหารก็จะมีแคบ ๆแต่ในปัจจุบนัตอ้งมีกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหาร
และพฒันาคนใหส้ามารถแข่งขนัไดท้ัว่โลก 
 2. ตลาดแรงงานท่ีหลากหลาย บริษทัสามารถเคล่ือนยา้ยไปสู่แหล่งท่ีมีแรงงานท่ีราคาถูก
และมีทกัษะดีเพื่อท าให้เกิดการประหยดัในขณะท่ีท าให้สินค้ามีราคาถูก โรงงานยา้ยไปอยู่ใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันามากข้ึน โดยมีขอ้แมว้่าประเทศนั้นตอ้งมีรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพพอสมควร มิ
เช่นนั้นก็จะท าใหก้ารลงทุนสูญเปล่า 
 3. การเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลและการส่ือสารโครงข่ายการส่ือสารช่วยท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการท างานเพิ่มมากข้ึน ท าให้คนท่ีอยู่ห่างไกลมาคิดออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกนั เปล่ียน
โครงสร้างการจดัการแบบเก่า สัญญาการจา้งงานแบบเก่า 
 4. องคก์ารท่ีเกิดข้ึนมีการปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วมากข้ึนกวา่เดิมไม่ตอ้งผจญกบัแรงต่อตา้น 
การเปล่ียนแปลงเหมือนองค์การท่ีเกิดข้ึนมานานแล้ว องค์การใหม่พร้อมท่ีจะท างานและท าให้
ตวัเองบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Waal (2005) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัองคก์ารแห่งความเป็นเลิศและไดร้วบรวมความหมายของ
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ และสรุปว่าเป็นองคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จทางการเงินในระยะยาวเม่ือ
เทียบกับองค์การอ่ืนตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมและมี
ความสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมไดอ้ย่างรวดเร็วโดยให้ความส าคญักบัการด าเนินงานใน
ระยะยาวในลกัษณะบูรณาการ โครงสร้างในการจดัการให้มีความสอดคลอ้งโดยการปรับปรุงและ
พฒันาขีดความสามารถหลกัขององค์การอย่างต่อเน่ืองและให้ความ ส าคญักบัคนในองค์การเยี่ยง
สินทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง พร้อมน้ี Waal (2007, p.179-180) ไดก้ล่าววา่ องคก์ารสมรรถนะสูง ตอ้งเป็น
องค์การท่ีบรรลุผลทางการเงินท่ีดีกว่ากลุ่มท่ีเปรียบเทียบกนั โดยการจดัโครงสร้าง การจดัการท่ี
รวมกันและวางแนวทางโดยการพฒันาความสามารถหลกัอย่างต่อเน่ือง และโดยการปฏิบติัต่อ
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ลูกจา้งเหมือนเป็นทรัพยสิ์นหลกัอยา่งแทจ้ริง จ  าแนกหลกัของ HPO ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของคนใน
องค์การเป็น 4 ปัจจยั คือ วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ (โครงสร้างท่ีเป็นทางการ ระบบ 
กระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ การออกแบบองค์การ เทคโนโลยี) ความเป็นผูน้ าขององค์การ 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (องคก์ารคู่แข่ง องคก์ารเปรียบเทียบ องคก์ารสาธารณะและทางกฎหมาย ลูกคา้ 
ซพัพลายเออร์ ผูร่้วมงาน) และเสนอปัจจยัส าคญั ส าหรับการเป็น HPO ประกอบดว้ยแบบองคก์าร 
(organiztional structure) กลยุทธ์ (strategy) การจดักระบวนการ (process management) เทคโนโลย ี
(technology) ความเป็นผูน้ า (leadership) ส่วนบุคคล และบทบาท (individual & roles) วฒันธรรม 
(culture) การใหค้  าแนะน าภายนอก (external orientation) 

พสุ เดชะรินทร์ (2550) ไดก้ล่าวถึงองคก์ารแห่งความเป็นเลิศไวว้า่ เป็นองคก์ารท่ีเก่ง มีแผน
รองรับกบัสภาวะต่าง ๆ อยา่งชดัเจน มีการวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีสามารถกระทบต่อการท างานจาก
รอบดา้น ทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบติัภารกิจบรรลุตามวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยีย่ม เป็นท่ียอมรับ และสร้างเป็นวฒันธรรมองคก์าร 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ไดส้รุปว่าองค์การท่ีมีแห่งความเป็นเลิศ หมายถึง 
องค์การท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยผลิตสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ รวมถึงสามารถดึงส่วนท่ีดีท่ีสุดของบุคลากรมาใชแ้ละรักษาคนให้อยู่
กบัองคก์ารใหน้านท่ีสุด โดยองคก์ารแห่งความเป็นเลิศจะมีความคล่องตวัและสามารถปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีกระบวนการท างาน เทคโนโลยี และ
บุคลากรท่ีสอดประสานกนัเป็นอยา่งดี 
   นิสดารก ์เวชยานนท ์(2551) ไดน้ าเสนอรูปแบบการบริหารองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ ท่ีจะ
น าไปแห่งความย ัง่ยนืควรตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งมีฐานรากท่ีมัน่คง คือ มีทุนมนุษยแ์ละการบริหารทุนมนุษย ์(human capital 
management) และมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 
 2. ตอ้งมีวฒันธรรมร่วมกนัโดยเป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ดา้นการเรียนรู้ การปรับปรุงต่อเน่ือง 
วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมมุ่งผลงานสูง วฒันธรรมความไวว้างใจ วฒันธรรมการกระจายอ านาจ 
เป็นตน้ 
 3. ตอ้งมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่าน้ีตอ้งเช่ือมโยงกบัตวัช้ีวดัต่าง ๆ 
และสะทอ้นถึงการใหร้างวลัหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนดว้ย 
 4. ตอ้งมีโครงสร้างท่ียืดหยุน่ มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พนัธกิจท่ีทา้ทายและเป็นไป
ไดโ้ดยใหค้นไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองมากท่ีสุด 
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 5. มีการบูรณาการตั้งแต่วสิัยทศัน์ กลยุทธ์ และตวับุคลากร เพื่อตอบสนองทั้งเป้าหมายของ
องคก์ารและเป้าหมายของบุคคล 
 6. ตอ้งมีการบริหารงานท่ีเป็นการสร้างคุณค่าท่ีดีให้กบัสังคม ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

Relativity LLC (2008) ได้นิยามว่า องค์การแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์การท่ีมีความ
คล่องตวั โดยมีกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั และเป็นท่ีซ่ึงคนกลุ่ม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานไดรั้บการตอบสนอง และมีการปรับปรุง
ตนเองไดเ้ร็วกวา่คู่แข่งอยา่งต่อเน่ือง  

Miller (2009) ไดว้ิเคราะห์บทบาทขององคก์ารแห่งความเป็นเลิศวา่เป็นองคก์ารท่ีมีระบบ
การท างานและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบติัของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยมี
คุณลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี จากองคก์ารท่ีใชก้ารควบคุมสูงเป็นองคก์ารท่ีใชค้วามเช่ือใจ จาก
องคก์ารท่ีมุ่งผลิตส่ิงของไปสู่องคก์ารท่ีผลิตองคค์วามรู้ จากการตดัสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงสู่
การตดัสินใจโดยทีม จากการใหร้างวลัเป็นรายบุคคลไปสู่การให้รางวลัเป็นทีม จากรูปแบบองคก์าร
ในแนวตั้งมาเป็นแนวนอน จากโครงสร้างแบบตายตวัไปสู่โครงสร้างแบบยืดหยุน่ จากองคก์ารท่ีมี
การปิดกั้นไปสู่องค์การท่ีพร้อมเปิดรับความสัมพนัธ์จากภายนอกเปิดเผยขอ้มูลด้านการเงินให้
พนักงานและคนภายนอกได้รับทราบ เปล่ียนการต าหนิท่ีตัวบุคคลไปเป็นการพิจารณาทั้ ง
กระบวนการ พร้อมน้ี Miller (2011) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ ระบุกุญแจส าคญัของการมุ่งสู่องคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศประกอบดว้ย 

1. การออกแบบองคก์ารและกระบวนการท างาน 
2. โครงสร้างองค์การท่ีปรับตวัได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความ

เปล่ียนแปลงของลูกคา้และส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. มีล าดบัชั้นการปกครองนอ้ย หรือใหอ้ านาจการบริหารแก่ทีมงานต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด 
4. มีระบบการเช่ือมต่อส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั 
5. พนกังานตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานและเป้าหมายทางการเงินคุณภาพและ

ความพึงพอใจของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี พนกังานตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถในการท างาน
ของตนเองอยูเ่สมอ หรือกล่าวไดว้า่ องคก์ารแห่งความเป็นเลิศเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ 
Hellriegal, Slocum, & Jackson (2004) กล่าวว่า การจดัการ หมายถึง งานและกิจกรรมซ่ึง

รวมถึงการก ากับองค์การหรือหน่วยงานขององค์การ โดยใช้กระบวนการทางการจัดการ 
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ประกอบดว้ย การวางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การช้ีน าองคก์าร (leading) และ
การควบคุม (controlling) 

Weihrich & Koontz (2005) อธิบายวา่ การจดัการ คือ กระบวนการของการออกแบบและ
การรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสรุปค าจ ากดัความพื้นฐานของการจดัการ ได้แก่ 
ผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการตามหน้าท่ีทางการจัดการ 5 ประการ ประกอบด้วยการวางแผน 
(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การจดัคนเขา้ท างาน (staffing) การช้ีน าองคก์าร (leading) 
และการควบคุม (controlling)  การจดัการสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ารทุกประเภท และการ
จดัการสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัผูบ้ริหารทุกคน 

การบริหารจดัการแห่งความเป็นเลิศขององค์การต่าง ๆ จะตอ้งมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยง
กนัอยา่งบูรณาการ โดยอาศยัเคร่ืองมือ หรือเทคนิคทางการบริหารจดัการต่าง ๆ เขา้มาช่วย ซ่ึงมีอยู่
มากมาย ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพองคก์าร  (SWOT Analysis) 
มาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในดว้ย 7-S ของ McKinsey วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ดว้ย 
PEST น าแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA  และแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัในการบ่งถึงความส าเร็จของมหาวิทยาลยัตามองคก์าร
ความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: 
OECD) มาปรับใชใ้นการก าหนดมิติในการศึกษา ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพองค์การ  (SWOT Analysis) ประกอบดว้ย 
    1.1 การวเิคราะห์ปัจจยัภายในองคก์าร ตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey วา่เป็นชุดของ

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการบริหารซ่ึงจะน าไปแห่งความส าเร็จและความเป็นเลิศขององคก์าร 
ไดแ้ก่ Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skills, Shared Values ดงัภาพท่ี 2.1  

 
 
 

 
 
    
 
ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิด 7-S ของ McKinsey  
ทีม่า: Peters & Waterman (1982) 
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จากแผนภาพท่ี 2.1 ทั้ง 7 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงกนั
ทั้งหมด ไดแ้ก่ 

1) strategy (กลยุทธ์และยุทธศาสตร์องคก์าร) กิจกรรมหรือการด าเนินงานของ
องค์การซ่ึงไดว้างแผนให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง โดยการพิจารณา จุดมุ่งหมาย ภารกิจ 
วตัถุประสงคพ์ื้นฐานระยะยาว ขององคก์าร วิธีการใชแ้ละการจดัสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น  

2) structure (โครงสร้างองค์การ) แผนภูมิองค์การ คุณลกัษณะและขนาดของ
องคก์าร รวมถึง กรอบโครงงานขององคก์ารท่ีก าหนดงาน กลุ่มงาน และความสัมพนัธ์ของงาน
เอาไว ้โครงสร้างจะช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารรู้วา่ตนอยูใ่นต าแหน่งงานใด และมีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัหน่วยอ่ืน ๆ ในองคก์ารอยา่งไร  

3) system (ระบบการปฏิบติังาน) ระเบียบวิธีปฏิบติัในการท างานประจ า ซ่ึงเป็น
การบ่งบอกถึงวธีิการปฏิบติังานต่าง ๆ ขององคก์าร เพื่อหาจุดเด่นจุดดอ้ยท่ีเกิดจากระบบต่าง ๆ และ
ความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างและกลยทุธ์  

4) style (รูปแบบการบริหาร) แบบความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร รวมถึงพฤติกรรม
และลกัษณะแบบแผนการบริหารงานของผูบ้ริหาร  

5) staff (บุคลากร) คุณภาพของบุคลากร จ านวนบุคลากร รวมทั้งกระบวนการจูง
ใจและสร้างคุณค่าพื้นฐานพฒันาบุคลากร  

6) skills (ความรู้ความสามารถของบุคลากร) การพฒันาทรัพยากรบุคคล  
7) shared values (ค่านิยมร่วม ในการปฏิบติังาน) การมีค่านิยมและความเช่ือท่ีมี

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์การนั้น ๆ โดยเน้นให้บุคลากรรู้จกัศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดของงานท่ีท า มุ่งท่ีผลงาน
มากกว่าวิธีปฏิบติั การท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญักับบุคลากรในการตดัสินใจต่าง ๆ มุ่งให้
ความส าคญักบัการท างานเป็นทีมเนน้ใหบุ้คลากรคิดและท างานในเชิงรุก และส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

ดงันั้นความเป็นเลิศขององคก์ารจะเกิดข้ึนจากความเก่ียวพนัระหวา่งกนัของตวัแปรทั้งหมด 
โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบัตวัแปรทั้งหมด จากการวิจยัของ J. Peters และ Robert H. 
Waterman, Jr. ใน In Search of Excellence ซ่ึงไดท้  าการศึกษาวิจยัองคก์ารธุรกิจอเมริกาท่ีประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 62 บริษทั ไดแ้สดงให้เห็นถึง “คุณลกัษณะของความเป็นเลิศในการบริหาร       
8 ประการ” ท่ีท าให้กลายเป็น “องค์การท่ีเป็นเลิศ” หรือ “องค์การระดบัโลก” (world class 
organization) ท่ีเป็นแบบอยา่ง ขององคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จ (ภาควิชาวิศวกรรม
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อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553 : 
online) ประกอบดว้ย  

คุณลกัษณะประการแรก คือ การมุ่งเนน้ท่ีการปฏิบติั (bias for action) องคก์ารท่ีเป็นเลิศ จะ
ให้ความส าคญักบั “การปฏิบติัจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ” คือ หลงัจากตกลงใจในนโยบายต่าง ๆ ชดัเจน
แลว้ก็จะท าอยา่งมุ่งมัน่จริงจงัและต่อเน่ืองจนกวา่จะบรรลุเป้าหมายหรือสรุปผลไดอ้งคก์ารท่ีเป็นเลิศ
จะมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งจริงจงัใน 3 เร่ืองดว้ยกนัคือ การท าองคก์ารให้มีความคล่องตวั การทดลอง
ปฏิบติัและการท าระบบใหง่้าย 

คุณลกัษณะประการท่ีสอง คือ การมีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (close to the customer) องคก์าร
ท่ีเป็นเลิศจะพยายามหาโอกาสใกลชิ้ดกบัลูกคา้ให้มากท่ีสุดดว้ยการใช้กลยุทธ์ดา้นการให้บริการ 
และคุณภาพ รวมทั้งการฟังความคิดเห็นของลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบนันิยมใชห้ลกัการของ CRM (Customer 
Relation Management)  

คุณลกัษณะประการท่ีสาม คือ การให้ความอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกท่ีเป็น
เจา้ของกิจการ (autonomy and entrepreneurship) องค์การท่ีเป็นดีเลิศจะให้ความมีอิสระในการ
ท างานแก่พนกังาน ดว้ยการกระจายอ านาจ การด าเนินงานในขอบเขตท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เพื่อ
กระตุน้ให้พนกังานเกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของกิจการ โดยพยายาม
ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังาน ให้ช่วยกนัคิดคน้สินคา้หรือบริการ แปลก ๆ ใหม่ ๆ อยูเ่สมอรวมทั้งมี
ความอดทนต่อความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองคิดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ นั้นดว้ย  

คุณลกัษณะประการท่ีส่ี คือ การเพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน (productivity through people) 
องค์การท่ีเป็นเลิศ จะถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์การ ด้วยการปฏิบติัให้
พนกังานเห็นอยา่งจริงจงั เช่น การให้เกียรติและความไวว้างใจแก่พนกังานทุกระดบั รวมทั้งไดใ้ช้
มาตรการต่าง ๆ ในดา้นบวกในการส่งเสริมให้พนกังาน มีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่
ตลอดเวลา อนัเป็นผลท าใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตอยา่งเห็นไดช้ดั 

คุณลกัษณะประการท่ีห้า คือ การติดตามงานอย่างใกล้ชิด และการใช้ค่านิยมเป็น
แรงผลกัดนั (hands-on and value driven) ผูบ้ริหารขององคก์ารท่ีเป็นเลิศ จะลงมาสัมผสักบัการ
ปฏิบติังานจริง ๆ มิใช่นัง่บริหารงานอยูแ่ต่ในห้องหรือในส านกังานเท่านั้น และติดตามงานต่าง ๆ 
อยา่งจริงจงั ตลอดจนพยายามปลูกฝังพนกังาน ให้มีความเช่ือมัน่ในค่านิยมท่ีดีต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
แรงผลกัดนัร่วมในการปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วง  

คุณลกัษณะประการท่ีหก คือ การท าแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ (stick to the knitting) 
องคก์ารท่ีเป็นเลิศจะเลือกท าแต่เฉพาะธุรกิจท่ีตนเองมีความถนดั (มีความเช่ียวชาญ) หรือเก่ียวเน่ือง
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กบัธุรกิจท่ีไดท้  าอยูแ่ลว้เท่านั้น เพราะมีความเช่ือวา่การท าธุรกิจท่ีไม่เช่ียวชาญมีโอกาสท่ีจะประสบ
กบัความลม้เหลวไดม้าก และอาจกระทบกระเทือนกบัธุรกิจเดิมท่ีไดด้ าเนินการไดดี้อยูแ่ลว้  

คุณลกัษณะประการท่ีเจด็ คือ การมีรูปแบบท่ีเรียบง่าย และใชพ้นกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(simple form and lean staff) องคก์ารท่ีเป็นเลิศ จะจดัองคก์ารอยา่งเรียบง่าย และพยายามปรับปรุง
ขั้นตอนหรือกระบวนการท างานใหเ้รียบง่ายท่ีสุดพร้อม ๆ กบัการส่งเสริมให้พนกังานท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างท่ีกะทดัรัด  

คุณลกัษณะประการท่ีแปด คือ การเขม้งวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกนั (simultaneous 
loose-tight properties) องค์การท่ีเป็นเลิศจะเขม้งวดในการท าให้พนักงานเกิดความศรัทธาและ
เช่ือมัน่ร่วมกนัในคุณค่าของลูกคา้ คุณภาพ บริการ การส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ และการคิดคน้
ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัก็ไดผ้อ่นปรนให้พนกังานมีความอิสระในการท างานอยา่ง
เตม็ท่ี และไดใ้ชส่ิ้งท่ีผอ่นปรนไปใหก้ลบัมาควบคุมการท างานของพนกังานอยา่งรัดกุม  

คุณลกัษณะของความเป็นเลิศในเชิงบริหารทั้ง 8 ประการน้ี องคก์ารธุรกิจของอเมริกาท่ี
ประสบความส าเร็จ ไดใ้ห้ความสนใจส่ิงเหล่าน้ี พร้อมกบัไดย้ึดถือปฏิบติัอยา่งจริงจงัอยูต่ลอดเวลา 
จึงท าให้การบริหารงานเกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างสูง และไดส่้งผลให้เป็นธุรกิจท่ีเจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.2 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์การโดยทัว่ไป พิจารณาไดต้ามหลกั PEST analysis ซ่ึง
ไดแ้ก่  

1) politic/legal (การเมือง/กฎหมาย) เสถียรภาพของรัฐบาล ขอ้ก าหนดดา้น
มาตรฐานสากล กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

2) economic (เศรษฐกิจ) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ รายไดป้ระชากร อตัราค่าแรง งบประมาณ
ของรัฐดา้นการลงทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นตน้ 

3) social (สังคม) จ านวนและอตัราการเจริญเติบโตของประชากร ขนาดของ
ครอบครัว จ านวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การกระจายของอายุ การศึกษาและฝึกอบรม คุณภาพชีวิต     
เป็นตน้ 

4) technology (เทคโนโลยี) ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านระบบคอมพิวเตอร์ การวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA)   
 การบริหารจดัการในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก ได้มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ส าหรับการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ โดยในอเมริกานั้นมีการมอบรางวลัให้กับองค์การท่ี
สามารถด าเนินงาน ไดต้ามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเหล่านั้น (Malcolm Baldrige National Quality 
Award: MBNQA) ส่วนในประเทศไทยทางสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็ได้มีการน าเกณฑ ์
MBNQA มาปรับเป็นเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand  Quality  Award: TQA)  เพื่อเป็น
แนวทางในการยกระดบัและพฒันาองคก์ารธุรกิจของไทยแห่งความเป็นองคก์ารชั้นเลิศ  

ต่อมาทางส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดร่้วมกบัสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ จดัท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการใชใ้นการประเมินผลตนเอง อนัจะน าไปสู่การ
ยกระดบัการปฏิบติังานของภาครัฐ โดยถา้องคก์ารใดท่ีสามารถปฏิบติัตามเกณฑ์เหล่าน้ีไดใ้นระดบั
ท่ีดียอ่มจะเป็นเหมือนกบัเคร่ืองรับรองถึงความเป็นเลิศขององคก์ารไดใ้นระดบัหน่ึง เกณฑ์ PMQA 
ประกอบดว้ย 7 มิติ ดงัน้ี 

2.1 การน าองค์การ ในมิติน้ีให้ความส าคญักบัผูบ้ริหารองค์การ กล่าวคือองค์การใดจะมี
ความเป็นเลิศหรือไม่สามารถดูไดจ้ากผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวงัท่ีชัดเจน มีวิธีการ
ส่ือสารท่ีดีในการถ่ายทอดวสิัยทศัน์และขั้นตอนปฏิบติังานกบับุคลากรทุกระดบั  

- มีวธีิในการสร้างบรรยากาศการท างาน และผลกัดนับุคลากรให้ท างานบรรลุตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดบัต่าง ๆ สามารถตดัสินใจอย่าง
เหมาะสม  

- มีการก ากบัดูแลการท างานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน
และระบบการป้องกนัการทุจริต 

- มีการทบทวนผลการด าเนินการขององคก์าร และเปรียบเทียบการท างานกบัหน่วยงานอ่ืน 
มีการวเิคราะห์ ทบทวนขอ้มูลผลการด าเนินการจากทุกดา้นรวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

- มีการก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อใหอ้งคก์ารมีการด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม 
2.2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ในมิติน้ีถือเป็นหวัใจในการก าหนดทิศทางขององคก์าร ซ่ึง

ในเบ้ืองตน้ตอ้งมีการก าหนดความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือความทา้ทาย
ภายในองค์การ ความทา้ทายภายนอกองค์การ ความทา้ทายดา้นอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีตอ้งท าหลงัจากรู้ถึง
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ปัญหาความทา้ทายและอุปสรรคแลว้ก็คือการวางแผนยุทธศาสตร์และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับมิติน้ีคือ 

- มีการวางแผนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและภารกิจขององคก์าร  
- มีการก าหนดเป้าหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ  
- มีแผนท่ีมีความยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนต่อการเปล่ียนแปลงไดเ้ท่าทนัสถานการณ์  
- มีการเช่ือมโยงเป้าหมาย ค่าช้ีวดั เขา้กบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร  
- มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
2.3 การให้ความส าคัญกับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในมิติน้ีเน้นให้เห็นถึง

ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงอาจเป็นไดต้ั้งแต่ประชาชน ผูป้ระกอบการ 
และส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อนโยบายขององคก์าร การจดัการท่ีดีในมิติน้ีจะน าไปสู่
การกล่าวถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ารในทางท่ีดี องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 

- มีการวดั ส ารวจ เก็บขอ้มูลความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อใชใ้นการออกแบบและปรับปรุงการใหบ้ริการ  

- การใหบ้ริการมีการค านึงถึงผลประโยชน์รวมทั้งความสะดวกสบายของผูรั้บบริการและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย   

- มีการติดต่อกบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อสร้างความสัมพนัธ์พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ ในการให้บริการมี
กระบวนการในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างต่อเน่ือง
เพื่อสร้างความพึงพอใจ  

- มีการส ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน  

2.4 การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ ในมิติน้ีให้ความส าคญักบัการจดัเก็บขอ้มูล 
จดัองคค์วามรู้ วดัและวเิคราะห์ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ องคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับมิติน้ีคือ 

- มีการเก็บขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การตดัสินใจในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งการสร้างนวตักรรม 

- มีระบบขอ้มูลสารสนเทศพร้อมใชง้านและเขา้ถึงไดง่้าย  
- มีระบบการรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การแสวงหาและแลกเปล่ียน

วธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  
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  2.5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ในมิติน้ีมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคลดว้ยการตอบสนองความพึง
พอใจของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศกัยภาพ 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัคือ 

- มีการให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน า
ความคิดไปปฏิบติัเพื่อปรับปรุงองคก์าร  

- มีการส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้หรือทกัษะระหวา่งบุคลากรภายในองคก์าร 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และมีระบบการให้รางวลัและส่ิงจูงใจ

เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีขวญัก าลงัใจ 
- มีการสร้างเส้นทางความกา้วหน้า (career path) ให้กบับุคลากร พร้อมมีระบบในการ

พฒันา เช่น การเตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารหรือต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจหลกั
ขององคก์าร 

- มีการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของบุคลากร  
- มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย  การป้องกันภัย การปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน  
- มีการมอบหมายงานท่ีทา้ทายและเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อองคก์าร  

  2.6 การจดัการกระบวนการ ในมิติน้ีครอบคลุมตั้งแต่กระบวนงานภายในองค์การ และ
กระบวนงานท่ีมีผลต่อประชาชน เช่น การก าหนดนโยบายต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบ คือ 

- มีกระบวนงานท่ีสนบัสนุนบุคลากรในการท างานเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
- มีความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนงานท่ีสร้างคุณค่าและตวัช้ีวดัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ

องคก์าร  
- มีการใชเ้ทคโนโลยแีละวธีิท่ีเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตเพื่อให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคห์ลกัของกระบวนงาน  
- มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานอย่าง

สม ่าเสมอโดยใชข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ  
- มีวธีิการจดัการกระบวนงานใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนในการท างาน  
- มีการตรวจสอบกระบวนงานท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น งานดา้นการเงิน พร้อมหาทางป้องกนั  
2.7 ผลลพัธ์การด าเนินการ ในมิติน้ีเป็นผลท่ีเกิดจากการบริหารจดัการองคก์ารในมิติท่ี 1 ถึง

มิติท่ี 6 โดยผลลพัธ์การด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 มิติตามหลกัการของ balanced scorecard คือ  
- มิติดา้นประสิทธิผลตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์าร  
- มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 



45 
 

- มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  
- มิติดา้นการพฒันาองคก์าร   

 ผลลพัธ์ตามมิติน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากระบบการท างานท่ีดีของระบบต่าง ๆ ในมิติท่ี 1 - 6 
หากระบบดีก็เช่ือวา่ผลลพัธ์จะออกมาดีและมีความย ัง่ยนื  

 

3. ปัจจัยในการบ่งถึงความส าเร็จของมหาวทิยาลยัตามองค์การความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)  

องค์การความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกว่า OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development) เป็นองคก์ารหน่ึงท่ีมีความส าคญัระดบัโลก สมาชิกกลุ่ม
แรกประกอบด้วยประเทศในยุโรปท่ีพฒันาทางเศรษฐกิจ ต่อมาได้ขยายออกรับสมาชิกซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีนอกยุโรป ในเอเซียมีเพียงสองประเทศท่ีเป็นสมาชิก OECD คือเกาหลีและ
ญ่ีปุ่น ส่วนจีนได้แสดงความต้องการเข้าเป็นสมาชิกอยู่ แต่ยงัไม่ได้ถูกรับเข้าเป็นสมาชิก และ
ประเทศไทยเองก็มีความสนใจอยากจะเขา้เป็นสมาชิกอยู่ดว้ย จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประเทศไทย
จะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหว และร่วมกิจกรรมของขององคก์ารน้ี เพื่อจะทราบขอ้มูลวา่ประเทศ
ไทยมีการพฒันาเขา้ใกลม้าตรฐานของ OECD หรือไม่อยา่งไร ปัจจุบนั OECD ถือเป็นองคก์ารวิจยัท่ี
มีคุณภาพท่ีสุดองค์การหน่ึงของโลก เป็นแหล่งรวมขอ้มูลวิจยัต่าง ๆ ให้ประเทศสมาชิกสามารถ 
ปรึกษา คน้ควา้ รวมทั้งขอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในดา้นต่าง ๆ 

OECD ประกอบดว้ยสมาชิก 34 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา 
ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์
ไอร์แลนด ์อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลกัเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด ์
นอร์เวย ์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราช
อาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา และ 1 องค์การ คือสหภาพยุโรป นอกจากจะมีความร่วมมือภายใน
กลุ่มประเทศสมาชิกแลว้ OECD ยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกอีก
มากถึง 70 ประเทศ รูปแบบของความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกและประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ผกูมดัทางกฎหมาย (legally binding agreement) แนวทางแนะน าเพื่อ
น าไปปฏิบติั (guideline) และสนธิสัญญาความตกลง (treaty)  OECD ไดช่ื้อวา่เป็นองคก์ารท่ีมีขอ้มูล
ท่ีเช่ือถือไดอ้ยู่ในอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ไม่วา่จะเป็นสถิติท่ีเปรียบเทียบได ้ขอ้มูลทางเศรษฐกิจและ
สังคม ขอ้มูลการสังเกตการณ์ในระยะยาว กรณีศึกษาแนวโน้มการพฒันาของเศรษฐกิจ แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร และภาษี ขอ้มูลการส ารวจฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายไดป้ระเทศ ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของนโยบายระหวา่งประเทศ ผลการประเมินศกัยภาพใน
การรักษาส่ิงแวดล้อม ผลการประเมินการศึกษา และการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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(องคก์ารความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ, 2557, ออนไลน์) OECD ไดร้วบรวมและน าเสนอ
ในส่วนของปัจจยัในการบ่งถึงความส าเร็จของมหาวิทยาลยัไวด้งัน้ี ทิศทางกลยุทธ์ท่ีชดัเจน ความ
มัน่คงทางดา้นการเงิน นกัศึกษามีคุณภาพ งานวิชาการและงานวิจยัมีคุณภาพ ความผูกพนัท่ีดีกบั
ชุมชน ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีการบริหารจดัการท่ีดี ทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สภามหาวิทยาลยัมี    
ธรรมาภิบาลระดบัสูง กลยทุธ์เชิงรุกดา้นการตลาด การจดัการดา้นสาธารณูปโภคและสารสนเทศท่ีดี 
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ทิศทางกลยทุธ์ท่ีชดัเจน 
การปฏิบติังานต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ คณะผูบ้ริหารตอ้งหาวธีิการทุกรูปแบบ เพื่อให้

ผูรั้บบริการหรือลูกคา้เกิดความนิยมชมชอบ เช่น การให้ความส าคญัและเอาใจใส่ดูแลผูรั้บบริการ
ด้านการกระท าอย่างแทจ้ริง แมคคินซีย ์ได้เสนอความคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารควรน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อประสบความส าเร็จ (วรีะชยั ตนัติวรีะวทิยา, 2540 : 36-43) ไดแ้ก่ 
     - กลยทุธ์ดา้นการบริการ (service) ดา้นคุณภาพ (quality) และดา้นความเช่ือถือ (reliability) 
โดยยึดความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นเป้าหมายหลัก  การสร้างความประทับใจ และ
ความสัมพนัธ์ท่ีดี มุ่งเน้นดา้นคุณภาพ และมีการพฒันาปรับปรุง เพื่อให้ผูรั้บบริการมีความศรัทธา
และเช่ือมัน่ในคุณภาพ จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีการพฒันาและเติบโตข้ึน 

  - การแสวงหาโอกาส (opportunity seeker) ผูบ้ริหารตอ้งแสวงหาช่องทางท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดก่้อนคู่แข่งขนั เพื่อให้ผูรั้บบริการสามารถแยกแยะ
ได ้และไม่มองขา้มในการช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูรั้บบริการ 

 - การฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ (listening to the users) เพราะการให้บริการของ
หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ ส่วนมากจากการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ารับบริการ โดยจดัให้
ผูรั้บบริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีการตอบสนองต่อความคิดเห็นนั้น ๆ มีการน าเสนอต่อฝ่าย
บริหารระดบัสูงเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพฒันาหน่วยงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
     - กลยุทธ์และการวางแผนในการปฏิบติังานในมหาวิทยาลัย ( strategic planning) 
มหาวิทยาลยัมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั มีการก าหนดแผนปฏิบติัและ
น าไปสู่การปฏิบติังาน เป็นการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีท าให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมดี
ข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลและสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเป็นส าคญั มีการพฒันาและใชเ้คร่ืองมือในการ
วางแผนและปฏิบติังานตามกลยุทธ์มหาวิทยาลยัมีการพฒันาดชันีช้ีวดั หรือเกณฑ์การประเมินผลท่ี
ชัดเจน เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน และเป็นแนวทางการปฏิบติังาน โดยดชันีวดัผล
ส าเร็จของการด าเนินงานจะวดัผลในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งสมดุล และมีการด าเนินงานอยา่งมัน่ใจไดว้า่
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สามารถบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีมหาวิทยาลัยตั้ งไว้ มีการวิเคราะห์ความพร้อมของ
มหาวทิยาลยั การน าหลกัการของ SWOT มาวเิคราะห์ถึงจุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหา อุปสรรคและโอกาส
ของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็นในการก าหนดแผนกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอ 
ขอ้เสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับแกไ้ขเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยพิจารณาจาก
ขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดแผนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการสรุปผลและการประเมินผลตาม
แผน และมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของแผนยุทศาสตร์ ผูบ้ริหารตอ้งมี
วิสัยทศัน์ท่ีสอดรับกบัการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยมีการก าหนดพนัธกิจ มุ่งเน้นการวางแผน   
กลยุทธ์เชิงรุก ก ากบั ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้มีความต่อเน่ือง มีการช้ีแจง
นโยบาย ก าหนดวตัถุประสงค์ แนวทางการปฏิบติังานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง
ควบคุมแผนปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
      3.2 การน ากลยทุธ์ไปสู่ปฏิบติั   

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การ
วางแผนปฏิบติัการ ท่ีระบุกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งด าเนินการ การปรับปรุง การพฒันาองคก์าร เช่น 
ในดา้นโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วฒันธรรมองคก์าร และปัจจยัทางการบริหารต่าง ๆ 
ในองคก์าร 
     การบริหารเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ การติดตามประเมินผลจะ
ช่วยใหท้ราบถึงความส าเร็จ กา้วหนา้ของงาน เป็นการกระตุน้และจูงใจผูป้ฏิบติังาน นอกจากนั้น ยงั
ส่งผลให้ไดเ้รียนรู้ถึงผลส าเร็จหรือความลม้เหลว ตลอดจนขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อให้น าไปปรับได้
ถูกตอ้งและรวดเร็วในยามท่ีสถานการณ์เปล่ียนไป  
     3.3 นกัศึกษามีคุณภาพ 
         การท่ีนักศึกษามีคุณภาพย่อมเกิดจากการควบคุมดูแล และส่งเสริมนักศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จในดา้นการเรียน นอกจากน้ียงัตอ้งเสริมสร้าง สนบัสนุน ให้นกัศึกษาเป็นผูท่ี้มีคุณภาพ
จริยธรรม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัเอกชนในแต่ละแห่งเป็นท่ี
ตอ้งการของสังคม  สามารถหางานท าไดง่้าย และเป็นท่ียอมรับวา่ นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชน
มีวินยั อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี การผลิตนกัศึกษาให้มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมและ
พฒันาสังคมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (คาสโทร และ เลวี Castro and Levy, 2001) ได้
ศึกษาวจิยั เร่ือง บทบาทหลกั 4 ประการของสถาบนัอุดมศึกษา โดยกล่าววา่ มหาวิทยาลยัของแต่ละ
ประเทศแตกต่างกนัไปตามบริบทของประเทศนั้น ๆ แต่บทบาทหนา้ท่ีของการอุดมศึกษา และปัจจยั
ท่ีเอ้ือให้มหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา มี 4 ประการไดแ้ก่ ประการท่ี 1 การเป็น
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ผูน้ าทางวิชาการซ่ึงเป็นบทบาทของผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเป็น
นักวิชาการ มีการเผยแพร่งานวิจยั พิจารณาและส่งเสริมการจดัหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและบริบทของมหาวทิยาลยัเอกชน ประการท่ี 2 อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเป็นมืออาชีพ 
ตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมส าหรับตลาดอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาบณัฑิตตกงาน ประการท่ี 3 การ
พฒันาและการฝึกอบรมส่ือเทคโนโลยีเพื่อปรับให้เท่าทนัสภาพการณ์ปัจจุบนั สนบัสนุนการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และประการท่ี 4 ผูเ้รียนนอกจากไดรั้บความรู้เชิงวิชาการ
แลว้ตอ้งไดรั้บการฝึกภาคปฏิบติั ให้มีความรู้พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตรงตามความถนดัและสาขาวชิาท่ีศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ เพื่อร่วมพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
     3.4 งานวชิาการและงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
         การศึกษาเชิงลึกในเร่ืองของงานวิชาการ งานวิจยัเป็นงานท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ผูส้อนต้องมีการสะทอ้นผลการสอนโดยมีการใช้แนวคิดมากข้ึน มีกลยุทธ์การสอน
หลากหลาย มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมืออาชีพ  ผูส้อนยงัแสดงให้เห็นผลกระทบทางบวกท่ีเป็น
แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และความรู้สึกปลอดภยั (Blasé & Blasé.,1998, p.16-20)  
          ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้อาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการ ประชุมสัมมนา รวมทั้งการ
ประชุมต่าง ๆ เพื่อสร้างวฒันธรรมความร่วมมือและวฒันธรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการสอน 
(coaching ) ให้ผูส้อนตระหนกัวา่ การสืบคน้ความรู้เป็นการขบัเคล่ือนพฒันาผูส้อน นอกจากน้ียงั
ตั้ งเป้าหมาย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ในการตั้ งเป้าหมายของงานวิชาการเป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิผล ในการเพิ่มแรงจูงใจและเพิ่มผลการปฏิบติังาน โดยมีเหตุผลว่าเป้าหมายสามารถเพิ่ม
ความสนใจท่ีจะท าให้ไดง้าน นอกจากน้ียงัช่วยท าให้ความพยายามขยายไปสู่กิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย
ลกัษณะเดียวกนั  ส่งผลใหง้านวชิาการและงานวจิยัมีคุณภาพมากข้ึน (Lock and Latham, 1990)  
           สมาคมมหาวิทยาลยันานาชาติ (The Association of Universities and Colleges  (2005) 
สมาคมอุดมศึกษาแห่งประเทศแคนาดาและคณะกรรมการการศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้
สรุปผลการวิจัยจากการปฏิบัติการ เร่ืองคุณภาพร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาและแนวทาง
อุดมศึกษานานาชาติ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง กนัยายน 2004 มีใจความส าคญัวา่ ในช่วงทศวรรษ
ท่ีผา่นมา การอุดมศึกษามีการพฒันาอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มท่ีเด่นชดั 2 ประการ คือ 1) อุดมศึกษา
ของแต่ประเทศตอ้งไดก้า้วแห่งความเป็นนานาชาติ 2) อุดมศึกษาตอ้งเป็นแหล่งบูรณาการภูมิปัญญา
ของแต่ละประเทศสู่ภูมิปัญญาโลก ในมิติของการเรียนการสอน การวิจยัและการบริการสังคมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการและส่งเสริมความมัน่คงในสังคมประเทศนั้น ๆ 
       นอกจากน้ีภารกิจของการอุดมศึกษานานาชาติตอ้งมีการประสานความร่วมมือในประเด็น
1) ส่งเสริมความคิด การคน้ควา้วจิยั ทั้งทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อสร้างสังคมโลกแห่ง
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การเรียนรู้ร่วมกนั  2) สนบัสนุนความสนใจของผูเ้รียนอยา่งเต็มศกัยภาพ 3) สร้างการอุดมศึกษาทุก
ภูมิภาค ทุกประเทศ ให้มีมาตรฐานระดบัเดียวกนั และ 4) แลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมระหวา่ง
มหาวทิยาลยัดว้ยกนั กล่าวโดยสรุปวา่การน าอุดมศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งตอ้งมีเป้าหมาย จุดยืนของตนเองและยอมรับหลกัการของมาตรฐาน
อุดมศึกษาโลกในการส่งเสริมความเสมอภาค การเขา้ถึงองค์ความรู้ คุณภาพของอุดมศึกษา และ
สร้างคนเพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีดียิ่ง ๆ ข้ึนโดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจยัท่ีดี มีคุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

3.5 ความผกูพนัท่ีดีกบัชุมชน 
 การเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกับพนัธกิจของการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีนโยบายการสนบัสนุนอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีจะให้ความรู้ และบริการชุมชนอยา่งเต็มท่ี ดงัปรากฏผลการวิจยัของ (ฉัตราภรณ์ สถา
ปิตานนท์, 2550, น. 111) ไดก้ล่าววา่ชุมชนและสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก 
เพราะสถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนและชุมชนเป็นกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณพื้นท่ีเดียวกนั มีการ
ติดต่อสัมพนัธ์กนั มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ร่วมกนั ชุมชนจึงมีความคาดหวงัต่อ
สถานศึกษาในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน และความตอ้งการให้บุตรหลานประสบความส าเร็จทาง
การศึกษา เม่ือชุมชนคาดหวงัเช่นนั้น จึงเต็มใจในการเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของสถานศึกษา 
ไม่วา่จะเป็นในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ หรือร่วมบริจาคทรัพย ์วสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ
ผลประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนเป็นการร่วมมือกนัของผูบ้ริหาร ครู นกัศึกษา 
ผูน้ าชุมชน และสมาชิกชุมชน ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยการด าเนินการนั้น มีลกัษณะ
เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนท่ีจะให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความย ัง่ยืนในความสัมพนัธ์ของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความหลากหลายตามกิจกรรมท่ีท า ซ่ึงนอกจากเป็นประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษาแลว้ ยงัสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนดว้ย 
 สถานศึกษาควรปรับโครงสร้างความร่วมมือในความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนในเร่ืองของ
การศึกษา คนในชุมชนคิดวา่สถานศึกษาควรมีการจดัการในหนทางท่ีสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยส าหรับนักศึกษา ซ่ึงได้รับการสอนและใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั โครงสร้างของสถานศึกษาตอ้งเป็นระบบให้โอกาสคนในชุมชน สนบัสนุนสถานศึกษา
อยา่งเขม้แขง็ ใหโ้อกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงรวมถึงบทบาทท่ีมากข้ึนในการตดัสินใจโดย
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มีนกัการศึกษาให้ความหมายและความส าคญัในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัสถานศึกษา
ดงัน้ี 
 3.6. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีการบริหารจดัการท่ีดี 
 ความเป็นผูน้ าตอ้งมีบทบาทในการท าให้สถาบนับรรลุเป้าหมาย (goal achievement) และ
สถาบนัตอ้งด ารงอยู่ได ้(group maintenance) ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ี
ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรม (Dim mock and Walker, 2005) โดยมีประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะของ
ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าซ่ึงสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1. ดา้นความสามารถ (capacity) หมายถึง ผูน้ าท่ีมีสติปัญญาดี มีความต่ืน มีความสามารถใน
การใชภ้าษาพดู มีความสามารถในการเป็นผูว้จิยัและความสามารถในการตดัสินใจ 

2. ด้านความส าเร็จ (achievement) หมายถึง ผู ้น าจะเป็นผู ้ท่ีมีการศึกษาดี มีความรู้ มี
ความส าเร็จทางดา้นการกีฬา  

3. ดา้นความรับผดิชอบ (responsibility) หมายถึง ผูน้ าเป็นผูท่ี้คนอ่ืนสามารถพึ่งพาอาศยัได ้
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นส่ิงใหม่ ๆ มีความคงเส้นคงวา มีความมุ่งมัน่ เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง และตอ้งการมุ่งแห่งความเป็นเลิศ  

4. ดา้นการมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม มี
ส่วนร่วมในทางสังคม ใหค้วามร่วมมือเป็นผูท่ี้มีอารมณ์ขนั และมีความสามารถในการปรับตวัไดดี้  

5. ดา้นสถานภาพ (status) ผูน้  าควรจะเป็นผูท่ี้อยู่ในฐานะทางสังคมเศรษฐกิจดี เป็นท่ีนิยม
ชมชอบของคนทัว่ไป 
    ประเภทของภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ ามีอยูห่ลายประเภท ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอยกมากล่าวในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเท่านั้น ซ่ึงสามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

1. ภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน (transactional leadership) ภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน เป็นภาวะท่ีผูน้ าใช้
อ านาจเป็นฐานในการใหร้างวลั การลงโทษ และใชค้วามพยายามอยา่งสูง เพื่อให้ไดถึ้งความร่วมมือ
กบัผูต้ามบนพื้นฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ การแลกเปล่ียนเช่นน้ี ไม่ได้มาจากความ
มุ่งมัน่ ความทุ่มเท ต่องานของบุคคลทุกอยา่งจะข้ึนกบัการไดรั้บค าช้ีน าจากผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าแบบ
น้ีจึงเป็นการระดมคนเข้าท างานและปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Ubben 
Hughes & Norris, 2001, น.27)  
       2. ภาวะผูน้ าเปล่ียนแปลง (transformational leadership) ผูน้ าจะเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูอ่ื้น
ร่วมมือและพึ่ งพาอาศัยกันและกัน ผู ้น าในรูปแบบน้ีจะมอบหมายงาน และอ านาจให้คนอ่ืน 
เพื่อท่ีจะให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุถึงเป้าหมาย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงเป็นวิธีเพิ่มคุณค่า 
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(value-added  approach) เพราะก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะหาเหตุผลวา่ ท าไม มากกวา่ท่ีจะหาวา่เป็น
อะไร (Ubben, Hughes & Norris, 2001, p.76)  

3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน เบิร์น (Burns, 1978, p.88) ไดเ้สนอ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในหนงัสือท่ีช่ือ Leadership ซ่ึงเขียนจากงานวิจยัเชิงบรรยาย
เก่ียวกบัผูน้ าทางการเมือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าและผูต้ามต่างก็ส่งเสริม
ให้อีกฝ่ายหน่ึงมีคุณธรรม มีแรงจูงใจสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับผูน้ าแลกเปล่ียน (transaction 
leaders) ผูน้ าการแลกเปล่ียนทางการเมืองจะเสนอบริการแลกเปล่ียนหรือเสนอให้รางวลักบัการ
กระท าบางอยา่ง Burns แสดงความเห็นวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน
เป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่เหนือระดบัความจ าเป็นพื้นฐานขององค์การ
และสมาชิกขององคก์าร ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดมีความตอ้งการมากข้ึน และน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ควรมีศกัยภาพ ผูน้ าจะเพิ่มภาระงานประจ าวนัใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ร่วม และเป็นวิสัยทศัน์ระยะยาว
ขององค์การ (เบิร์น Burns, 1978) สนับสนุนว่า “...ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจะส ารวจแรงขบัท่ีมี
ศกัยภาพในตวัผูต้าม หาวิธีท่ีจะท าให้พอใจกบัความจ าเป็นท่ีมากข้ึนและท าให้ผูต้ามรู้สึกผูกพนัทั้ง
กายใจ...” 
 กระบวนการบริหารจดัการเป็นกลไกและตวัประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการประมวล ผลกัดนั
และก ากับให้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทรัพยากรการจัดการประเภทต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้โดยมี
ประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ การเขา้ถึงกระบวนการบริหารจดัการและการฝึกฝน
ให้มีทกัษะสูงข้ึนจะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการท่ีท า
ใหเ้กิดกระบวนการบริหารจดัการ คือ POLC มีดงัต่อไปน้ี 

การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมายแผนงานและ
ตดัสินใจหาวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลส าเร็จ 

การจัดองค์การ(organizing) หมายถึงกระบวนการในการจัดตั้ งทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรท่ีไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จขององคก์าร 

การน าและสั่งการ (leading and directing) หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืนในการท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนมีพฤติกรรมในการท างานท่ีตอ้งการและท าให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 

การควบคุม (controlling) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายท่ีองคก์ารคาดหวงัและก าหนดไว ้สรุปไดว้า่การท่ีผูบ้ริหารมี
ภาวะผูน้ าและมีการบริหารจดัการท่ีดีจะท าให้มหาวิทยาลยัประสบกบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
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3.7 การมีทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี 
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาตอ้งเป็นบุคลากรท่ีผลกัดนั ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาบุคลากรทาง

การศึกษา เพื่อใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ก่อให้เกิดการพฒันาและการเปล่ียนแปลงซ่ึง
กนัและกนั เพื่อยกระดบัความสามารถทางดา้นวิชาการของคณาจารย ์(เจษฎา แช่มประเสริฐ, 2551, 
ออนไลน์) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวจิารณ์ พานิช (2547, น. 33) ท่ีกล่าวไวว้า่ อาจารยท่ี์มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ อาจารยก์็จะมีการเรียนรู้ ไดแ้ลกเปล่ียน แบ่งปัน ขยายผลให้กนัและ
กนั ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(human resource development) หมายถึงความพยายามท่ีจะพฒันาความสามารถใน
การปฏิบัติงานงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของคุณภาพในสถาบัน และจุดประสงค์ของการ
ปฏิบติังาน สถาบนัจะสร้างบรรยากาศท่ีน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การร่วมกนัท างานอยา่ง
เตม็ท่ี เพื่อให้เกิดความกา้วหนา้ของสถาบนั และบุคลากรเก่ียวขอ้ง สถาบนัจะมีการก าหนดแผนใน
การบริหารงานบุคลากร ทั้งในดา้นทกัษะและคุณภาพชีวิต มีระบบการประเมินคุณภาพของผลงาน 
ระบบการใหผ้ลตอบแทน แก่บุคลากร มีการอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เปิด
โอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรมีการส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง และ
สร้างสรรค ์

การพฒันาทรัพยากรมนุษยน์บัว่าเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 จนมาถึงปัจจุบนั 
ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงกล่าวถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั เพราะถือวา่มนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
ในการบริหารและการจดัการถา้มนุษยไ์ดรั้บการพฒันาทุกอยา่งจะพฒันาง่ายข้ึน (สมชาย เทพแสง, 
2548, น. 25) การท่ีสถาบนัมีทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีตอ้งมีการวางแผนในการพฒันาบุคลากร เพราะ
มนุษยเ์ป็นทรัพยากรอยา่งหน่ึงของโลกท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าไดม้าก สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพฒันาหน่วยงานและสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา (John & Mathias, 1994, p. 124 
&   Herman, 1995, p. 14-18 & shipe, 1998, p. 46 อา้งอิงใน (สมชาย เทพแสง, 2548, น. 55) 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีควรไดรั้บการอบรมให้ไดค้วามรู้ตามความถนดั รวมทั้งเพิ่มพูนทางดา้นทกัษะ
วิชาชีพ โดยเช่ือว่าการอบรมบุคลากรดา้นการปฏิบติังานตามความถนดัและความสนใจ ส่งผลให้
บุคลากรสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูง (สมชาย เทพแสง, 2548, น. 56-57) 

สรุปได้ว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นการวางแผนพฒันาบุคลากร การใช้วิชาการ
ฝึกอบรม การส่งเสริมขวญั ก าลงัใจ แก่บุคลากรในองคก์ารใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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3.8 สภามหาวทิยาลยัมีธรรมาภิบาลระดบัสูง 
หลกัการและแนวคิดของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลมีพื้นฐานมาจากสถานการณ์ดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารของรัฐทัว่ประเทศ และต่างประเทศท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ระดับโลกท าให้เกิดการบูรณาการการคิด การบริหารจัดการท่ีดี เพื่อน ามาใช้กับปัญหาความ
เปล่ียนแปลงในทุกดา้น อนัน าไปสู่การควบคุมระบบการบริหาร รวมถึงพฤติกรรมการท างานของ
คน อยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ยติุธรรม ตรวจสอบได ้โดยท่ีองคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
พฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ไดใ้ห้ความหมาย  
ธรรมาภิบาลว่าเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ วิธีการ และเคร่ืองมือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐกบัประชาชน ทั้งในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการในฐานะของปัจเจกบุคคล และท่ีเป็นการ
ด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นสถาบนั รวมถึงประสิทธิภาพของการจดัการปกครอง และการบริหาร มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันา มีคุณสมบติัและองคป์ระกอบการมีส่วนร่วม(participation) มีกฎ 
ระเบียบ (rule of law) มีความโปร่งใส (transparency) มีภาระหน้าท่ีต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(responsiveness)  ต้องมีความรับผิดชอบ (accountability)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(effectiveness and efficiency) 
 สภามหาวิทยาลยั กล่าวคือ ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการจะท าให้ด าเนินกิจกรรมดว้ย
ความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งรอบดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการบริหารงาน
ในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการใน
มหาวิทยาลยัโดยจะตอ้งมีการเปิดเผยผลการด าเนินการต่อสาธารณะ การบริหารงานตอ้งโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้สามารถสร้างความไวว้างใจ ความมัน่ใจ ตั้งมัน่ในความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลเชิงลบต่อสถาบนั (บวรศกัด์ิ อุวรรณโน, 2542, น. 17)  
 หลกัธรรมาภิบาลมี 6 หลกัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความคุม้ค่า หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีอยู่ 4 หลกั ไดแ้ก่ การใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง การมี
วฒันธรรมองคก์าร เพื่อการพฒันาในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (บุษบง ชยัเจริญ
วฒันะ และ บุญมี ล้ี, 2544, น. 24) 
 หลกันิติธรรม ประกอบดว้ย กฎ ระเบียบ ท่ีทางมหาวิทยาลยัเอกชน ไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน
ใหส้อดคลอ้งกบั กฎ ระเบียบ กฎหมาย นโยบายของมหาวทิยาลยั  
 หลกัคุณธรรม ประกอบด้วย มีการปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดมัน่ในความถูกต้อง ดีงาม มีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรเป็นผูมี้คุณธรรม การสร้างความเสมอภาค 
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          หลกัความรับผิดชอบ ประกอบดว้ย มีการท างานตามโครงสร้างองคก์ารการบริหารงาน มี
การกระจายอ านาจสู่บุคลากรระดบัต่าง  ๆ มีการสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรับผดิชอบ 
         หลกัความโปร่งใส ประกอบดว้ย มีการด าเนินงานต่าง ๆ อยา่งเปิดเผย มีการปรับปรุงขอ้มูล
สารสนเทศ ให้มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สม ่าเสมอ มีกลไกและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบผล
การด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
        หลกัการมีส่วนร่วม ประกอบดา้ย การเปิดโอกาสให้บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการต่าง  ๆ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายในองคก์าร แสวงหาความ
ร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
        หลกัความคุม้ค่า ประกอบดว้ย การสร้างความตระหนกั การใชก้ลยทุธ์ในการบริหารงานให้
ประสบผลส าเร็จ ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  มีการใชเ้ทคนิคการบริหารคุณภาพในการด าเนินการ 
มีเทคโนโลยเีพื่อการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 
        การสร้างยุทธศาสตร์การพฒันาอยา่งรอบดา้น ประกอบดว้ย การสร้าง และด าเนินการตาม
กระบวนทศัน์ในการพฒันา มีกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนร่วมมือกนัในเครือข่าย
อยา่งหลากหลาย มีการเพิ่มขีดความสามารถด าเนินงานในมหาวทิยาลยั 
         การสร้างเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย การแสวงหาความร่วมมือทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยั ในการสนบัสนุน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ในการเพิ่มสมรรถนะคนในองค์การมี
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลาย 
         การสร้างองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย การจดัระบบการจดัเก็บสะสมองคค์วามรู้ 
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ การสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนให้เกิดการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ การเผยแพร่องคค์วามรู้ 
        หลกัการมีวฒันธรรมองคก์ารเพื่อพฒันา ประกอบดว้ย การสร้างคุณลกัษณะของบุคลากรท่ี
จะพฒันาสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศในระดบับุคคล กลุ่ม และสังคม ทั้งดา้นพฤติกรรม ความคิด 
ท่ีเอ้ือต่อการท างานให้ส าเร็จ การสร้างบรรยากาศในองค์การท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ การมีวฒันธรรม
คุณภาพ 
        หลักการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย การสร้างและ
ด าเนินการตามกระบวนการทศัน์ในการพฒันา มีกระบวนการบริหารท่ี เป็นระบบ มีการวางแผน
ร่วมมือกนัในเครือข่ายอยา่งหลากหลาย มีการเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินงานในมหาวิทยาลยั
หลกัการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการแสวงหาความร่วมมือทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั การ
สร้างแหล่งการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนให้เกิดการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และการเผยแพร่องคค์วามรู้  
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   สรุปได้ว่าการท่ีสภามหาวิทยาลยัมีธรรมาภิบาลระดบัสูง จะเป็นแนวทางให้การบริหาร
จดัการ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละยทุธศาสตร์และน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

3.9 กลยทุธ์เชิงรุกดา้นการตลาด 
ในขณะท่ีโลกย่างเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ การเปล่ียนแปลงรอบ ๆ ตวัเราได้เกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว และเกิดข้ึนตลอดเวลา องค์การทัว่โลกต่างให้ความส าคญัแก่การตลาดเพื่อท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การตลาดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการด าเนินธุรกิจไม่
ว่าผลิตภัณฑ์และคุณภาพท่ีดีเลิศขนาดไหน ถ้าองค์การมิได้ด าเนินหน้าท่ีการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จก็จะยอ่มไม่บงัเกิดข้ึนแก่องคก์ารดงักล่าว การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกดา้น
การตลาดจะตอ้งค านึงถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพราะ
การตลาดเป็นกิจกรรม หรือกระบวนการธุรกิจในการท าการซ้ือขายและตอบสนองความพอใจ
สูงสุดมาสู่ผูบ้ริโภครวมทั้งผูผ้ลิตดว้ย 

กลยุทธ์การตลาด (marketing strategy) เป็นวิธีการใช้เคร่ืองมือการตลาด (ส่วนผสม
การตลาด) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและส่วนผสมการตลาด (marketing mix) 
หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าของกลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่ คุม้ รวมถึงการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินคา้และพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง ท่ีเรียกวา่ส่วนผสมการตลาด (marketing mix) ซ่ึง
ประกอบด้วย  4p คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงแต่ละ
มหาวิทยาลัยต้องมีการร่างแผนกลยุทธ์เชิงรุกให้เหมาะสม โดยแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องมี          
อตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนของตนเองให้ชดัเจนตอ้งค านึงถึงความจ าเป็น ความตอ้งการ ความสนใจ
ของตลาดเป้าหมาย มีการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก าหนดแนวทางของการด าเนินการ
ทางการตลาด ให้มหาวิทยาลยัสามารถขยายตวัในกลุ่มเป้าหมายไดเ้พียงพอ สร้างความพึงพอใจให้
กลุ่มลูกคา้และมีคุณภาพ มีก าไรในระยะยาว Kotler and Armstrong (1999, p.3-11) 
 3.10 การจดัการดา้นสาธารณูปโภคและการจดัการสารสนเทศท่ีดี 
  การจดัการดา้นสาธารณูปโภคเป็นส่ิงสนบัสนุนและการอ านวยความสะดวก ทั้งเร่ืองไฟฟ้า 
น ้าประปา อาคาร สถานท่ี การบ ารุงรักษาลิฟต ์ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง รวมไป
ถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ในการจดัการดา้นสาธารณูปโภคจะตอ้ง
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วางแผนในการด าเนินงานการดูแลรักษาให้บริการของหน่วยงานท่ีท าสัญญาจ้างมาดูแล
สาธารณูปโภค จดัหาและเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายซ่ึงเป็นราคาบริษทัผูรั้บเหมาตอ้งเลือกท่ีมีคุณธรรม
และคุม้ทุนท่ีสุดตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์การใช้ระบบภายในอาคารแก่นักศึกษาและผูใ้ช้บริการ    
มหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน ด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และวางระบบการท างานตามมาตรฐานงานช่างท่ีดี (จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554) 
         ส าหรับด้านการจดัการสารสนเทศท่ีดี เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัเพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นการจดัการเทคโนโลยีให้อยูใ่นระดบัแนว
หนา้ของประเทศ ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคญัมากโดยเฉพาะการ
ใช้อินเทอร์เน็ตซ่ึงจะช่วยให้มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ท่ีจะสามารถท าได้ง่ายข้ึน รวมทั้งระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาจกล่าวได้
วา่เทคโนโลยสีารสนเทศ มีส่วนส าคญัในการช่วยให้บุคลสามารถคน้หาความรู้ การน าความรู้ไปใช ้
มีการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ โดยจะต้องค านึงถึงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นองคก์าร จะตอ้งมัน่ใจวา่ระบบเทคโนโลยีนั้นสามารถเช่ือมโยง และบูรณาการ
กบัระบบเดิมท่ีมีอยูไ่ด ้จึงท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้เกิดไดร้วดเร็ว และสะดวกข้ึนมากจากงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลยัเป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับว่า มี
ความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะยิ่งในภาวะท่ีทั่วโลกก าลังต่ืนตัวกับการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และกวา้งขวางมหาวิทยาลยัในฐานะองค์การหน่ึงของ
สังคม ก็ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับตวัและเตรียมพร้อมเพื่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเหตุท่ีการปรับตวัของมหาวิทยาลยัมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นการปรับตวัเพื่อ
ความเป็นผูน้ า ช้ีแนะทางการเปล่ียนแปลงของสังคมให้สังคมเปล่ียนและปรับไปในทิศทางมีคุณค่า 
การกระท าใด ๆ ท่ีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาจะใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง
เราก าลังอยู่ในยุคของการประยุกต์ความรู้ใหม่กับสถานการณ์ใหม่ตลอดเวลา ดงันั้นปัญหาการ
ปรับตวัและเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงจึงเป็นปัญหาเฉพาะหนา้ ท่ีทา้ทายวงการอุดมศึกษาของ
โลกในขณะน้ี จะเห็นได้ว่าในศตวรรษใหม่น้ี การเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากในทุก ๆ 
ดา้น ดงันั้นการศึกษาจะตอ้งมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีตอ้ง
ผลิตมนัสมองระดบัผูน้ าของประเทศและของสังคมโลก ซ่ึงจะเน้นการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 
โดยน าเทคโนโลยีทุกด้านมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารตอ้งบริหารตอ้งรู้จกัการ
จดัการเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีในดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนัและดา้น
การบริหารจดัการ 
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จากการท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
นกัวิชาการและองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงปัจจยัในการบ่งถึงความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยตามท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วนั้น จึงได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากแนวคิดของ
นกัวิชาการและองค์การ เด่น ๆ ท่ีจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงมีมิติหลกั ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าไปพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดของการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2.2  
 

                มิติการศึกษา 
 
นักวชิาการ /  
หน่วยงาน 

มติ ิ
การ

ปฏิบัตงิาน
ทีเ่ป็นเลศิ 

มติ ิ
ภาวะผู้น า
ผู้บริหาร 

มติ ิ
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

มติิ
วัฒนธรรม
องค์การ 

มติ ิ
การ

จดัการ
ความรู้ 

 

มติ ิ
 การ
จดัการ 

เทคโนโลยี 

Jim Collins (2001) /  / /   
Mische (2001) / /   / / 
Jupp, Vivienne and 
Younger, Mark P. (2004) 

/ / / /  / 

Linder & Brooks (2004) / / /  /  
Linda Holbeche (2004) / / / / / / 
Edward Lawler (2005) / / / / / / 
Waal (2005) & (2007) / / / /  / 
Relativity LLC (2008) / / /   / 
พสุ เดชะรินทร์ (2550) / /  /   
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
(2551) 

/ / /   / 

นิสดารก ์เวชยานนท ์(2551) / / / / /  
Miller (2009) & (2011) / / / / /  
ส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

/ / / / / / 

ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ        

/ / / / / / 
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                มิติการศึกษา 
 
นักวชิาการ /  
หน่วยงาน 

มติ ิ
การ

ปฏิบัตงิาน
ทีเ่ป็นเลศิ 

มติ ิ
ภาวะผู้น า
ผู้บริหาร 

มติ ิ
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

มติิ
วัฒนธรรม
องค์การ 

มติ ิ
การ

จดัการ
ความรู้ 

 

มติ ิ
 การ
จดัการ 

เทคโนโลยี 

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
(สมศ.) 
Public sector Management 
Quality Award (PMQA) 

/ / / / / / 

Organization for Economic 
Cooperation and 
Development (OECD) 

/ / / / / / 

 
ภาพที ่2.2 การสังเคราะห์ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพฒันาเป็นกรอบแนวคิดวจิยั 
ทีม่า: จากการสังเคราะห์ขอ้มูลของผูว้จิยั 
 
 จากการสังเคราะห์ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพฒันาเป็นกรอบแนวคิดวิจยัคร้ังน้ี กล่าวโดย
สรุปไดด้งัน้ี ในศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของนกัวิชาการและ
องคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงปัจจยัในการบ่งถึงความส าเร็จของมหาวิทยาลยัตามท่ี
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น ท าใหผู้ว้จิยัมีมุมมองวา่ในการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ นอกจาก
แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในดว้ย 
7-S ของ McKinsey และสภาพแวดลอ้มภายนอก ดว้ย PEST แนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหาร 
จดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัในการ
บ่งถึงความส าเร็จของมหาวทิยาลยัตามองคก์ารความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Cooperation and Development: OECD) แลว้นั้น การเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลยัเอกชน จะตอ้งพิจารณาในประเด็นผลการปฏิบติังาน ภาวะผูน้ า การบริหารและ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดัการความรู้ และค่านิยมวฒันธรรมอีกดว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้บทวน
วรรณกรรมและแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศมาประยุกต์
ร่วมกบัแนวคิด 7-S , PEST, PMQA และ OECD  ไดแ้ก่ แนวคิดดา้นภาวะผูน้ าขององคก์าร แนวคิด
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ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร แนวคิดดา้นการจดัการความรู้ในองคก์าร และแนวคิด
ดา้นค่านิยมวฒันธรรมองคก์าร ดงัน้ี 

 

2.2.3 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องสัมพนัธ์กบัการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศ 
  1. แนวคิดภาวะผู้น า 

แนวคิดภาวะผูน้ าเป็นประเด็นแรกท่ีไดรั้บความสนใจในการศึกษาและไดรั้บการยอมรับวา่
มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการบริหารจดัการองคก์ารในปัจจุบนั ซ่ึงมีนกัวิชาการจ านวนมากท าการศึกษา
เพื่อคน้หาผูน้ าท่ีท าใหอ้งคก์ารมีความเป็นเลิศ กล่าวคือ ผูน้ ายุคใหม่ควรมีภาวะผูน้ า เพราะภาวะผูน้ า
เปรียบเสมือนความสามารถท่ีส าคญัขององคก์าร ซ่ึง (Morden, 1997, p. 519) ไดใ้ห้ความหมายภาวะ
ผูน้ าไวว้า่ “ความสามารถในการท าส่ิงต่าง ๆ ให้ส าเร็จโดยอาศยัคน” (Armstrong, 1990, p. 165) ยงั
ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเพิ่มเติมไวว้า่ “ภาวะผูน้ าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการก าหนดวตัถุประสงค์
และตอ้งการท่ีจะใหว้ตัถุประสงคน์ั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จจะเกิดข้ึนไดเ้กิดจากทีมงาน
ท่ีผูน้ ามีภาวะผูน้ าท่ีน าไปสู่การกระตุน้และชกัชวนให้ทีมงานนั้นมีความยินดีท่ีจะร่วมท างานนั้นให้
ส าเร็จลุล่วงได”้ (Cole, 1996, p. 213) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้ าไวว้า่ “ภาวะผูน้ าเปรียบเสมือนกบั
กระบวนการท่ีมีพลวตัท่ีมีบุคคลหน่ึงสามารถเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนท่ีจะท าให้บุคคลนั้น
ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม”  

Jones (2004) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ผูน้  าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศไว ้ดงัน้ีบุคคลท่ีสามารถ
จดัการกบัธุรกิจยุคใหม่ท่ีมีความซบัซ้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความสามารถในการจดัการน้ี
หมายรวมถึงความสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความสามารถใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน ความสามารถในการปฏิบติังานตามค ามัน่สัญญา การ
จดัการกับความไม่แน่นอนและข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความเฉลียวฉลาดในการ
บริหารจดัการบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Burns, 1978, p.88 ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในหนงัสือท่ีช่ือ Leadership 
ซ่ึงเขียนจากงานวิจัยเชิงบรรยายเก่ียวกับผู ้น าทางการเมือง ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการท่ีผูน้ าและผูต้ามต่างก็ส่งเสริมให้อีกฝ่ายหน่ึงมีคุณธรรม มีแรงจูงใจสูงข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูน้ าแลกเปล่ียน (transaction leaders) ผูน้ าการแลกเปล่ียนทางการเมืองจะเสนอ
บริการแลกเปล่ียน หรือเสนอให้รางวลักบัการกระท าบางอยา่ง Burns แสดงความเห็นวา่ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียนเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่
เหนือระดบัความจ าเป็นพื้นฐานขององคก์ารและสมาชิกขององคก์าร ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้เกิดมีความ
ตอ้งการมากข้ึน และน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ควรมีศกัยภาพ ผูน้ าจะเพิ่มภาระงานประจ าวนัให้เป็น   
ไปตามวิสัยทศัน์ร่วม และเป็นวิสัยทศัน์ระยะยาวขององค์การ (เบิร์น Burns, 1978) ยงักล่าว
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สนับสนุนว่า “...ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจะส ารวจแรงขบัท่ีมีศกัยภาพในตวัผูต้าม หาวิธีท่ีจะท าให้
พอใจกบัความจ าเป็นท่ีมากข้ึนและท าใหผู้ต้ามรู้สึกผกูพนัทั้งกายใจ...” 
 จุดประสงคข์องภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ การเปล่ียนแปลงความสนใจของรายบุคคล
ไปสู่สาเหตุท่ีกวา้งใหญ่กว่า ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนความสนใจส่วนตวัให้หันไปใส่ใจกบัส่ิงท่ีผูค้น
ทั้งหลายมีความสนใจและห่วงใย (Keeley, 1998, น. 111-144) ลกัษณะเบ้ืองตน้ของภาวะผูน้ า การ
เปล่ียนแปลง คือ ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนว่า เป็นเป้าหมายร่วมกนัหรือเป็นวิสัยทศัน์ร่วม ผูน้ าและผูต้าม มี
จุดประสงค์ซ่ึงอาจแยกกันแต่มีลักษณะท่ีเก่ียวข้องกัน ต่อมากลายเป็นจุดประสงค์ร่วมกัน 
เช่นเดียวกนักบักรณีท่ีเกิดข้ึนในภาวะผูแ้ลกเปล่ียน (Burns, 1978) 

Bass (1985) ไดข้ยายทฤษฎีของ Burns โดยกล่าวว่า ความต่อเน่ืองท่ีว่าน้ี แทจ้ริงเห็นได้
ชดัเจนว่าต่างกนั ตอ้งแยกออกเป็นภาวะผูน้ าสองประเภท ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (transformation  
leader) คือ บุคคลผูก้ระตุน้ผูต้ามใหท้ างานมากข้ึน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถท่ีจะบรรลุผล
ไดด้ว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึงในสามวธีิท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
        1. โดยการยกระดับความตระหนัก ยกระดับความส านึกต่อความส าคญัและคุณค่าของ
ผลลพัธ์เป้าหมาย และตระหนกัความส าคญัของวธีิการท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านั้น 
      2. โดยการท าใหผู้ต้ามเพิ่มความสนใจมากข้ึนต่อหมู่คณะ (team) ต่อองคก์าร หรือต่อระบบ
การอยูร่่วมกนัท่ีใหญ่ข้ึน 
      3. โดยการเปล่ียนระดบัความตอ้งการตามล าดบัของมาสโลว ์หรือขยายความจ าเป็นและ
ความจ าเป็นของผูต้าม    

นกัวจิยัไดศึ้กษาทศันะของการเป็นผูน้ าจากหลากหลายมุมมอง กล่าวคือในยุคแรกของการ
วิเคราะห์ภาวะผูน้ า (ระหว่าง ค.ศ. 1900 - 1950) นกัวิจยัใช้วิธีแยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่าง
คุณลกัษณะระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ซ่ึงพบวา่ ไม่มีคุณลกัษณะหน่ึงเดียวหรือกลุ่มของคุณลกัษณะรวม
ท่ีสามารถน ามาอธิบายถึงความสามารถของผู ้น าได้ ต่อมานักวิจยัจึงเปล่ียนมุมมองมาศึกษาว่า
สถานการณ์มีอิทธิพลต่อทกัษะและพฤติกรรมของผูน้ าไดอ้ยา่งไรส่ิงท่ีตามมาของการศึกษาภาวะ
ผูน้ าก็คือ มีความพยายามท่ีจะระบุลกัษณะส าคญัท่ีแยกแยะระหว่าง การเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 
(effective leaders) กบัผูน้ าท่ีไม่มีประสิทธิผล (non-effective leaders) การศึกษาดงักล่าวพยายาม
ช้ีให้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงสามารถท าให้ผูน้  าเกิดประสิทธิผลได้
อย่างไร ต่อมานักวิจยัได้ใช้ตวัแบบสถานการณ์จ าลอง (contingency model) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal traits) ตวัแปรทางสถานการณ์ (situational 
variables) และ ความมีประสิทธิผลของผูน้ า (leader effectiveness) การศึกษาภาวะผูน้ าในยุคต่อมา 
(ประมาณทศวรรต 1970 – ปลายทศวรรษ  1980) นกัวิจยัไดห้นักลบัมาเน้นการศึกษาคุณลกัษณะ
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ส่วนบุคคลของผูน้ าซ่ึงก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลและความส าเร็จขององคก์ารอีกคร้ัง
หน่ึงการตรวจสอบดงักล่าวน ามาสู่ขอ้สรุปวา่ ผูน้  าและภาวะผูน้ ามีความส าคญัและเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขององคก์าร ซ่ึงจะขอสรุปถึงมุมมองภาวะผูน้ าต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยสังเขป 
ดงัน้ี 

1.1 ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม (behaviors leadership)  
ไดมี้นกัวชิาการท าการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีเนน้เชิงพฤติกรรม (behaviors) โดยการหา

วา่แบบพฤติกรรมของผูน้ าแบบใดท่ีจะท าใหผู้น้  ามีประสิทธิผลได ้พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกไดถู้ก
จดัแบ่งออกเป็น 2 มิติใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นมุ่งกิจสัมพนัธ์ (initiating structure) ซ่ึงเก่ียวกบังานท่ี
เป็นภารกิจขององค์การ กบัมิติดา้นมุ่งมิตรสัมพนัธ์ (consideration) ซ่ึงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบั
ผูป้ฏิบติังาน โดยมิติดา้นกิจสัมพนัธ์ยงัครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผน การจดัรูปแบบ
องคก์าร การท ารายละเอียดเก่ียวกบังาน และการมอบหมายงานใหท้ า ตลอดจนการระบุถึงวิธีท างาน
ขององค์การให้เกิดความส าเร็จ ส่วนมิติด้านมิตรสัมพนัธ์ครอบคลุมถึงสภาพความต้องการทาง
สังคมและอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน การได้การยอมรับ  และความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีเกียรติ
ศัก ด์ิศรี รวมทั้ งความรู้สึกพึงพอใจต่องาน เป็นต้น ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ทั้งน้ีนกัวิชาการบางคน เช่น barnard เรียกมิติทั้งสองว่า มิติด้านประสิทธิภาพ 
(efficiency) กบัมิติดา้นประสิทธิผล (effectiveness) ส่วน stogdill (1963) เรียกพฤติกรรมมุ่งระบบ 
(system) กบัพฤติกรรมมุ่งบุคคล (person orientation) ตามล าดบั  เป็นตน้ ไดมี้การวิจยัวดัทกัษะผูน้ า
ท่ีเนน้มิติกิจสัมพนัธ์และท่ีเนน้มิติมิตรสัมพนัธ์ในหลาย ๆ สถานการณ์ ดว้ยเคร่ืองมือวดัทกัษะผูน้ าท่ี
เรียกว่าแบบทดสอบวดัพฤติกรรม lbdq (leader behavior description questionnaires) อย่าง
กวา้งขวาง  ซ่ึงส่วนใหญ่มกัให้ผลท่ีตรงกนั คือ ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล จะมีพฤติกรรมทั้งสองดา้นอยู่
ในระดบัสูง (high leadership) คือมุ่งทั้งงานและมุ่งทั้งคนในระดบัสูง กล่าวโดยสรุปผลการวิจยัยงั
สนับสนุนว่า การเป็นผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิผลก็พบว่าใช้พฤติกรรมท่ีมุ่งงานและ
พฤติกรรมท่ีมุ่งคนในการบริหารองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงอยา่งสอดคลอ้งกนั 

1.2 ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ (traits model of leadership) 
 เร่ิมแรกของการพิจารณาภาวะผูน้ านั้นจะใช้การศึกษาผูน้ าเป็นรายบุคคลในแง่คุณลกัษณะ
ทางบุคลิกภาพท่ีผูน้ั้นมีและก่อให้เกิดความสามารถในการน าข้ึน เช่น คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา 
ด้านสถานะทางเศรษฐกิจสังคม สภาพการเล้ียงดูในเยาว์วยั ล าดับท่ีการเป็นลูกของครอบครัว      
เป็นตน้ โดย (Stogdill, 1974) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าออกเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ดา้นความปรีชาสามารถ (capacity)  ดา้นผลส าเร็จ (achievement) ดา้นความรับผิดชอบ
(responsibility) ดา้นการมีส่วนร่วม (participation) ดา้นสถานภาพ (status) และดา้นสถานการณ์ 
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(situation) แต่ก็สรุปว่า การดูเพียงคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าอยา่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะบ่งช้ีได ้
ทั้ งน้ีเพราะบุคคลไม่อาจเป็นผู ้น าได้เพียงแค่มีคุณลักษณะต่าง ๆ ผสมอยู่ในตนเท่านั้ น  แต่
นักวิชาการพยายามท่ีจะแยกคุณลักษณะเด่นเฉพาะบางด้านมาศึกษา ซ่ึงน ามาสู่ค าสรุปว่าไม่มี
คุณลกัษณะใดเพียงอยา่งเดียวท่ีสามารถช้ีชดัถึงความแตกต่างระหวา่งคนเป็นผูน้ า (leaders) กบัคนท่ี
ไม่ใช่ผูน้ า (non-leaders)  ไดช้ดัเจน 

1.3 ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (situational leadership) 
 จากการศึกษาการเป็นผู ้น าด้วยคุณลักษณะท่ีกล่าวมาแล้ว ต่อมาได้มีการศึกษาเร่ือง 
“สถานการณ์ (situation)” ในฐานะท่ีเป็นตวับ่งช้ีส าคญัต่อความสามารถในการเป็นผูน้ า ซ่ึงน ามาสู่
แนวคิด “ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (situational leadership)” ข้ึนโดยความพยายามท่ีจะช้ีชดั
ใหไ้ดว้า่ “บริบทท่ีมีคุณสมบติัเช่นไรท่ีท าให้ผูน้  าถูกมองวา่ประสบความส าเร็จ” แนวคิดของทฤษฎี
ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ส่วนใหญ่จะมองขา้มคุณลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของผูน้ าแต่ให้ความส าคญั
ของสถานการณ์ทางสังคมมากกว่าโดยมีผลงานวิจยัเช่ือว่า บุคคลหน่ึงอาจเป็นไดท้ั้งผูน้  า (leader) 
และผูต้าม (follower) ก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละสภาวะแวดลอ้มนั้น นกัวิจยัจึงพยายามท่ีจะก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์ท่ีเหมาะต่อการมีประสิทธิผลของผูน้ า (Hoy & Miskel, 
1987) ได้คุณสมบติั 4 ประการท่ีประกอบข้ึนเป็นสถานการณ์ ได้แก่ 1) ลกัษณะโครงสร้างของ
องค์การ 2) บรรยากาศขององค์การ 3) ลักษณะของบทบาทหน้าท่ี และ 4) คุณลักษณะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ตวัอยา่งทฤษฎีเชิงสถานการณ์ เช่น ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์
และบลองชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational leadership theory) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ดงักล่าวพบวา่ ภาวะผูน้ ามีความซบัซ้อนสูงเกินกวา่จะอธิบายดว้ยทฤษฎีอยา่ง
เพียงพอ ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีเหล่าน้ียงัไม่สามารถคาดเดาไดถู้กตอ้งวา่ในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนัเช่นน้ีผูน้ าจะตอ้งใชท้กัษะท่ีเฉพาะสถานการณ์นั้นควรมีทกัษะอะไรบา้งจึงจะเกิดประสิทธิผล 

1.4 ผูน้  าการเปล่ียนแปลง (transformation leadership) 
เป็นภาวะผูน้ าแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ของภาวะผูน้ าในยุค

แห่งการเปล่ียนแปลงปัจจุบนัท่ีตอ้งปรับทิศทางองค์การให้พร้อมต่อกระแสโลกาภิวฒัน์และการ
แข่งขนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะมีคุณลกัษณะท่ีสามารถก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนในองค์การ เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงโดย
การสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และวฒันธรรมขององค์การ พร้อมไปกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิม
สร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะไม่ใช้
แรงจูงใจทางวตัถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะเน้นการใช้ส่ิงท่ีมีลกัษณะเชิงนามธรรมมากกว่า 
เช่น การใช้วิสัยทศัน์ (vision) ค่านิยมร่วม (shared values) และการสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั 
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(consideration) การพยายามท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท ามีความหมายเชิงคุณค่า  การสร้างความเขา้ใจ
และความรู้สึกร่วมของผูต้าม โดยตลอดกระบวนการของการเปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลง จึงข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้ า เช่น ค่านิยม (values) ความเช่ือ (beliefs)  
และคุณลกัษณะอ่ืน เช่น ความมีบารมีหรือความเสน่หา (charisma) ของผูน้ าเองมากกว่าการใช้
กระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับผู ้ตาม ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะเน้นท่ี “ความมี
ประสิทธิผล” (effectiveness)  ของงาน ในบริบทของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน
ของโลกยุคปัจจุบนั ความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจึงเหมาะสมและมีการน าไปใชใ้นแทบทุก
องคก์ารอยา่งแพร่หลาย 

ผูน้ าในยุคปัจจุบนัจดัวา่เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศ 
ซ่ึงภาวะผูน้ าท่ีมีความเป็นเลิศน้ีจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน (sustainable competitive 
advantage) ขององค์การ จึงส่งผลให้องค์การต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจดัการและกลายเป็นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศไดโ้ดยการพฒันาให้เกิด 1) 
ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถเป็นผูน้ าตนเอง 2) ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถ
เป็นผูน้ าผูอ่ื้น และ 3) การบ่มเพาะภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศในทุก ๆ ระดบัขององคก์าร 

1) ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถเป็นผูน้ าตนเอง  ผูน้ ายุคใหม่ไดรั้บแรง
กดดนัจากสภาพ แวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งมากและด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนั เน่ืองจาก
ลูกคา้ พนักงาน ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ (stakeholders) มีความคาดหวงั และ
ตอ้งการใหผู้น้  ามีศกัยภาพในการปฏิบติังานเป็นเลิศ ดงันั้น ผูน้  าจะตอ้งมีความสามารถในการจดัการ
กบัส่ิงต่าง ๆ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนั และพร้อมท่ีจะเติบโตไปกบัสถานการณ์ท่ีกดดนันั้น ๆ หรือ
จะเรียกไดว้า่เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีก่อตวักลายเป็นภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศผูน้ าจะตอ้งแสดง
ความสามารถในการด าเนินงานท่ีโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั โดยการเร่ิมเป็นผูน้ าตนเองก่อน จากการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานขององค์การ
ต่อไป แต่ผูน้ าไม่สามารถท างานอยา่งโดดเด่ียวไดจ้ะตอ้งมีการส่ือสารท่ีใชท้ั้งเหตุผลและอารมณ์เพื่อ
ชกัชวนใหผู้ท่ี้มีผลประโยชน์ร่วม (stakeholders) เห็นดว้ยกบัวสิัยทศัน์พร้อมท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนั  

2) ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถเป็นผูน้ าผูอ่ื้นได้ ผูน้ ายุคใหม่ท่ีมี
วสิัยทศัน์ชดัเจนใชเ้ป็นทิศทางในการด าเนินงาน และยงัจดัวา่เป็นผูน้ าท่ีเป็นผูน้ าตนเองและผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี เพราะวสิัยทศัน์เปรียบเสมือนตวัเช่ือมโยงระหวา่งกลยุทธ์และบุคคล แต่การเช่ือมโยงจะ
ดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัผูน้ าท่ีจะมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และกระตุน้บุคคลให้
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และทิศทางท่ีก าหนดไว ้จึงจัดว่าเป็นความท้าทาย
ความสามารถของผูน้ าท่ีจะถ่ายโอนการกระตุ้นบุคคลให้กลายเป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพในการ
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ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ความท้าทายความสามารถของผูน้ าในท่ีน้ีหมายถึง ความสามารถในการ
ผลกัดนัให้บุคลากรมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์
และทกัษะท่ีดี ซ่ึงส่งผลดีต่อศกัยภาพการปฏิบติังานนอกจากนั้น ผูน้ าควรท่ีจะสนบัสนุนบุคลากรให้
เกิดการพฒันา การเรียนรู้ และความเช่ือมัน่ท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพมากข้ึน จึงสรุปได้
วา่ผูน้  ายคุใหม่ควรจะท าใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งวสิัยทศัน์ ความทา้ทาย และการสนบัสนุนเพื่อให้
เกิดภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถเป็นผูน้ าผูอ่ื้นอยา่งย ัง่ยนื  

3) ภาวะผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศในทุก ๆ ระดบัขององคก์าร องคก์ารยุคใหม่ท่ีมี
ผูน้  าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศท่ีสามารถเป็นผูน้ าตนเองและผูอ่ื้นไดน้ั้น จดัวา่เป็นองคก์ารท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนั จึงท าใหอ้งคก์ารเห็นความจ าเป็นท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีภาวะผูน้ าในทุกระดบัของ
องคก์าร ซ่ึงจะท าให้องคก์ารประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีจะกลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนการบ่มเพาะให้บุคลากรเป็นผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศได้โดยการพฒันาให้
บุคลากรเป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ความพร้อมในการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง และความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม ซ่ึงท าให้บุคลากร
กลายเป็นผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีมีความพร้อมท่ีจะท าการจดัการองคก์ารอยา่งมีคุณภาพ 

จะเห็นวา่ผูน้ าท่ีเป็นผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชนจะตอ้ง เก่ง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีศิลปะในการเป็นผูน้ า เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีศรัทธาเคารพนบัถือของผูร่้วมงาน อนั
จะส่งผลให้ไดท้ั้งงานและน ้ าใจจากผูร่้วมงานและร่วมกนัขบัเคล่ือนองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมุ่งพฒันาแห่งความเป็นเลิศไดต่้อไป 

 

2. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการบริหารจดัการองค์การปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัต่อการพฒันาองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ 
คดัเลือก สรรหา พฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ อาทิ การท างาน ความคิด วิธีการท างาน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการท างานและการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนธ ารงรักษา
บุคลากรให้อยูก่บัองคก์ารดว้ยความจงรักภกัดี ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ปัจจยัหน่ึงในการพฒันาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเอกชน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ บุคลากรหลกั ไดแ้ก่ คณาจารย ์และ 
กลุ่มท่ี 2 คือ บุคลากรสายสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ และ
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบตัการต่าง ๆ การก าหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นมหาวิทยาลยั
ไม่แตกต่างมากนักกบัการบริหารงานในองค์การอ่ืนทัว่ไป คือ ตอ้งการคดัเลือกบุคลากรท่ีดี            
มีความสามารถ มีจิตในการให้บริการ มีความเอ้ืออาทร เต็มใจในการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในองคก์าร รวมทั้งสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ได้
ดว้ย เพื่อด ารงรักษาบุคลากรเหล่าน้ีไวอ้ยา่งดีซ่ึงแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองของ
การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง  สภาพสังคม รวมทั้งการ
แข่งขนัและความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ควรมีวธีิการในการรักษาและการพฒันาอยา่งเหมาะสมกบัองคก์าร และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
องคก์ารต่อไป ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 

Noe et al (2003) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง นโยบาย แนวปฏิบติัและ 
ระบบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ทศันคติและประสิทธิภาพของพนกังาน หลาย ๆ องคก์ารกล่าวถึงการ
บริหารทรัพยากร มนุษยว์่าเป็นการจดัการเก่ียวกบัพนกังานตั้งแต่ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การ คดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา การจ่ายค่าตอบแทน การบริหาร
ผลการปฏิบติังานและแรงงานสัมพนัธ์ซ่ึงส่งผล ต่อความส าเร็จขององคก์าร  

Dessler (2009) ใหค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วห้มายถึง นโยบายและการ 
ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบับุคคลในการท างานโดยเฉพาะในเร่ืองการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การใหร้างวลั ความปลอดภยัในการท างาน จริยธรรมและความยุติธรรมต่อพนกังาน ซ่ึง
นโยบายและการปฏิบติั ดงักล่าวจะครอบคลุมถึงการวเิคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การ
สรรหา การคดัเลือก การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน แรงจูงใจ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร การฝึกอบรม การพฒันา และการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร  

Salmi (2009) ไดก้ล่าววา่ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันามหาวิทยาลยัตอ้งมี
วิธีการท่ีสามารถดึงดูดบุคคลผูมี้ความสามารถพิเศษให้มาท างานจ านวนมากเพื่อท่ีจะสร้างสรรค์
ผลงานทางวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับ ไดแ้ก่การสร้างบรรยากาศนานาชาติ (internationalization) ท่ีเป็น
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่อาคารเรียน หอพกันานาชาติ การคมนาคม 
การส่ือสาร การมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ทนัสมยั และส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้วิจยัขั้นสูงตลอดจนการแลกเปล่ียนนกัศึกษานานาชาติ การ
สร้างวฒันธรรมการท างาน ท่ีส่งเสริมการจูงใจผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์
สาขาวชิาเฉพาะท่ีหลากหลายซ่ึงไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ ให้มาปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยั
จ านวนมาก 
 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) กล่าวถึงเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยเกณฑ์
คุณภาพหมวดการมุ่งเนน้บุคลากร ตอ้งค านึงถึงกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร มี
วิธีการก าหนดปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัและความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและ
เฉพาะบุคคล มีวธีิการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้กิดการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง การท างานท่ีให้ผล
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การด าเนินการท่ีดี และบุคลากรมีความผกูพนัท่ีเป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความหลากหลาย มีการ
จดัการผลการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนให้มีการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดี มีการบริหาร
ค่าตอบแทน การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งเสริมสร้างการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
การบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการ และการพฒันาบุคลากรและผูน้ า องคก์ารมระบบการเรียนรู้
และการพฒันาบุคลากรและผูน้ าในด้านความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการ
บรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดา้นการปรับปรุงผล
การด าเนินการขององค์การและนวตักรรม ดา้นจริยธรรมและวิธีปฏิบติัทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ดา้นขอบเขตโอกาสในการพฒันา การศึกษา การฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่เล้ียง และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบังาน นอกจากนั้นยงัตอ้งมีระบบการเรียนรู้และการพฒันาส าหรับบุคลากร
เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ทั้งเร่ืองท่ีเป็นความตอ้งการของตนเอง และท่ี
ก าหนดโดยหวัหนา้งาน การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ การส่งเสริมให้มี
การใชค้วามรู้และทกัษะใหม่ในการปฏิบติังาน วธีิประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ 
การเรียนรู้และการพฒันา ตลอดจนองค์การมีวิธีการจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของ
บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ารอยา่งมีประสิทธิผล มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผูบ้ริหาร
และผูน้ าอยา่งมีประสิทธิผล 

EFQM (2010) ไดก้ล่าวถึงโมเดลความเป็นเลิศ (excellence model) ของมูลนิธิยุโรปเพื่อการ
บริหารคุณภาพโดยในดา้นการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (people) องค์การตอ้งเน้นการสร้างคุณค่า
ของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิร่วมกนัระหว่างเป้าหมายองค์การและส่วน
บุคคลโดยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาคของบุคคล ไดแ้ก่ (1) การวางแผนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โดยระบุเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละการจดัสรรตามล าดบัความส าคญั และท าความ
เขา้ใจกระบวนการกบับุคลากรอยา่งมีส่วนร่วม การสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และโอกาส
ท่ีเท่าเทียมกันโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ หลักความเช่ือ หรือกฎหมายใด (2) พฒันาความรู้
ความสามารถ โดยเลือกคนท่ีทศันคติท่ีดีเหมาะสมกับงานเฉพาะ ตามคุณสมบติัและทกัษะทาง
เทคนิคและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ (3) การเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีดีข้ึนและมีความสุข สนับสนุนให้ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (4) ส่ือสารกับ
บุคลากรอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้ทราบเป้าหมายองคก์ารท่ีตอ้งการบรรลุ และ (5) การให้รางวลัและการ
ดูแลพนกังาน ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยช์อบท่ีจะไดรั้บการยอมรับและไดรั้บรางวลัส าหรับท าส่ิงท่ีดี 
สร้างความมุ่งมัน่และช่วยให้บุคลากรสามารถใช้ทกัษะและความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
องคก์าร 
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วิจิตร  ศรีสอา้น (2552) กล่าววา่ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ิมตน้ของ
การพฒันามหาวิทยาลยั ดงันั้นเพื่อให้สามารถดึงดูดบุคคลคุณภาพท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
รักษาคนดีคนเก่งท่ีมาท างานไวไ้ด้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบเทคโนโลยี ตอ้งมีเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมใหค้นสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขจากการท างานท่ีมหาวิทยาลยั 
และตอ้งมีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีให้ความสะดวกและพร้อมท่ีจะขยายงานให้เติบโตได ้
ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีพื้นท่ีรองรับขนาดใหญ่หลายพนัไร่ เพื่อรองรับการขยายตวัไปเป็นสถาบนั
ถาวรของสังคม ท่ีสามารถจะพฒันาเป็นเมืองมหาวทิยาลยัในอนาคตได ้

พยอม วงศส์ารศรี (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ “หมายถึง 
กระบวนการท่ีผู ้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด า เนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม ให้ปฏิบติังานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพฒันาด ารงรักษาให้สมาชิก
ปฏิบติังานในองคก์าร เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน
และยงัรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกใน องค์การท่ีตอ้งพน้จากการท างานดว้ยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายหุรือเหตุอ่ืนใดในงานใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่น สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วห้มายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรขององคก์าร ร่วมกนั
ใช้ ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการสรรหา การคดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมให้เขา้ปฏิบติังานใน องค์การ พร้อมทั้งด ารงรักษาและพฒันาให้บุคลากรมีศกัยภาพท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสมตลอดจนเสริมสร้าง
หลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากองคก์ารให้สามารถด ารงชีวิตได ้อยา่งมีความสุขในอนาคต 
จากความหมาย สรุปไดว้่าการบริหารทรัพยากรมนุษยห์มายถึง นโยบายและการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั 
บุคคลในการท างานขององคก์าร ตั้งแต่การหาคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมให้ปฏิบติังานในองคก์าร 
การพฒันา บ ารุงรักษาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการ
ท างานและยงัรวมไปถึงการท า ให้พนกังานสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขหลงั
ออกจากองค์การ มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจยั
ส าคญัในการบริหารองค์การไปสู่ความส าเร็จ เน่ืองจากมนุษยมี์ความรู้ มีความสามารถ สติปัญญา
และสามารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดัและยงัไม่มีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใดท่ีสามารถ
มาทดแทนมนุษย์ได้ อย่างแท้จริง องค์การการศึกษาจะมีความแตกต่างจากองค์การทัว่ไปใน
เป้าหมายขององค์การ องค์การทางด้านการศึกษามีภารกิจส าคญัอย่างยิ่งคือ การพฒันาคน ซ่ึง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
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วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขเป้าหมายดงักล่าวจะประสบ
ความส าเร็จไดจึ้งอยูท่ี่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัขององคก์าร
ทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จขององคก์าร
ศึกษาและแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษาท่ีส าคญัคือ พระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาพบว่าหน้า ท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
ประกอบดว้ย การสรรหา และการคดัเลือก การบริหารผลการปฏิบติังาน รางวลั และผลตอบแทน 
การฝึกอบรม และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมน้ีแนดเลอร์ (Nadler, 1980, p. 4-5) ไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(human resource development) ไวว้่าการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นการจดัด าเนินการใหบุ้คลากรไดรั้บประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ใน
อนัท่ีจะน ามาซ่ึงการปรับปรุงความสามารถในการท างาน และส่งเสริมความกา้วหนา้ของบุคลากร 
การพฒันาทรัพยากรมนษยต์ามแนวคิดของแนดเลอร์ มิได้หมายถึงเฉพาะการฝึกอบรม (training) 
เท่านั้ น แต่อาจจะมีจุดก าเนิดท่ีมาของการฝากอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็น
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีนายจ้างจดัให้แก่ลูกจ้าง หรือเป็นกระบวนการของกลุ่ม
กิจกรรมท่ีปฏิบติัจดัท าในช่วงเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหเ้กิดผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในความหมายของแนดเลอร์ยงัหมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ (learning 
experience) ท่ีเกิดจากการจดัข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนดเฉพาะเจาะจง และไดรั้บการออกแบบท่ีจะไป
แห่งความป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ประกอบกบั เพส และคณะ (Pace et al., 1991 : 3, 
6-7) ให้ความหมายเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์่าเป็นการพฒันาบุคลากรในองค์กรโดยใช้
กิจกรรมการพฒันา การพฒันาจะตอ้งใชค้รอบคลุมทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคลจะตอ้งพฒันาในดา้น
ความรู้ทกัษะและทศันคติและด้านองค์การ คือ นโยบายโครงสร้างและการจดัการเพื่อน าไปสู่
คุณภาพและความสามารถในการผลิตท่ีสูงข้ึน และเกิดความพึงพอใจกบัผูป้ฏิบติังาน ผูจ้ดัการและ
สมาชิกในองค์กรมากข้ึนโดยมีเป้าหมาย คือ คุณภาพสูงสุดของพนกังาน ความสามารถในการผลิต 
บริการอย่างมีคุณภาพ ตามสภาพแวดล้อมขององค์กร อีกทั้งสมาคมอเมริกนัเพื่อการฝึกอบรมและ
พฒันา (Marquard & Engel, 1993, p. 6) อา้งอิงใน (ดนยั เทียนพุฒ, 2541, น. 150-151) ยงัไดอ้ธิบาย
ไวต้รงกันว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบูรณาการของการพัฒนาบุคคล ( individual 
development) การพฒันาองค์กร (organization development) และการพฒันาอาชีพ (career 
development) ส าหรับปรับปรุงบุคคลกลุ่มหรือทีม และประสิทธิภาพขององค์กรซ่ึงเป็นกรอบ
แนวคิดใหม่ท่ีขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษยได้ขยายกว้างไปจากเดิมโดยกิจกรรมการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่จ  ากดั แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากการพฒันาทั้งหมด ทั้งในระดบั



69 
 

องคก์รระดบัสายงานอาชีพ และการพฒันาในระดบับุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความ
เป็นเลิศในองคก์าร พร้อมน้ี Akaraborworn (2006) ยงัไดก้ล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
กระบวนการส าหรับพฒันา และท าให้เกิดคนท่ีมีความเช่ียวชาญความสามารถ โดยผา่นการพฒันา
องคก์าร จากการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม และโดยผา่นการฝึกอบรม และพฒันาบุคคล 
เพื่อให้เกิดการพฒันา ปรับปรุงท่ีสมดุลทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นระดบัชาติ ให้ประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี 
ความสามารถในการแข่งขนั 2) ดา้นองคก์าร เพื่อปรับปรุงพฒันาความสามารถในการผลิต และมี
คุณภาพ 3) ดา้นสังคม ชุมชน เพื่อเป็นการบริบาลสังคมให้สมดุล และ 4) ดา้นพนกังาน เพื่อให้
พนกังานมีความกา้วหนา้ และมีคุณภาพชีวิตในการท างาน และ Mathis and Jackson (2007) ได้
กล่าวถึง การพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่เป็นการพฒันาพนกังานให้ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบติังานในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถจดัการกบังานท่ีหลากหลาย โดยการพฒันาน้ีจะ
มีประโยชน์ทั้งต่อองคก์าร และพนกังาน และช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร 
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

จากความหมายและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาองค์การ
มหาวิทยาลยัเอกชนให้มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ประกอบดว้ย มีการคดัเลือกสรรหาบุคลากร 
การพฒันาบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากร อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งในการขบัเคล่ือน ส่งเสริม และผลกัดนั 
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนมีความเป็นเลิศไดต่้อไป 

 

3. แนวคิดวฒันธรรมองค์การ  
ในการบริหารจดัการองคก์าร วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

ผูน้ าองคก์าร เก่ียวขอ้งกบัวิธีการบริหารจดัการองคก์าร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
องคก์ารตั้งไว ้วฒันธรรมเปรียบเสมือนกุญแจท่ีมีความส าคญักบัความส าเร็จขององคก์าร วฒันธรรม
องค์การซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่ละบริบทขององค์การ จะเห็นไดว้่าวฒันธรรม มิได้
หมายรวม ถึงทุก ๆ อย่างท่ีเกิดข้ึนในองค์การ ในอดีตมีการแปลความหมายของค าว่าวฒันธรรม
ออกมาอย่างมากมาย ข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองไปในรูปแบบใด เช่น นัก
มนุษยวิทยาอาจมองว่าวฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาภายใน
กลุ่มชนกลุ่มหน่ึง นกัสังคมวทิยาอาจมองวา่เป็นความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคมหน่ึง ๆ 
ท่ีมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักบริหารและจัดการอาจมองว่า 
วฒันธรรม คือ กลยุทธ์ ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร และการควบคุมภายในองคก์าร ปัจจุบนัมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงเทคโนโลยต่ีาง ๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปองคก์ารต่าง ๆ ตอ้ง
พฒันาความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมี
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ความกระตือรือร้นในการหาวิธีการ ท่ีจะปรับเปล่ียนในการพฒันาการท างาน ของตน ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีคนในองคก์ารยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคคล
ในองค์การยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีมีพื้นฐานจากความเช่ือ ค่านิยม นั่นก็คือ 
วฒันธรรมองคก์าร  
 เป็นท่ียอมรับกันอย่างกวา้งขวางว่าองค์การแห่งความเป็นเลิศ มีผลมาจากวฒันธรรม
องคก์ารโดยเฉพาะวฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรคท่ี์เนน้การท างานอยา่งสร้างสรรค ์สร้างค่านิยมใน
การท างาน ท่ีมุ่งความส าเร็จและความพึงพอใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้น
ในการท างานเนน้การท างานเป็นทีม สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน และมีความรู้สึกวา่งานทา้ทาย
ความสามารถอยูต่ลอดเวลา องคก์ารไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่ม
บุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงแต่จะเปล่ียนแปลงอยา่งเงียบ ๆ โดยวฒันธรรมองคก์ารอยา่งมีระเบียบแบบ
แผน อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองคก์ารหรือการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ดังตวัอย่างเช่น องค์การจะมีการเปล่ียนแปลง
แนวทางในการคดัเลือกบุคลากรหรือสวสัดิการส าหรับบุคลากร ก็จะกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เหมือนกบัการเบนเป้าหมาย จนในท่ีสุดก็ไดรั้บการยอมรับในขอ้ตกลงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นธรรมชาติ จน
เกิดเป็นวฒันธรรมในองค์การ ดงันั้นเพื่อเข้าใจและความชัดเจน จึงจะน าเสนอรายละเอียดของ
วฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารแห่งความเป็นเลิศวา่มีความส าคญัและการส่งเสริมกนัอยา่งไร 
 แนวคิดเร่ืองว ัฒนธรรมในวิชาองค์การได้รับ อิทธิพลมาจากวิชาสังคมวิทยา และ
มนุษยวิทยา (Ouchi, 1985) เดิมนักจิตวิทยาใช้ค  าว่าบรรยากาศ (climate) มาเป็นเวลานานโดย
หมายถึงวฒันธรรมในระดบัผิวเผิน ซ่ึงไม่ช่วยท าให้เกิดเขา้ใจในมิติลึกของวฒันธรรม (Schein, 
1990) อยา่งไรก็ตามทศวรรษท่ี 1980 วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) ไดมี้การศึกษา
มากข้ึนแต่ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปเก่ียวกบัความหมายของวฒันธรรม (Smircich, 1983) ค  าจ  ากดัความของ
ค าว่าวฒันธรรมมีความแตกต่างกนัถึง 164 ค าจ ากดัความ (Kroeber & Kluckhohm, 1952) ซ่ึง
ครอบคลุมเร่ือง ความรู้ ค่านิยม ความชอบ อุปนิสัย ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบติั พฤติกรรม และ
ส่ิงของทางกายภาพ  (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2552, น. 84) ตวัอย่างค าจ ากดัความของค าว่า
วฒันธรรม ดงัน้ี  
   Andrew Pettigrew (1979) วฒันธรรมเป็นระบบของความหมายท่ีไดรั้บการยอมรับโดย
สาธารณชนหรือกลุ่มคน ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงระบบน้ีเป็นการรวมรูปแบบการจดักลุ่ม และ
ภาพลกัษณ์อนัจะช่วยใหค้นสามารถตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
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 Caren Siehl and Joanne Martin (1984) วฒันธรรมองคก์าร อาจหมายถึงกาว (glue) ซ่ึงยึด
เหน่ียวองค์การให้อยู่ร่วมกนัได้ โดยอาศยัความหมายท่ีมีร่วมกนัวฒันธรรมจะมุ่งเน้นท่ีค่านิยม 
(Values) ความเช่ือ และความคาดหวงั (Expectations) ซ่ึงสมาชิกมีร่วมกนั 
 John van Mannen (1988) วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง ความรู้ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วม
โดยความรู้น้ีจะเป็นส่ิงท่ีใชบ้อกกล่าว (inform) ก าหนด (shape) และมีส่วนสัมพนัธ์กบักิจกรรมการ
ปฏิบติังานประจ าและไม่ประจ าของสมาชิก 
 Edgar Schein (1990) วฒันธรรมองค์การ คือ (ก) รูปแบบฐานคติพื้นฐาน (ข) ซ่ึงสร้าง
ค้นพบ หรือพฒันาข้ึนโดยคนกลุ่มหน่ึง (ค) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกหรือการประสาน งานภายใน (ง) และสามารถใชง้านไดดี้จนกระทัง่ไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง (จ) จึงไดรั้บการก าหนดไปยงัสมาชิกใหม่ (ฉ) เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การรับรู้ การคิดและรู้สึกต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 
 Kroeber และ Kluckhohm (1952) วฒันธรรมประกอบดว้ยรูปแบบทั้งท่ีเห็นชดัเจนและไม่
ชดัเจน (Explicit and implicit) ของพฤติกรรมและถ่ายทอดโดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีสัมผสัไดอ้นัแสดงถึง
ความส าเร็จอนัโดดเด่นของมนุษยห์ัวใจหลกัของวฒันธรรมประกอบดว้ยแนวคิด ค่านิยม ระบบ
วฒันธรรมจะเป็นผลจากการกระท าของมนุษยแ์ละขณะเดียวกนัก็เป็นเง่ือนไขการกระท าในอนาคต
ของมนุษยด์ว้ย 
 COE (2010) กล่าวว่าการเป็นศูนยค์วามเป็นเลิศขององค์การ (center for organizational 
excellence) จะตอ้งมีกลุ่มคนท่ีมีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะวฒันธรรมองค์การดา้นวฒันธรรม
การท างาน ซ่ึงองค์การต้องส่งเสริมการสร้างว ัฒนธรรมการส่งมอบงานท่ีคุณค่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการสร้างแรงจูงใจของพนกังานทุกคนให้ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อการบรรลุ
ความเป็นเลิศขององค์การ มีกลไกสนับสนุนการจัดการกลยุทธ์องค์การท่ีเช่ือมโยงไปถึง
กระบวนการบริหารทุนมนุษย ์การวางแผนก าลงัคนท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน 
การส่งเสริมบรรยากาศของการสนบัสนุนจากผูน้ าหรือผูบ้ริหารทุกระดบั การสร้างค่านิยมร่วมของ
การจดัการประสิทธิภาพและการวดัผลงาน วฒันธรรมการประเมินองคก์ารและการปรับปรุง การ
แนะน าแนวทางการเปล่ียนแปลงร่วมกนั การน าระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการพฒันา
ระบบธุรกิจและปรับปรุงการจดัการประสิทธิภาพการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง 

จุฑา  เทียนไทย (2550) กล่าวถึงปัจจยัความส าเร็จในการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมี
วฒันธรรมการท างานขององค์การท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีดีมีคุณค่าแก่สังคม วฒันธรรมองค์การมกัจะ
เกิดจากผูก่้อตั้งเป็นคนก าหนด คืออธิการคนแรกหรือสภามหาวิทยาลยักลุ่มแรกเป็นผูมี้บทบาทใน
การก าหนดทิศทางและวฒันธรรมองค์การท่ีดีได้ ดงันั้นการเลือกคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจึงมี
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ความส าคญัต่อการสร้างวฒันธรรมการท างานในรุ่นต่อมาวฒันธรรมองค์การซ่ึงเป็นความเช่ือ 
ความหวงั การแสดงออกของสังคมนั้น ๆ ท่ีดี มหาวทิยาลยัตอ้งพยายามรักษาวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าไว้
ในองคก์าร และท าลายวฒันธรรมท่ีไร้คุณค่าแก่สังคมใหห้มดไปจากองคก์าร 
 จากความหมายดงักล่าวจะเห็นวา่ แมนิ้ยามของวฒันธรรมองคก์ารจะมีความหลากหลายก็
ตามแต่ก็พบวา่มีลกัษณะร่วมกนับางประการไดแ้ก่  
   1) ทุกนิยามจะบ่งช้ีถึงกลุ่มของค่านิยม (set of values) ซ่ึงบุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ารนั้น
ยดึถือร่วมกนั ค่านิยมเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเกณฑเ์พื่อตดัสินวา่พฤติกรรมใดเป็นส่ิงท่ีดีและสามารถ
ยอมรับได ้พฤติกรรมใดบา้งท่ีไม่ดี และไม่อาจยอมรับได ้
    2) ค่านิยมององคก์ารส่วนใหญ่อยูใ่นลกัษณะท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เกิดมาจาก
ขอ้สมมติพื้นฐาน (basic assumption) ของพนกังานในบริษทัร่วมกนั จึงเป็นเร่ืองยากถา้จะให้ฝ่าย
บริษทัเองก าหนดขอ้สมมุติเหล่าน้ี เพราะเป็นเร่ืองของความเช่ือและค่านิยมส่วนบุคคลของพนกังาน 
ดว้ยเหตุน้ีวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งและมีพลงัของหน่วยงานใด ๆ ควรสะทอ้นถึงค่านิยมและ
ความเช่ือของพนกังานร่วมกนั  
    3) อีกลกัษณะหน่ึงท่ีทุกนิยามค่านิยมมีเหมือนกนั ก็คือ การใช้สัญลกัษณ์เป็นส่ือบ่ง
บอกความหมายของค่านิยมท่ีเป็นวฒันธรรมขององคก์ารนั้น 
  วฒันธรรมองคก์ารในความหมายโดยสรุปก็คือสัญลกัษณ์ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 
ซ่ึงแฝงดว้ยค่านิยมและความเช่ือขององคก์ารท่ีสมาชิกขององคก์ารยดึถือร่วมกนั 
 องค์การท่ีมีความส าเร็จสูงพบว่ามกัมีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ส าหรับ
วฒันธรรมทั้ง 4 แบบขององคก์าร (four corporate cultures) คือ 
       1) วฒันธรรมแบบปรับตวั (adaptability culture) วฒันธรรมแบบปรับตวัเกิดข้ึนจาก
การท่ีผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (strategic leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์การท่ีเอ้ือต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดลอ้มภายนอกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในองคก์าร
ท่ีสามารถตอบสนองไดต้ลอดเวลา พนกังานขององค์การจึงไดรั้บความอิสระในการตดัสินใจเอง
และพร้อมลงมือปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือเกิดความจ าเป็นโดยยึดค่านิยมในการสนองตอบต่อลูกคา้เป็น
ส าคญั ผูน้ ามีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัองค์การดว้ยการกระตุน้
พนกังานให้กลา้เส่ียง กลา้ทดลองคิดท าในส่ิงใหม่ และเนน้การให้รางวลั ผลตอบแทนแก่ผูท่ี้ริเร่ิม
สร้างสรรคเ์ป็นพิเศษ หลายบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายใหม่มาเน้นเร่ืองการมอบหมายอ านาจในการ
ตดัสินใจแก่พนักงาน (employee empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ตอบสนองไดร้วดเร็วเป็นหลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบัยคุแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  
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    2) วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (achievement culture) ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม
แบบมุ่งผลส าเร็จ ก็คือการมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนของเป้าหมายองค์การ ผูน้ ามุ่งเห็นผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย เช่น ตวัเลขยอดขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการมีก าไร หรือมีเปอร์เซ็นตส่์วนแบ่งของตลาด 
(market share) สูงข้ึน เป็นตน้ องค์การมุ่งให้บริการลูกคา้พิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อม
ภายนอก แต่ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นและตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด 
องคก์ารท่ียึดวฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จจึงเนน้ค่านิยมแบบแข่งขนั เชิงรุก ความสามารถร่ิเร่ิมของ
บุคคล และพึงพอใจต่อการท างานหนกัในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ค่านิยมท่ีมุ่ง
การเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองค์การเข้าด้วยกนั หลายบริษทัท่ีมีวฒันธรรมมุ่ง
ผลส าเร็จจะให้ความส าคญัการแข่งขนั การเอาชนะ พนกังานท่ีมีผลงานดีจะไดผ้ลตอบแทนสูงใน
ขณะท่ีผูมี้ผลงานต ่ากวา่เป้าก็จะถูกไล่ออกจากงาน  
    3) วฒันธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) วฒันธรรมแบบเครือญาติให้ความส าคญั
ของการมีส่วนร่วมของพนกังานภายในองคก์ารเพื่อให้สามารถพฒันาตนเองให้พร้อมท่ีจะรองรับ
การเปล่ียนแปลงรวดเร็วจากภายนอกเป็นวฒันธรรมท่ี เน้นความต้องการของพนักงานมากกว่า
วฒันธรรมแบบอ่ืน ดังนั้ นองค์การจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรท่ีร่วมกันท างานคล้ายอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกนั ผูน้ ามุ่งเน้นเร่ืองความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรทั้งพนกังานและ
ลูกคา้ โดยพยายามหลีกเล่ียงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกนัทางสถานะภาพ ผูน้ าจะยึดมัน่ในการให้
ความเป็นธรรมและการปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาอยา่งเคร่งครัด 
 มีบางบริษทัท่ียึดวฒันธรรมแบบน้ี แลว้ประสบความส าเร็จ เช่น SAS Institute ในสหรัฐท่ี
ใหค้วามส าคญัสูงต่อค่านิยมการดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการของพนกังานเพื่อให้
เกิดการเพิ่มผลงาน พนักงานจะได้รับการอบรมในการจดัระเบียบชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล
มากกว่าการท างานเพิ่มชัว่โมงข้ึนหรือท างานหนกัเกินไป หรือมีจิตใจมุ่งแข่งขนักนั นอกจากน้ียงั
เน้นเร่ือง ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความร่วมมือพบว่าพนกังานของบริษทัดงักล่าวให้
ความร่วมมือและใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงานและบริษทัยิ่งข้ึน ส่งผลให้บริษทัสามารถปรับตวัพร้อมต่อ
การแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของตลาดไดดี้  
    4) วฒันธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) เป็นวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัต่อ
ภาวะแวดลอ้มภายใน ความคงเส้นคงวาในการด าเนินการเพื่อให้ เกิดความมัน่คง วฒันธรรมแบบ
ราชการจะมุ่งเนน้ดา้นวธีิการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท างาน มุ่งเนน้เร่ืองให้ยึดและ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ยึดหลกัการประหยดั ความส าเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถใน
การบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ในโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ี มี
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องค์การน้อยมากท่ีสามารถด าเนินงานภายใต้ภาวะแวดล้อมท่ีมัน่คง ผูน้ าส่วนใหญ่จึงพยายาม
หลีกเล่ียงวฒันธรรมแบบราชการ เน่ืองจากตอ้งการมีความยดืหยุน่คล่องตวัมากข้ึนนัน่เอง 

กล่าวโดยสรุปวฒันธรรมแต่ละแบบดงักล่าวขา้งตน้สามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องคก์าร
ไดท้ั้งส้ิน การยึดวฒันธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัจุดเน้นดา้นกลยุทธ์
ขององค์การและความจ าเป็นของเง่ือนไขแวดล้อมภายนอกเป็นส าคญั จึงเป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของผูน้ าท่ีตอ้งมิให้องคก์ารหยุดชะงกังนัอยูก่บัวฒันธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกบัอดีตแต่
ไม่อาจท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จไดอี้กต่อไป 
 กรอบความคิดหน่ึงท่ีสามารถใช้ในการอธิบายเร่ืองวฒันธรรมองค์การ ซ่ึงน าเสนอ โดย 
ทอมปีเตอร์และรอเบอร์ต วอเทอร์แมน (Peters, Thomas J., & R.H. Waterman., 1982) ผูเ้ขียน
หนงัสือขายดีท่ีสุดเล่มหน่ึงช่ือ In Search of Excellence ไดพ้ยายามอธิบายเร่ืองวฒันธรรมองคก์าร
ดว้ยวิธีท่ีง่าย แลว้วิเคราะห์ว่าบริหารอย่างไรจึงประสบความส าเร็จพบประเด็นส าคญัคือค่านิยมท่ี
เป็นวฒันธรรม (cultural values) น าไปแห่งความส าเร็จในการบริหารองคก์าร ค่านิยมท่ีเป็นลกัษณะ
ส าคญัต่อการเป็นบริษทัชั้นยอดนั้น (excellent firms) มีดงัน้ี  

   1) ตดัสินใจท าโดยไม่ลงัเล (bias for action) ปีเตอร์และวอเตอร์แมนพบว่าบริษทัท่ี
ประสบความส าเร็จทั้งหลายมกัมีความฉับไวในการตดัสินใจท าโดยไม่ลงัเล ผูบ้ริหารของบริษทั
เช่นน้ีถูกคาดหวงัว่าจะสามารถตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งรอให้ไดข้อ้มูล 
ต่าง ๆ ครบถว้นจึงค่อยตดัสินใจ ปีเตอร์และวอเตอร์แมนมีความเห็นวา่การตดัสินใจท่ีส าคญัหลาย
คร้ังจ าเป็นตอ้งท าโดยปราศจากขอ้มูลก็มีเพราะการชลอการตดัสินใจในกรณีเช่นน้ีก็เหมือนกบัการ
ไม่ไดต้ดัสินใจนัน่เอง ในขณะท่ีบริษทัคู่แข่งรีบฉกฉวยโอกาสดงักล่าวทนัทีท่ีทราบข่าว จึงท าให้
พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย จากผลการศึกษาของปีเตอร์และวอเตอร์แมนพบว่าบริษทัท่ีมี
วฒันธรรมยดึค่านิยมดงักล่าวมกัประสบความส าเร็จและมีผลประกอบการดีกวา่บริษทัท่ีไม่มีค่านิยม
เร่ืองน้ี 

   2) ใหค้วามใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (stay close to the customer) ปีเตอร์และวอเตอร์แมนเช่ือวา่ 
บริษทัท่ีมีค่านิยมยึดลูกคา้เป็นส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนจะมีผลประกอบการเหนือกว่าบริษทัท่ีปราศจาก
ค่านิยมน้ี ทั้งน้ีเพราะลูกคา้จะช่วยสะทอ้นถึงความตอ้งการสินคา้หรือผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตช่วย
บอกถึงสินคา้ท่ีใช้ในปัจจุบนัตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืน ๆ ดงันั้นการมุ่งเน้นท่ีลูกคา้ การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการเอาใจต่อลูกคา้ในโอกาสท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ี
ควรกระท า เพราะน าไปสู่การประกอบการท่ีดีของบริษทั ความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นค่านิยมท่ี
เป็นหวัใจของการด าเนินธุรกิจและเป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีส าคญัยิง่ 
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   3) ให้ความอิสระและท าแบบนกัประกอบการ (autonomy and entrepreneurship) ปี
เตอร์และวอเตอร์แมนมีความเห็นว่าถา้จะรักษาความส าเร็จให้อยู่กบับริษทัเหล่าน้ีต่อเน่ืองสืบไป 
บริษทัจ าเป็นตอ้งต่อสู้เอาชนะกบัความเคยชิน และการมีโครงสร้างขนาดใหญ่แบบราชการท่ีมกัเกิด
ข้ึนกบับริษทั โดยการแบ่งบริษทัใหญ่ออกเป็นบริษทัย่อยท่ีมีขนาดเล็กพอท่ีจะบริหารจดัการได้ดี 
แล้วมอบความอิสระคล่องตวัในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้กล้าเส่ียงในการ
ตดัสินใจของบริษทัเอง วิธีการเช่นน้ีจะช่วยสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ไฟแรงให้กบับริษทัเกิดมุมมอง
และแนวคิดใหม่น ามาทดลองและปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หม่ ตลอดจนกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตลอดเวลา 

   4) เช่ือวา่ผลงานท่ีดียอ่มมาจากคน (productivity through people) ปีเตอร์และวอเตอร์
แมนมีความเช่ือเช่นเดียวกบัโออูชิว่า พนกังานคือสินทรัพย ์(asset) ท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทั บริษทั
จึงตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นค่านิยมเช่นน้ี โดยการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งให้เกียรติ เคารพ
ในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่บริษทั 

   5) บริหารแบบไม่ปล่อยมือ (hands on management) ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัส่วน
ใหญ่มกับริหารงานแบบลอยตวัห่างไกลจากธุรกิจท่ีแทจ้ริงของบริษทั ท าให้ความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจลดนอ้ยลง ตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการบริษทัผลิตสินคา้อีเลคทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แต่มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัอีเลคทรอนิกส์นอ้ยกวา่ท่ีเขา้ใจปัญหาเชิงการเมืองภายในบริษทั หรือประธานบริษทั
ผลิตรถยนตแ์ต่กลบัมีความรู้เก่ียวกบัรถยนตน์อ้ยกวา่รู้เก่ียวกบัการเงินเป็นตน้ 

เพื่อแก้ปัญหาแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ปีเตอร์และวอเตอร์แมน พบว่าในบริษัทท่ี
ท าการศึกษาจะให้ความส าคญัและย  ้าเตือนผูบ้ริหารของบริษทัให้เกาะติดกบังานท่ีเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษทั นโยบายและแนวปฏิบติัเช่นน้ีไดก้ลายเป็นค่านิยมส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งถือปฏิบติัและ
ตอ้งไม่บริหารหรือสั่งการอยู่ภายในห้องส านกังาน แต่จะตอ้งเดินแวะเวียนไปพบปะเยี่ยมเยียนจุด
ปฏิบติังานต่าง ๆ ทัว่ทั้งบริษทั เพื่อไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและมองเห็นปัญหาหรือแนวทางพฒันางาน
ต่อไป 

   6) เลือกเนน้เฉพาะธุรกิจท่ีเป็นความถนดัของบริษทั (stick to the knitting) ค่านิยมท่ี
เป็นวฒันธรรมอีกประการหน่ึงของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จก็คือ การระมดัระวงัท่ีจะไม่ขยาย
ธุรกิจใหม่ออกไปจากสาขาธุรกิจเดิมท่ีเป็นความช านาญของบริษทั เช่น ไม่ซ้ือธุรกิจแขนงใหม่หรือ
อุตสาหกรรมท่ีไม่สัมพนัธ์กบัธุรกิจเดิม แต่จะมุ่งเนน้พฒันาธุรกิจเดิมใหมี้ความเป็นเลิศยิง่ข้ึน 

    7) มีโครงสร้างอยา่งง่ายและใชบุ้คลากรนอ้ยลง (simple form, lean staff) ปีเตอร์และ
วอเตอร์แมนเช่ือว่าบริษทัท่ีประสบความส าเร็จนั้นมกัมีโครงสร้างของฝ่ายบริหารไม่มากระดับ 
รวมทั้งมีบุคลากรท่ีช่วยงานน้อยลง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนความเช่ือจากค่านิยมเดิมท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมี



76 
 

บุคลากรในฝ่ายตนจ านวนมาก เพื่อเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความมีอ านาจ มีฐานะต าแหน่งและ
เกียรติยศของผูน้ั้ น แต่ในบริษัทชั้ นน าดังกล่าวพบว่าไม่ได้ยึดค่านิยมเช่นน้ี แต่วดัจากผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีมีต่อองคก์ารเป็นส าคญั วฒันธรรมองคก์ารของบริษทับ่งบอกผูบ้ริหารให้
ทราบวา่ผลงานจากบุคลากรมีความส าคญักวา่จ านวนบุคลากร 

   8) มีการจดัการทั้งแบบท่ียดืหยุน่และแบบท่ีตึงตวัพร้อมกนัไป (simultaneously loosely  
and tightly organized) ปีเตอร์และวอเตอร์อธิบายวา่ในบริษทัชั้นน าการท่ีตอ้งมีการจดัการแบบตึง
ตวัเป็นเพราะสมาชิกทั้งหลายเช่ือวา่การจดัการท่ีเขม้แขง็ช่วยเป็นเหมือนกาวเช่ือมโยงให้เกิดเอกภาพ
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ในขณะเดียวกนัท่ีบริษทัตอ้งจดัการแบบท่ียืดหยุ่นไปพร้อมกนันั้น เพราะ
บริษทัมีจ านวนผูบ้ริหารและบุคลากรสนบัสนุนน้อยลง รวมทั้งลดการมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดให้
น้อยลง ซ่ึงปีเตอร์และวอเตอร์แมนเช่ือว่าจะช่วยกระตุน้บุคลากรให้คิดริเร่ิมใหม่และมีความกล้า
เส่ียง (risk taking) มากยิง่ข้ึน 

จากความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการองคก์าร
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประสิทธิภาพและความส าเร็จขององคก์าร ผูว้ิจยัเห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือนองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์าร กล่าวคือ การบริหารจดัการมีองคป์ระกอบและปัจจยัหลากหลาย วฒันธรรมองคก์ารเป็น
หน่ึงในวธีิการด าเนินการ ค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเช่ือ และความศรัทธา ท่ีส่งผา่นการปฏิบติั
โดยผูน้ าองค์การ ผูบ้ริหารองค์การ ไปยงัผูป้ฏิบติังานในแต่ละล าดบัขั้นการบงัคบับญัชาไปยงั
องค์การต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ  แก้ไขปัญหาองค์การใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งน าวฒันธรรมองคก์ารมาปรับใช ้รวมถึงการปรับปรุงองคก์าร
และการพฒันาองคก์ารเพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการองคก์ารดว้ยเขม้แขง้ รวมทั้งการด ารงอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนืขององคก์ารต่อไป  

ส าหรับวฒันธรรมในองค์การทางการศึกษา นั่นคือ “วฒันธรรมคุณภาพของสถานศึกษา 
หรือ วฒันธรรมหาวิทยาลยัเอกชน” ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ย่อมหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย ์เจา้หน้าท่ีตอ้งมีคุณภาพเพื่อสร้างบรรยากาศการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ วฒันธรรมคุณภาพไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง วฒันธรรมคุณภาพไม่ได้
เกิดข้ึนจากใครคนใดคนหน่ึงวฒันธรรมคุณภาพตอ้งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคนทุก
ระดบั และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งมีทิศทาง เป็นระบบ และต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

 

4. แนวคิดการจัดการความรู้  
การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการและการจดัการท่ีมีการน าความรู้ภายในองคก์ารและ

ภายนอกองคก์าร เป็นความรู้ท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง มีการสร้างใหม่ เป็นผลมาจาการท างาน 
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การเสริมสร้างองคก์าร เสริมสร้างประสิทธิภาพของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นสินคา้และ
บริการต่าง ๆ ภายใตส้ถานการณ์กระแสโลกาภิวฒัน์เป็นผลท าให้การจดัการความรู้ภายในองคก์าร 
เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ส าคญัและจ าเป็นกบัการพฒันาองค์การและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพองคก์ารเพิ่มมากข้ึน การจดัการความรู้ไดมี้นกัทฤษฎีและนกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน ให้
ความหมาย ค านิยามท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไป แต่สรุปโดยรวมแลว้ความหมายออกมาใน
แนวคลา้ย ๆ กนั คือ 

Salmi (2009) กล่าวถึงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไวว้า่ เป็นคุณสมบติัของมหาวิทยาลยั
ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ใหม่ มีคณาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง มีเงินทุนและ
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีโครงสร้างพื้นฐานการวิจยัระดบัแนวหน้า มีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
และมีการใชท้รัพยากรร่วมกนัภายในสถาบนั โดยจ าแนกระดบัของมหาวิทยาลยัไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) มหาวิทยาลยั (university) คือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีในการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 2) มหาวทิยาลยัวจิยั (research university) คือมหาวิทยาลยัท่ีให้ความส าคญักบั
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยใชก้ระบวนการวจิยัในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ใหม่และการผลิต
บณัฑิต และ 3) มหาวทิยาลยัชั้นน า (world class university) คือมหาวทิยาลยัท่ีใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการผลิตบณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เบนเน็ท และเบนเน็ท (Bennet & Bennet, 2004, p.2) อา้งถึงใน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ
รัตน์, 2548, น.42-43) ไดใ้ห้ความหมาย การจดัการความรู้คือกระบวนการท่ีเป็นระบบในการสร้าง
รักษาและสนบัสนุนให้องคก์ารใชค้วามรู  ของบุคคลและความรู้ของส่วนรวมในการท างานเพื่อให้
บรรลุพนัธกิจขององค์การ โดยมองการจดัการความรู้เป็นเสมือนการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืนั้นเพื่อใหก้ารท างานมีผลงานสูงข้ึน  

Thomas อา้งอิงใน (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น.28) กล่าววา่การจดัการความรู้หมายถึง การ
บริหารจดัการองคก์ารเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างฐานความรู้แห่งองค์การใหม่อย่างต่อเน่ืองซ่ึงไดแ้ก่การ
สร้างโครงสร้างองคก์ารท่ีให้การสนบัสนุนการจดัการความรู้ การอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิก
อยู่ในองค์การ หรือแม้กระทั่งการสร้างเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีโดยให้
ความส าคญักบัการท างานเป็นทีมและการเผยแพร่ความรู้  

บุญดี บุญญากิจ และ คณะ (2547) อา้งอิงใน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, น. 44) ได้
ให้ความหมายการจดัการความรู้วา่เป็นกระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสูดต่อองคก์าร โดยผา่นกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปล่ียน และใช้
ความรู้ เป็นตน้ 
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ตรูแบน และคณะ (Turban et al., 2004, p. 451) อา้งอิงใน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 
2548, น. 43) ให้ความหมายของการจดัการความรู้วา่ หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยองคก์ารในการ
ระบุ คดัเลือกจดัระบบ เผยแพร และถ่ายโอนสารสนเทศ และความเช่ียวชาญท่ีส าคญัซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ารอยูใ่นรูปท่ีมีโครงสร้างชดัเจน  

วจิารณ์ พานิช อา้งอิงใน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, น. 43) ให้ความหมายของการ
จดัการความรู้ว่า หมายถึง การรวบรวม การจดัระบบการจดัเก็บและการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็น
ความรู้โดยอาศยัเทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วย นอกจากน้ีการจดัการ
ความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความสามารถใน
การตีความ และประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การซ่ึงถือเป็นต้นทุนทางปัญญา 
(intellectual capital) ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การจดัการความรู้เป็นการสร้าง รวบรวม จดัเก็บความรู้ใน
คลงัความรู้มาประมวลผล และน าไปใชป้ระโยชน์ประกอบกบักระบวนการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ชชัวาล วงษ์ประเสริฐ (2548) ให้ความหมายของการจดัการความรู้ ว่าเป็นการจดัการ
องคก์ารในรูปแบบหน่ึงเพื่อให้องคก์ารพฒันา โดยการใชค้วามรู้ในการสร้างการพฒันา สนบัสนุน
ในกระบวนการบริหารจดัการปัจจยัอ่ืน เพื่อให้องค์การพฒันาผา่นทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็น
การจดัเก็บ ประมวลความรู้ และถ่ายทอดความรู้ 

วรภทัร ภู่เจริญ (2549) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการจดัการความรู้ท่ีมี
การก าหนดเป้าหมายของความรู้ วตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ของความรู้วา่ตอ้งการอะไร และ
มีอะไร อยา่งไร ประเมินความจ าเป็น รูปแบบ เน้ือหาต่าง ๆ เพื่อสร้างนวตักรรมของความรู้เพื่อ
พฒันาองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 

แนวคิดการจดัการความรู้โดยโนนากะ Nonaka อา้งอิงใน (ภราดร จินดาวงศ์, 2549, น. 10) 
ได้เสนอแนวคิดและอธิบายแบบจ าลอง SECI Mode มีการน ามาใช้และขยายความกันอย่าง
แพร่หลาย โดยเห็นถึงความส าคญัของความรู้ไวว้า่ “In an economy where the only certainty is 
uncertainty. The one source of lasting competitive advantage is Knowledge” หรืออาจแปลโดย
สรุปเพื่อความเขา้ใจวา่ “ในสภาพของธุรกิจ ส่ิงท่ีไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน แหล่งสุดทา้ยท่ีจะท า
ให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขนั คือ ความรู้ส าหรับความรู้ในองค์การนั้น Nonaka กล่าวว่า 

โดยทัว่ไปแลว้ ความรู้ในองค์การจะมี 2 ลกัษณะ คือ ความรู้ท่ีซ่อนอยู ่(tacit knowledge) มกัจะอยู ่
กับตัวบุคคลในลักษณะท่ีเป็นทกัษะและความช านาญของ บุคคลนั้น ๆ การถ่ายทอดหรือการ
แบ่งปันความรู้ท าได ้ยากกว่า ตอ้งอาศยับุคคลนั้นให้เป็นผูส้อน ท าการฝึกฝน สมาชิกคนอ่ืน ๆให้
เกิดความช านาญในงานนั้น ๆ ซ่ึงความรู้ ประเภทน้ีจะสูญหายไดโ้ดยง่าย ขณะท่ีความรู้ในองคก์าร 
อีกลกัษณะหน่ึง คือ ความรู้ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (explicit knowledge) คือความรู้ท่ีถูกจดบนัทึกไว้
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จึงเห็นไดช้ดัเจน อาจจะอยูใ่นรูปแบบของคู่มือการปฏิบติังานสมาชิกในองคก์ารสามารถหยิบใชไ้ด้
โดยง่ายในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ผูบ้ริหารจะตอ้งกระตุน้ ให้สมาชิกในองคก์ารพยายามท่ีจะท า tacit 
knowledge  
  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการพฒันาการเรียนรู้ ท่ีมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีผูรู้้ท่ีศึกษาดา้นน้ีและเปรียบเทียบในลกัษณะของการหมุนเกลียวการเรียนรู้ 
(knowledge  spiral) ซ่ึงคิดคน้โดย ศาสตราจารย ์Ikujiro Nonaka และ Takruchi ซ่ึงอยูท่ี่บณัฑิต
วิทยาลยัดา้น International Corporate Strategy มหาวิทยาลยั Hitotsubashi ไดเ้สนอรูปแบบ "SECI" 
("SECI" model) เพื่อเปล่ียนแปลงความรู้ การท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ โดยพฒันาวงจรของ tacit และ 
explicit knowledge  ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 วงจร SECI model 
ทีม่า: ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์  
 
 จากภาพวงจร SECI model ดงักล่าว การสร้างความรู้เกิดข้ึนใน 4 ลกัษณะ คือ Socialization, 
Externalization, Combination และ Internalization 
            1) Socialization เป็นการแบ่งปันประสบการณ์หรือความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน (tacit 
knowledge) ผา่นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้เป็นรายบุคคล เช่น การฝึกงานแบบ on job training หรือ
ฝึกงานกับ พี่เล้ียง พี่สอนน้อง (mentor) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความรู้แฝงท่ีถ่ายทอดออกมานั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นภาษาพูดแต่เป็นการถ่ายทอดโดยการกระท าหรือกิจกรรม ให้ผูฝึ้กงานไดเ้ห็นและ
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เลียนแบบพฤติกรรมและน า ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้เป็นการดึงความรู้ท่ีฝัง
ลึกในตวัผูถ่้ายทอดสู่ผูฝึ้กปฏิบติัผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโตยตรง   

2) Externalization เป็นการแปลงความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน (tacit knowledge) หรือ
การแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจง้ (explicit knowledge) ผ่านการ
ส่ือสารโดยการเล่าเร่ืองหรือสนทนา (dialogue) ให้กลุ่มสามารถเขา้ใจไดแ้ละมีการจดบนัทึกความรู้
ท่ีไดอ้อกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น น ามาการเขียนเป็นบทความ คู่มือ ต ารา การบนัทึกเสียงบท
สัมภาษณ์หรือสนทนา หรือภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ เป็นตน้   

3) Combination เ ป็นกระบวนการผนวกรวมความ รู้ชัดแจ้ง  (explicit 
knowledge)  ท่ีไดจ้ากระยะ externalization เขา้ดว้ยกนัซ่ึงรวมทั้งมีเช่ือมโยงความรู้ภายในกบัความรู้
ภายนอกซ่ึงอาจเป็นบทความ งานวจิยัหรือวทิยานิพนธ์มาต่อยอดความรู้เดิมแลว้หาแนวทางปฏิบติัท่ี
ดีเหมาะสมกบัองคก์ารมาสร้างเป็นความรู้ชดัแจง้เร่ืองใหม่ มีการกระจายหรือเผยแพร่ความรู้ชดันั้น 
โดยอาจใชรู้ปแบบของการประชุมเพื่อน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ ใหส้มาชิกในองคก์ารไดรั้บทราบหรือ
การตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ ในกระบวนการน้ีจึงเป็นการสร้างสรรคค์วามรู้ชดัแจง้ (explicit  knowledge) 
แห่งความรู้ชดัแจง้ (explicit  knowledge)   

4) Internalization เป็นผลของการเช่ือมโยงการเรียนรู้จากการได้ปฏิบติัจริง จน
ความรู้ชดัแจง้นั้นกลายเป็นส่วนหน่ึงของพื้นฐาน ความรู้ของบุคคล นัน่หมายถึงความรู้ชดัแจง้ได้
พฒันาไปเป็นกรอบแนวคิดของผูเ้รียนรู้ (mental model) เช่นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยการอ่าน การฟัง 
การทดสอบและลงมือปฏิบติัจริงเกิดเป็นความรู้ประสบการณ์และปัญญาฝังอยู่ในตวัคน (tacit 
knowledge) เพื่อน าไปถ่ายทอดหมุนเวยีนต่อไป วงจร SECI จะด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองไม่มีส้ินสุด  

การจดัการความรู้ เป็นขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการต่าง ๆ ในน าความรู้ท่ีเป็นความรู้
ในลกัษณะของความรู้แบบไม่ชดัแจง้ (tacit) เปล่ียนเป็นความรู้แบบชดัแจง้ (explicit) โดยผ่าน
กระบวนการทางสังคม ความรู้ การปรับเปล่ียน การผสมผสาน เพื่อให้เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์และ
องคก์ารสามารถน าความรู้นั้นมาใชเ้พื่อพฒันาองคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมีนกัวิชาการหลาย
ท่านท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ อาทิ แนวคิดการจดัการความรู้แบบ tuna model แนวคิด
การจดัการแบบตวัแบบทูน่า (tuna model) เป็นกรอบแนวคิดอยา่งง่ายในการจดัการความรู้ โดยให้
การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนหวั ล าตวั และหาง แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีท่ี
ต่างกนัดงัน้ี 

1) ส่วนหวัและตา (knowledge vision: kv) มองวา่ก าลงัจะไปทางไหน ซ่ึงตอ้งตอบ
ใหไ้ดว้า่ท าไมตอ้งท า และท าอยา่งไร และ “ท า KM ไปเพื่ออะไร” 
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2) ส่วนกลางล าตวั (knowledge sharing: ks) ส่วนท่ีเป็นหวัใจให้ความส าคญักบั
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ เก้ือกลูกนัและกนั 

3) ส่วนหาง (knowledge assets: ka) คือ สร้างคลงัความรู้ เช่ือมโยงเครือข่าย
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ “สะบดัหาง” สร้างพลงัจากชุมชนแนวปฏิบติักระบวนการจดัการ
ความรู้ เพื่อพฒันาความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน การคน้หาความรู้ การสร้าง
และการแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรอง การเขา้ถึง
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้และใชค้วามรู้ เพื่อท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนซ่ึง
จะไปเพิ่มพนูองคค์วามรู้ขององคก์ารท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้น้ีก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้าง
ความรู้ใหม่อีกเป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ีเรียกวา่วงจรการเรียนรู้ 

จากความหมายและแนวคิดการจดัการความรู้ เพื่อพฒันาการบริหารจดัการองค์การให้
บรรลุเป้าหมาย ผูว้ิจยัเห็นว่าการจดัการความรู้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั สามารถพฒันา 
ส่งเสริม รวมทั้งขบัเคล่ือนให้องค์การโดยเฉพาะองคก์ารประเภทมหาวิทยาลยัให้มีการพฒันาและ
ประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์ารไดว้างไว ้เน่ืองจากการบริหารจดัการ
มีองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีส าคญัหลายประการการจดัการความรู้ถือเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงใน
การส่งเสริมและการใชค้วามรู้ในการส่ือสารและถ่ายทอดผา่นการพฒันาบุคลากรและผูป้ฏิบติังาน
ในล าดบัต่าง ๆ ไปสู่การพฒันาองคก์ารใหมี้ความเป็นเลิศไดต่้อไป 

 

5. แนวคิดการจัดการเทคโนโลย ี
 บดินทร์ รัศมีเทศ (2550) ได้ให้ความหมายของการจดัการเทคโนโลยีว่าเป็นการผสาน
ความรู้ และกระบวนการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัอนัไดแ้ก่ การวิจยั การพฒันา การออกแบบ 
การสร้าง การผลิต การทดสอบ การบ ารุงรักษา ตลอดจนการโอนถ่ายเทคโนโลยีจากมิติดา้นต่าง ๆ 
ของการจดัการเทคโนโลยี จะเห็นไดว้า่การจดัการเทคโนโลยีเป็นกระบวนการจดัการท่ีตอ้งผสาน
กลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีเขา้กบักลยุทธ์ดา้นธุรกิจของบริษทั ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไม่วา่จะเป็นการวจิยั การผลิต การบริการ ตลอดจนการตลาด การเงิน และบุคลากรขององคก์าร 
ความสามารถในการตอบสนองต่อด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ 
ทกัษะ เทคนิค และกระบวนการคิดรูปแบบใหม่ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเทคโนโลยีในยุคท่ีโลกมีความ
เป็นพลวตัรน้ีได ้
 วนัทนี สวา่งอารมณ์ (2555) กล่าววา่ การจดัการเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายาม
ในการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี การพฒันาผลิตภณัฑ์ การบริการ และผลส าเร็จของการน า ส่ิงเหล่านั้นเขา้
สู่ตลาด ซ่ึงตอ้งใชค้วามคิด ริเร่ิมอยา่งมาก รวมถึงการท างานท่ีเป็นระบบ จึงจะสามารถสร้างเทคโนโลยี
ส าเร็จ รวมทั้งการลงทุนในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีอีกดว้ย   
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ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง (2558) กล่าวว่า สภาวิจยัแห่งสหรัฐอเมริกาไดนิ้ยาม การจดัการ
เทคโนโลยีวา่เป็นตวัเช่ือมโยงศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการจดัการ เพื่อการวางแผน
พฒันา และการใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อ
ความส าเร็จของกลยทุธ์ รวมถึงน าไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ประพนธ์ ผาสุกยิ่ง (2559) ไดใ้ห้ความหมายว่า การจดัการเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการ 
วิธีการ หรือกระบวนการในการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ้เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมนุษยช์าติในทางปฏิบติั โดยมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีมูลค่า และ
สามารถถือครองสิทธ์ิได ้

สมสุข  แขมค า (2550) สรุปว่าการจัดการเทคโนโลยี คือ วิธีการ กระบวนการในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
มนุษย ์ไดส้ าเร็จตรงตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล ประหยดั และเป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยืน หรืออาจกล่าวไดว้่า การจดัการเทคโนโลยีแทจ้ริงแลว้คือ การผสมผสาน หรือองคร์วม หรือ 
การบูรณาการ เพราะจะตอ้งน าศาสตร์สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรม ตลอดจนการจดัการ
เขา้ดว้ยกนั เทคโนโลยี เป็นฐานปัจจยัหลกัในการพฒันาให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งน้ี ตอ้งให้ค  านึงถึง
ปัจจยัอีกประการ คือ การเพิ่มระดบัความรู้ ทุนทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า การรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็น
ไดว้า่ตอ้งมีการจดัการท่ีเป็นระบบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

สมชาย ฉัตรรัตนา (2553) ไดอ้ธิบายว่า การบริหารจดัการเทคโนโลยี คือ การบูรณาการ
สาขาวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจดัการความรู้ และการปฏิบติัเขา้
ด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทักษะ
อุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมไปถึงการจดัการระบบท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยี การจดัหา
เทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ทั้งน้ี การวิจยั การประดิษฐ์และการพฒันา เป็น
องค์ประกอบส าคญัในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการเร่งความกา้วหน้าของเทคโนโลยี แต่ท่ี
ส าคญักวา่ก็คือ การน าเอาเทคโนโลยีไปใช ้หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์นัน่
คือ เทคโนโลยีตอ้งถูกน าไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และ
เพื่อสร้างความมัง่คัง่ ซ่ึงความมัง่คัง่ในท่ีน้ี ไม่จ  ากดัแต่เพียงเงินเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการเพิ่มพูน
ความรู้ เพิ่มทุนทางปัญญา การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล การรักษาสภาพแวดล้อม และ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนในการยกระดบัความเป็นอยู ่และยกระดบัคุณภาพชีวติ  

จุมพฏ กาญจนก าธร (2555) ไดอ้ธิบายวา่การจดัการเทคโนโลย ีคือ วธีิการ กระบวนการ ใน
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์อยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
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และมนุษยไ์ดส้ าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล ประหยดั และเป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยืน หรืออาจกล่าวไดว้่า การจดัการเทคโนโลยี คือ การผสมผสาน หรือองคร์วม หรือการบูรณา
การก็ได ้เพราะจะตอ้งน าศาสตร์สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตลอดจนการจดัการเขา้
ด้วยกัน โดยเทคโนโลยีเป็นฐานปัจจยัหลักในการพฒันาให้เกิดความสมบูรณ์ แต่ทั้งน้ีต้องให้
ค  านึงถึงปัจจยัอีกประการ คือการเพิ่มระดบัความรู้ (enhancement of knowledge) ทุนทางปัญญา 
(intellectual capital) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (effective exploitation of 
resource) การรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงการจดัการน้ีจะ ตอ้งมีการ
จดัการท่ีเป็นระบบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ทั้ งน้ีการจัดการเทคโนโลยี จะต้องประกอบด้วยความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหาร
เทคโนโลยีหลายองค์ประกอบ เช่น กลยุทธ์ระยะยาวทางเทคโนโลยี นโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขบวนการทางนวตักรรมเทคโนโลยี การจดัการการวิจยัและพฒันา ส่ิงสนบัสนุนการวิจยั 
และพฒันาและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยเีพื่อธุรกิจขนาดยอ่ยและความเส่ียง วงจร
ชีวติขบวนการและผลิตผล การพยากรณ์เทคโนโลยีและการวางแผน นวตักรรมเทคโนโลยีและการ
วางแผนกลยทุธ์ การถ่ายโยงเทคโนโลย ีการถ่ายโยงเทคโนโลยีสู่สากลและบทบาทความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ การวิเคราะห์ความเส่ียงทางเทคโนโลยีและการประเมิน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มนุษย ์
สังคม และเทคโนโลยี สาระวฒันธรรม มนุษย์ สังคม และเทคโนโลยี สาระการศึกษาและการ
ฝึกอบรมในการจดัการเทคโนโลยี การจดัการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต การจดัการ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ การตลาด การ
ผลิต และภายหลังการเช่ือมโยงการตลาด การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์การ 
เทคโนโลยกีารเงินและการตดัสินใจทางการเงิน สาระคุณภาพและผลผลิต วิธีการจดัการเทคโนโลย ี
การไม่ใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
แนวความคิด และแนวทางท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการจดัการเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้ท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งวชิาทางวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และการจดัการเขา้มาไวด้ว้ยกนั ผสมผสาน
บูรณาการแบบองค์รวมให้ผลในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป การจดัการเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ท่ี
บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเขา้ดว้ยกนั และมีบทบาทในการแสวงหาความเจริญทางเทคโนโลยี
หลายดา้น เช่น การแข่งขนั และโอกาสทางธุรกิจ การพฒันาระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม การ
บริหาร ตลอดจนการบริหารโครงสร้างองคก์ารภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ดงันั้นหาก
ผูบ้ริหารประเทศและประชาชนในประเทศร่วมกนัส่งเสริม เสริมสร้างองคค์วามรู้ หรือส่ิงใหม่ ๆ ท่ี
เกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งยิ่ง และ
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ตอ้งร่วมกนัมุ่งเนน้ร่วมมือกนัพฒันาความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลย ีควรมีการก าหนดนโยบายโดย
ค านึงถึงสภาวะท่ีตอ้งแข่งขนั ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการจดัการดา้นวจิยัและพฒันา 

การจดัการเทคโนโลยไีดว้า่ เป็นการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจดัการความรู้ และการปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั 
รวมไปถึงการจดัการระบบท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี การจดัหาเทคโนโลยี และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อีกดว้ย ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการ
วิจยั การพฒันา การออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนการตลาด การเงิน และบุคลากรขององค์การ 
เป็นตน้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการจดัการเทคโนโลยี เป็นการผสานกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีเขา้กับ      
กลยทุธ์ดา้นธุรกิจของบริษทัหรือองคก์ารนั้น ๆ  

หลกัการส าคญัในการจดัการเทคโนโลยี 
การจดัการเทคโนโลย ีควรใชห้ลกัการส าคญั (ครรชิต มาลยัวงศ,์2548, ออนไลน์) ดงัน้ี 

1) มีนโยบายในการจดัการเทคโนโลย ี 
หน่วยงานจ าเป็นตอ้งประกาศนโยบาย ดา้นการจดัการเทคโนโลยีให้ชดัเจน การ

ประกาศนโยบายนั้นหมายความถึง การเขียนนโยบายข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การแจง้ให้ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ทราบ และน านโยบายไปปฏิบติัจริง 

2) มีผูรั้บผดิชอบในการจดัการเทคโนโลย ี 
การปฏิบติังานใด ๆ จะบรรลุเป้าหมายได ้ต่อเม่ือมีการมอบหมายความรับผิชอบ

แก่ผูท่ี้มีความสามารถ นอกจากนั้น บุคคลผูน้ั้นควรเป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะอยา่งแทจ้ริง ถา้หาก
ไม่มีความรู้และทกัษะ ก็จ  าเป็นตอ้งส่งบุคคลผูน้ั้นไปฝึกอบรม 

3) มีการวางแผนงาน   
การปฏิบติังานใด ๆ สมควรมีการวางแผนไวล่้วงหน้า  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติังานทราบว่างานนั้น ๆ จะตอ้งท าอะไรบา้ง ใช้ทรัพยากรมากน้อย
เพียงใด และคาดหวงัไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึน 

4) มีการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการปฏิบติังาน 
การปฏิบติังานใด ๆ ลว้นต้องใช้ทรัพยากรมากบ้าง น้อยบา้ง เช่น งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือต่าง ๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงสนบัสนุนใหไ้ดรั้บทรัพยากรอยา่งพอเพียง 
5) มีการจดัฝึกอบรม ฝึกปฏิบติังาน 
การฝึกอบรมนั้นต้องตรงกับความต้องการของบริษัท และต้องท าให้บุคลากร

สามารถปฏิบติังานต่าง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6) มีการก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    



85 
 

เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานมีผูใ้ดเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดส่้วนเสียบา้ง การ
ก าหนดน้ีก็เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องได้เขา้ร่วมการด าเนินงานตั้งแต่ต้น และเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานอยา่งเหมาะสม 

7) มีการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานอยา่งเหมาะสม  
แผนงานท่ีจัดท าข้ึนนั้นระบุกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนต้อง

เหมาะสมกับสภาพการณ์ ไม่มีกิจกรรมท่ีมากเกินไป หรือน้อยเกินไป และการด าเนินงานตาม
กิจกรรมนั้น ตอ้งไดรั้บการควบคุมใหท้ าไปอยา่งถูกตอ้งดว้ย 

8) มีการวดัผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งมีการวดัผลตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้

แน่ใจวา่ ผลการด าเนินงาน (ทั้งส่วนท่ีเป็น output และ outcome) ไดผ้ลดี 
9) มีการจดัเก็บ บนัทึกรายละเอียดการด าเนินงานเอาไวอ้ย่างครบถว้นโดยจดัท า

ดชันีส าหรับใหค้น้เร่ืองท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
10) มีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
การรายงานผลเป็นเคร่ืองมือให้ผู ้บริหารรับทราบผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน และเพื่อให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานได้ หากเกิด
ปัญหาใด ๆ ข้ึน ระหว่างการด าเนินงานตามแผน เม่ือมีการจดัการเทคโนโลยีแลว้ส่ิงท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ ก็คือ หน่วยงานจะสามารถจัดหา และใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีจดัหาไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้และสามารถก าหนดการท่ีจะเปล่ียนเทคโนโลยีท่ี
ลา้สมยัใหท้นัสมยัยิง่ข้ึนได ้

ปัจจยัส าคญัในการจดัการเทคโนโลยี 
วนัทนี สวา่งอารมณ์ (2555) ไดอ้ธิบาย ปัจจยัส าคญัในการจดัการเทคโนโลย ีดงัน้ี 

1) การประดิษฐ ์(invention) และการสร้างนวตักรรม (innovation) 
การประดิษฐ์ เ ป็นสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่  ซ่ึงได้แก่  ผ ลิตภัณฑ์  หรือ

กระบวนการ หรือพฒันาระบบใหม่ข้ึนมา องค์ประกอบของการประดิษฐ์ ได้แก่ วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และกระบวนการใหม่ท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์ทั้งน้ี ผลิตภณัฑใ์หม่ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่
ท่ีเกิดข้ึนบนโลก ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดข้ึนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดข้ึนตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรอาจเป็นปี ๆ ท่ีจะน านวตักรรมเขา้สู่ตลาดในวงจร
นวตักรรมจะตอ้งมีการทิ้งช่วงเวลาในระหว่างแต่ละขั้นของวงจรนวตักรรม ตั้งแต่การคิดคน้ทาง
วิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ การสร้างนวตักรรมและการตลาด การขยายช่วงเวลามีความส าคญั และ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีมีผลในดา้นการแข่งขนั  
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2) ปัจจยัเร่ืองเวลา (Time factor)  
นบัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง

การสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีเขา้สู่ตลาด ดงันั้น ปัจจยัเร่ืองเวลา(Time Factor) 
นบัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการ
สร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละการน าเทคโนโลยเีขา้สู่ตลาด 

3) ระบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
การจดัการความเปล่ียนแปลง การจดัการผลิต วิศวกร และผูจ้ดัการท่ีสนใจการ

ปรับปรุงผลผลิต จะตอ้งมีการใชร้ะบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มยอดขาย
จึงมุ่งถึงวธีิการจดัการทรัพยากรท่ีน ามาใช ้ตอ้งอาศยัความรอบรู้และมีความเขา้ใจมากข้ึน  

4) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม   
การจดัการควรอยู่บนพื้นฐานของการเปล่ียนแปลง ท่ีมีพลวตัรของเทคโนโลยีอยู่

ตลอดเวลา ส่ิงแน่นอนท่ีสุดคือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น งานจะเช่ือมโยงกบัการ
สร้างความคิดใหม่ การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ 

5) ผลผลิต ประสิทธิผล และการแข่งขนั  
มีความจ าเป็นต่อระบบการผลิตท่ีเหมาะสม (ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ) 

ผลผลิต คือ อตัราส่วนของปัจจยัท่ีไดอ้อกมา (output) เม่ือเทียบกบัปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีใช้ไป 
(input) ในผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปัจจยัน าเขา้ (ทรัพยากรท่ีใชไ้ป) นั้น รวมทั้งทุน วสัดุอุปกรณ์ 
แรงงาน และพลังงาน ผลผลิตท่ีได้ออกมาคือผลิตภณัฑ์ท่ีองค์การหรือบริษทันั้น ๆ ผลิตข้ึนมา 
นอกจากน้ีบทบาทการท าธุรกิจในฐานะผูน้ าและผูต้ามในการประกอบธุรกิจก็มีส่วนส าคญั ผูน้ าหรือ
ผูช้นะมกัเป็นผูท่ี้สามารถน าเทคโนโลยเีขา้สู่ตลาดในฐานะผูส้ร้างนวตักรรมเทคโนโลย ี   
 บดินทร์  รัศมีเทศ (2550) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันา 
จดัการนวตักรรมเทคโนโลย ีซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1) การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกท่ีดี การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ความเต็มใจในการรับแนวคิดภายนอก
เขา้มา 
  2) การผสมผสานหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ความสามารถในการออกแบบเพื่อ
การตลาด 
  3) การน ากระบวนการการควบคุมโครงการ และแผนงานไปปฏิบติัอยา่งรอบคอบ 
เช่น การจดัสรรทรัพยากรเพื่อการคดัเลือกโครงการใหม่ ๆ ล่วงหนา้ และการประเมินโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ 
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  4) ความมีประสิทธิภาพในการพฒันาการด าเนินงานและการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 
เช่น การน ากระบวนการควบคุมคุณภาพไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และสร้างความไดเ้ปรียบ
จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์การผลิตท่ีทนัสมยั 
  5) การให้ความส าคญัอย่างมากกบัตลาด เช่น การเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6) การจดัการหาบริการทางเทคนิคท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ และการจดัหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  7) การเป็นตวัแทนของลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยการรักษาความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และเทคโนโลย ี
  8) ระบบการจดัการท่ีมีคุณภาพสูง เช่น การมีผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์และต่ืนตวัเสมอ 
ความสามารถในการรักษาไวซ่ึ้งผูบ้ริหารและนกัวิจยัท่ีมีความสามารถ การพฒันาทุนมนุษย ์ส่ิง
ส าคญัท่ีเป็นหลกัในการจดัการเทคโนโลยี ก็คือ การวางแผน การด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนงานอย่างเหมาะสม การวดัผลการด าเนินงานตามกิจกรรม การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเพื่อพฒันาแผน 

 ลกัษณะของการจดัการเทคโนโลยท่ีีประสบความส าเร็จในยคุโลกาภิวตัน์ 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2560) ไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ในยุคขอ้มูลข่าวสาร
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หรือเรียก ไอที (IT) ท่ีก่อให้เกิด
แนวทางในรูปแบบใหม่และการเขา้สังคม กล่าวคือ การท างานรูปแบบเดิม ๆ ท่ีผูค้นนัง่ท างานโดย
ผูกติดกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตั้ งอยู่กับท่ี  ก็จะกลายเป็นท างานได้เ กือบทุกท่ี ท่ีมีสัญญาณ
โทรศพัท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีอุปกรณ์อยา่งสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จะถูกผนวกเขา้กบั
เครือข่ายบรอดแบนด ์สามารถเช่ือมต่อออนไลน์ ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน เวลาใด ไดใ้นทนัที  
 ส าหรับแนวโน้มส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคข้อมูลข่าวสารและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในทุกวันน้ี คล่ืนย ักษ์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญ่ คือ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลและ
สารสนเทศไปทัว่ทั้งสังคม ผูว้ิจยัขอกล่าวถึง 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงขององค์การและสังคม รวมถึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานและการจดัการศึกษาในยุค
ประเทศไทย 4.0 
  1) โทรศพัท์มือถือ (mobile) ปัจจุบนัอยูใ่นยุคของการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สมยัใหม่ท่ีมิใช่เคร่ืองพีซี (post-pc-era) ซ่ึงหน่ึงในแนวโนม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดและทุกคนสามารถมองเห็น
ไดใ้นทุกวนัน้ีก็คือ ได้มีการเคล่ือนยา้ยไปสู่อุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีว ี
เป็นตน้ โดยเฉพาะโทรศพัท์มือถือ หรือโมบายโฟน หรือสมาร์ทโฟน ท่ีแทบทุกคนในยุคน้ีลว้นมี
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พกติดตวัไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง ผูค้นในยุคน้ีนอกจากใช้โทรศพัท์มือถือเพื่อส่ือสารพูดคุยแล้ว ยงั
น าไปใชเ้พื่อการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อีกทั้งบริษทัผูผ้ลิตอีกหลายแห่งไดพ้ยายาม
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนและรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งการพฒันาเวบ็ไซตเ์วอร์ชัน่ส าหรับ
โมบายโฟน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปติดตั้งลงในเคร่ืองและถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างโมบายโฟนกบัเคร่ืองพีซี  บริษทัระดบัโลกหลาย ๆ แห่งได้พยายามท าตลาดเพื่อรองรับ
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีท่ีนบัวนัจะมีแต่เพิ่มข้ึนผ่านการพฒันาแอป (apps) ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการ
พฒันาข้ึนมาเพื่อติดตั้งใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการของตนท่ีผ่านการ
น าเสนอบนแอปดงักล่าว อีกทั้งยงัพยายามผลกัดนัความกา้วหน้าดา้นการบริโภคท่ีมุ่งเน้นอุปกรณ์
มือถือรวมถึงความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลและการประยกุตใ์ชง้าน 
  2) ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งเฟสบุ๊ค กูเก้ิล 
ทวสิเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากทั้งชีวติประจ าวนั การปฏิบติังาน และการศึกษา อาทิ อาจารย์
ผูส้อนไดใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการกระจายข่าวสารเก่ียวกบัหลกัสูตรทางวิชาการ ส่ือการเรียน
การสอนแก่ลูกศิษย ์หรือกรณีของบริษทัไดใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการสรรค์สร้างองคก์ารเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการท างานของพนกังาน หรือใชเ้ป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็น
ตน้ ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดทุ้ก
ระดบั อีกทั้งยงัมีแนวโนม้กลายเป็นส่ือหลกัส าหรับผูค้นในอนาคตน้ีดว้ย 
  3) อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Ihings) หรือเรียก ไอโอที (IoT) เป็น
แนวคิดของส่ิงต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกันได้แบบอัตโนมัติ ในปัจจุบันอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น ไดรั้บการพฒันาให้มีความฉลาดมากข้ึน ดว้ยการฝังชิป
และอุปกรณ์รับส่งคล่ืนวิทยุเพื่อให้เกิดการส่ือสารระหวา่งกนัได ้สรรพส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ียงัมีวิธีการ
ระบุตวัตน รับรู้บทบาทของตนท่ีมีอยู่ภายใตส้ภาพแวดล้อมนั้น ๆ และยงัสามารถส่ือสารโตต้อบ
หรือท างานร่วมกนั และ IoT ท  าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารกนัเองไดแ้ละยงัสามารถแบ่งปัน
ขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อระหว่างสรรพส่ิง ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ สัญญาณ เคร่ืองวดั
อัตราการเต้นของหัวใจ มอเตอร์ หรือกล้อง ผ่านศักยภาพท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์แบบไร้ขีดจ ากดั ท าให้เกิดการน าไปประยุกตใ์ชง้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากมาย อาทิ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ท่ีสมบูรณ์แบบ จะน าไปสู่เทคโนโลยีอัตโนมัติ คือ บ้าน
อตัโนมติั (home automation)  เมืองอจัฉริยะ (smart cities) และเป็นมหาวิทยาลยัอจัฉริยะ (smart 
universities) ไดต่้อไป 
  4) คลาวด์คอมพิวต้ิง (cloud computing) เป็นลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่
ในรูปแบบของการกระจายตามพื้นท่ีต่าง ๆ มีการเช่ือมต่อกนัเป็นระบบคลสัเตอร์ (cluster network) 
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ผา่นการจดัสรรทรัพยากรดว้ยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน่ (virtualization) เพื่อให้ตอบสนองงาน
บริการต่าง ๆ ให้รองรับกบัจ านวนผูใ้ช้งานจ านวนมากท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีระบบการ
จดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัผูใ้ช้บริการประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวต้ิงไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะเร่ิมเห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือจากองคก์รต่าง ๆ มากมาย
ทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวต้ิงมีอยูห่ลายประการ เช่น ช่วยให้การ
น าไอทีไปประยุกต์ใชใ้นเชิงธุรกิจท าไดง่้ายและประหยดัค่าใช้จ่าย ช่วยองค์กรประหยดัพลงังาน
หรือเพิ่มความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที เป็นต้น ซ่ึงในอนาคตอันใกล้น้ี 
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงจะกลายเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคัญและจะเข้ามามีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้านทางดา้นไอทีขนานใหญ่ แนวโนม้การใชง้านคลาวด์คอมพิวต้ิงก็จะ
เป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ดว้ยแรงผลกัดนัจากแนวโนม้ส าคญั 5 ประการ คือ 

- แนวโนม้ของเวบ็ท่ีกลายเป็นส่ือกลางส าหรับการติดต่อส่ือสารของคนทัว่โลก 
- แนวโนม้ความตอ้งการประหยดัพลงังาน 
- ความตอ้งการสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร 
- ความตอ้งการใชง้านไอทีท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น 
- การจดัระเบียบขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

 - บ๊ิกดาตา้ (big data) เป็นการน าขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก ๆ มาผา่นการประมวลผล 
การวเิคราะห์ และแสดงผล ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นการเงิน ขอ้มูลการด า เนินงาน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บบริการ ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากรรวมไปถึงข้อมูลท่ีได้มีการจดัเก็บในระบบ
ฐานขอ้มูลซ่ึงจะมีปริมาณท่ีเพิ่ม มากข้ึนเร่ือย ๆ จนมากมายมหาศาล ท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการ
จดัการทัว่ไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ จึงตอ้งใชแ้นวคิดบ๊ิกดาตา้ในการจดัการแทน ในปัจจุบนัขนาดขอ้มูล
มีขนาดใหญ่มากโดยการจดัเก็บขอ้มูลทั้งท่ีเป็นแบบมีโครงสร้าง (structured) หรือไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured) ไดแ้ก่ ขอ้มูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ขอ้มูลการบริการทางเวบ็ไซต ์
(web server log) ขอ้มูลจากอุปกรณ์ตรวจตราการจราจร (traffic flow sensors)  ขอ้มูลภาพถ่าย
ดาวเทียม (satellite imagery)  ขอ้มูลการส่ือสารจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (telemetry from automobiles) 
และขอ้มูลดา้นการตลาดการเงิน (financial market data) เป็นตน้ 

บ๊ิกดาตา้จะมีคุณลกัษณะส าคญั 3 ประการ หรือ เรียก 3Vs model คือ 1) ปริมาตร (volume) 
เป็นขอ้มูลท่ีมีปริมาณมหาศาล  2) อตัราเพิ่มข้ึนของขอ้มูล (velocity) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
และรวดเร็ว มกัเป็นแบบ real time เช่น ขอ้มูลจากสังคมออนไลน์ ขอ้มูลการท าธุรกรรมการทางเงิน 
เป็นตน้ และ 3) รูปแบบท่ีหลากหลาย (variety) ขอ้มูลมีรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นรูปแบบมี
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โครงสร้าง (จดัเก็บในระบบฐานขอ้มูล) และไม่มีโครงสร้าง (ไฟล์รูปภาพ วิดีโอ) เป็นตน้  การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท าให้องคก์ารต่าง ๆ มีความสามารถ
ในการเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้มากมายมหาศาล ซ่ึงเม่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และ
ประมวลผล จะมีประโยชน์อยา่งมากต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร องคก์าร ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่การ
ตดัสินใจโดยใช้ประสบการณ์ไม่อาจสู้การมีขอ้มูลท่ีพร้อมและรวดเร็วได้ดงันั้นบ๊ิกดาตา้ จึงเป็น
แนวคิดท่ีจะช่วยใหเ้กิดการบริหารจดัการขอ้มูลใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดอยา่ง มีประสิทธิภาพ องคก์าร
ประเภทมหาวิทยาลยัก็มีขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูม่ากมาย สามารถน าแนวคิดของบ๊ิก
ดาตา้มาวิเคราะห์ประมวลผลทั้งดา้นบริหารจดัการองคก์าร ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเป็นมหาวทิยาลยั 4.0  

ศกัยภาพของไอทีมีความสามารถหลายอย่างท่ีน ามาประยุกต์ใช้พฒันาไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพและ
ความสามารถของไอทีท่ีจะพฒันาเป็นเคร่ืองมือมาประยุกต์ใช้ได้มากมายแทบจะทุกเร่ืองทั้งใน
องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน และทั้งในระดบัเชิงกลยทุธ์และเชิงปฏิบติัการ และดว้ยอานุภาพและ
แนวโนม้ของไอที มีการพฒันาให้เจริญกา้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะอตัราเร่ง ยิ่งไอทีมีการ
พฒันาให้กา้วหน้ามากยิ่งข้ึนเท่าไรก็ตาม ก็จะท าให้ไอทีทรงอานุภาพมากข้ึนท่ีมีความสามารถมาก
ข้ึนจนกลายเป็นซุบเปอร์พาวเวอร์ (super power) ท่ีทะลุผา่นไปสู่มิติใหม่ สู่โลกความจริงใหม่ท่ีมกั
เรียกวา่โลกของอจัฉริยะ (intelligence)   

จากความหมาย แนวคิด และหลกัการจดัการเทคโนโลยี ผูว้ิจยัเห็นวา่การจดัการเทคโนโลยี 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์การ  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการบริหารจดัการท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ มหาวิทยาลัย
เอกชนตอ้งจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งานและมีความทนัสมยั เพื่อ
เอ้ืออ านวยต่อการน าระบบสารสนเทศทางการศึกษาเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
อาทิ ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบอีเลินน่ิง ระบบฐานขอ้มูลวจิยั ระบบบริหารจดัการองคก์าร เป็น
ตน้ ทั้งน้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ารจ าเป็นตอ้งก าหนดเป็นนโยบาย และตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

 

2.3 กรณศึีกษาการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเอกชน 
ในการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนแนวทางใน

การเสริมสร้างความมีคุณภาพและความเป็นเลิศนอกจากจะพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการเสริมสร้างความเป็นเลิศแลว้ การศึกษาจากกรณีศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีคุณภาพและมี
ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการทั้งมหาวิทยาลยัเอกชนไทยและมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดบัสากล เพื่อสังเคราะห์แนวทาง วิธีการ องคป์ระกอบในการบริหาร
จดัการของมหาวิทยาลยัดงักล่าว และน าองค์ความรู้ท่ีได้เป็นแนวทางวิธีการในการพฒันาการ
บริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างความมีคุณภาพและความเป็นเลิศ ส าหรับกรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชนไทย ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม และมหาวทิยาลยัสยาม  

2.3.1 มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 295 ไร่ ต าบลหลกัหกถนนพหลโยธินอ าเภอเมืองจงัหวดั

ปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 3 กิโลเมตร บริเวณรอบขา้งมหาวิทยาลยัเป็นชุมชน 
“เมืองเอก” เน้ือท่ี 4,000 ไร่ มหาวิทยาลยัอยู่ในท าเลท่ีมีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ประกอบด้วยส่ิง
อ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น สนามกอล์ฟ สระวา่ยน ้ า สนามเทนนิส เป็นตน้ มีอากาศบริสุทธ์ิ
แ จ่มใส  เหมาะส าห รับ เ ป็น ท่ีตั้ งของสถาบันการศึกษาขั้ น สูงมหาวิทยาลัย รัง สิต  เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเนน้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการ
จดัการเป็นส าคญั รวมถึงวิชาชีพอิสระ ท่ีสามารถสร้างงานของตนเองได ้ความคิดท่ีจะด าเนินการ
จดัตั้งมหาวิทยาลยัรังสิตมีมานานแลว้ โดยนายประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ (อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัหลาย
จงัหวดั อดีตผูว้า่การการทางพิเศษ และอดีตรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัอยู่
ในราชการว่าจะรวบรวมบุคคลท่ีรักใคร่ชอบพอ สร้างกิจกรรมข้ึนอยา่งหน่ึงท่ีจะอ านวยประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวมได้เต็มท่ี โดยได้ตั้ งปณิธานไวว้่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เป็น
บณัฑิตท่ีเพียบพร้อมดว้ยวทิยาการและเพียบพร้อมดว้ยจริยธรรม" 

คณะผู้ก่อตั้ งโครงการมหาวิทยาลัยรังสิตประกอบด้วย นักการศึกษา นักวิชาการ และ
ผูช้  านาญการจากรัฐวสิาหกิจต่าง ๆ ท่ีมีความเห็นตรงกนัวา่การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศยงั
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการ
จดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว มหาวิทยาลยัรังสิต จึงไดก้ าหนดแนวทางการจดัการศึกษาไว้
อย่างชดัเจน มุ่งเน้นในเร่ืองของมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพฒันา
หลักสูตร และสาขาวิชาให้สอดคล้อง และทนัต่อความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
ส่งเสริมใหมี้การศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่และสัมพนัธ์ไปกบัภาคปฏิบติั ซ่ึง นอกเหนือจากการฝึกฝน
ปฏิบติังานหรือการเรียนรู้โดยตรงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการในสาขาท่ีตน
ศึกษาแล้ว ยงัมุ่งส่งเสริมให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือสถาน
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ปฏิบติังานในตวัเอง ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายให้องคก์รเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา และยงัเป็น
การใหบ้ริการชุมชน อีกส่วนหน่ึงดว้ย 

มหาวทิยาลยัตระหนกัดีวา่บณัฑิตทุกคนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะหรือความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะ ส าหรับระบบธุรกิจสมัยใหม่ อันได้แก่ ความรู้ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะต้องเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเนน้ความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษในการเรียนการสอน 

ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างเสริมทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการศึกษาคือ 
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และมีความกระตือรือร้นในการศึกษา ดว้ยตนเองอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคญัของชีวิต นอกจากการจดัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของมหาวิทยาลยัให้มี
บรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลยัยงัได้ให้ความส าคญัและจดัเตรียมส่ือการ
เรียนการสอน เทคนิคการสอนท่ีทนัสมยั การจดัเตรียมห้องสมุดท่ีไดม้าตรฐาน มีหนงัสือ วารสาร 
ส่ือผสมต่าง ๆ รวมทั้งซีดีรอม วีดิทศัน์ และบริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้าศึกษา
คน้ควา้ เป็นรายบุคคล การจดัให้มีอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณภาพ จ านวนมากพอส าหรับการเรียนการ
สอน และการดูแลนักศึกษาอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัจดัให้มีทุนการศึกษาประเภท 
ต่าง ๆ จ านวนมาก รวมทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เกิดความ
มุ่งมัน่ในการศึกษามากยิง่ข้ึน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตการท างาน และมี
พื้นฐานในการพฒันาตนเอง มหาวิทยาลยัไดส้นบัสนุนให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
ร่วมกนั ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการ บริการชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร กิจการนกัศึกษา ทั้งน้ีโดยอยู่ บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบจะตอ้ง
รับผิดชอบ และให้ความ ส าคญัต่อการเสริมสร้างและ พฒันาศกัยภาพทุกดา้นของชีวิตนกัศึกษาทั้ง
ในเชิงวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพพลานามยั และศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งโรงเรียน
สอนดนตรี มีสนาม ฟุตบอล บาสเกตบอล กรีฑาลู่และลาน ฯลฯ เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ลือกตามความ
ถนดั และความสนใจ อน่ึงมหาวทิยาลยัไดจ้ดัสร้างหอพกันกัศึกษาเพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอม พฒันา
บุคลิกภาพของนกัศึกษา ให้ไดมี้โอกาสฝึกฝนการใชชี้วิต และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรท่ีเป็นระบบ และต่อเน่ือง รวมทั้งการปลูกฝังคุณลกัษณะและคุณธรรมต่าง ๆ ตาม
แนวปรัชญาของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัรังสิตไดเ้ร่ิมด าเนินการเปิดรับนกัศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนาม
ของวิทยาลยัรังสิต ต่อมาไดรั้บการเปล่ียนประเภทเป็นมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2533 
โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็น
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องค์ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2533 นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตยงัได้เปิดด าเนินการหลักสูตรนานาชาติ โดยจัดสอนเป็น
ภาษาองักฤษ ซ่ึงปัจจุบนัเปิดสอนระดบัปริญญาตรี คือ สาขาวชิาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาระบบและการจดัการสารสนเทศ และ
เตรียมการส าหรับหลกัสูตรใหม่ท่ีจะเปิดสอนเพิ่มเติม ทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา
นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัรังสิตยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ University Studies Aboard Consortium 
(USAC) ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัชั้นน าจากทัว่โลกเขา้ร่วมโครงการกวา่ 400 แห่ง และมหาวิทยาลยัรังสิต
ไดรั้บเลือก ใหเ้ป็นผูแ้ทนในภูมิภาคเอเซีย 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตได้
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั และสอดคล้องกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง โดยมุ่งสู่
ความเป็นสากลมากข้ึน มหาวทิยาลยัไดร่้วมมือทางวชิาการกบัสถาบนั และมหาวทิยาลยัชั้นน านานา
ประเทศ อาทิ  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์  เยอรมัน นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย 
สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฯลฯ ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอน ความร่วมมือ
กระท าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การท าวิจยั การแลกเปล่ียนคณาจารย ์และ
นกัศึกษาการส่งบุคลากร และนกัศึกษาไปฝึกอบรม นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัเปิด ส านกังานศึกษา
ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศึกษาท่ีตอ้งการไปศึกษา และหาประสบการณ์เพิ่มเติม
ยงัต่างประเทศในบางภาคการศึกษา โดยสามารถโอนหน่วยกิตทั้งหมดมายงัมหาวิทยาลยัรังสิตได ้
ส าหรับวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งมหาวิทยาลยัรังสิต 1) เพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ี
มุ่งมัน่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผูท่ี้มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถนั้นให้เกิดความช านาญ รู้จกัใช้
ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งของตนเองและส่วนรวม มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ร่วมรับผิดชอบต่อการแกปั้ญหาสังคม 2) เพื่อพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน โดย
สนบัสนุนงานศึกษาคน้ควา้และงานวจิยั รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ทศันะ และ
ความเห็นในหมู่นกัวิชาการ และผูส้นใจใฝ่รู้โดยทัว่ไป 3) เพื่อให้บริการทางดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
โดยเน้นท่ีจะใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในแวดวงการศึกษา ให้สามารถรับใช้และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ประเทศชาติไดโ้ดยแทจ้ริง 4) เพื่อปลูกฝังและ
ก่อตั้งสถาบนัหลักทางด้านจริยธรรมในสังคม โดยเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่แนวความคิดและ
ค่านิยมท่ีส่งเสริมต่อการพฒันาประเทศ 5) เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ
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ไทย และ 6) เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ให้สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 9 หลกัสูตร รวม 141 หลกัสูตร 

มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บการจดัให้
อยูใ่นระดบั “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต จดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต
มีวิสัยทศัน์ว่า “เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการคน้ควา้วิจยั เพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ี
สนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และการแกปั้ญหาของสังคม ส่งเสริมนวตักรรม และความคิด
สร้างสรรคข์องการเป็นผูน้ าทางวิชาการ และผูป้ระกอบการ ทั้งในกลุ่มนกัศึกษา และคณาจารยทุ์ก
สาขาวิชา ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้าง และพฒันาองค์กรให้มีความมั่นคง และมุ่งเน้น
คุณภาพ” พร้อมคติพจน์ท่ีวา่ “สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สังคม”  
 

2.3.2 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม จดัตั้งข้ึนดว้ยความสานึกของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ท่ีตอ้งการท า

คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยการสร้างสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีความรู้และ
ความสามารถท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั ในการพฒันาความเจริญให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป โดย
มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดรั้บการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ซ่ึงถือ
เป็นหน่ึงในห้าแห่งแรกของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มหาวิทยาลยัไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานนาม
วา่ "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายวา่ "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาท่ีเบิกบาน เช่น ดอกบวั" พร้อม
ทั้งได้เสด็จพระราชด าเนินเปิดป้ายนาม "วิทยาลัยศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบตัร
อนุปริญญา และประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นท่ี 1, 2 และ 3 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดา้น
การจดัการการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาลและตอบสนองความตอ้งการของเยาวชนใน
ส่วนภูมิภาคในปีการศึกษา 2530 มหาวิทยาลัยได้ขยายการบริหารและจดัการเรียนการสอน
เช่นเดียวกบัท่ีบางเขน ณ จงัหวดัชลบุรี และมหาวิทยาลยัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนของ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ีวิทยาเขตชลบุรี เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ปีการศึกษา 2556 
มหาวทิยาลยัศรีปทุมตระหนกัถึงความตอ้งการดา้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ จึงไดเ้ปิดด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลยัศรีปทุม
ขอนแก่นเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาองคก์รให้ประสบ
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ความส าเร็จ โดยครอบคลุมภารกิจหลกัของการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ คือ 1) การผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เป็นท่ีตอ้งการของสังคม และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) การส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีผลงานวิจัย นวตักรรม และผลงานทางวิชาการท่ีสร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ท่ี
หลากหลาย ลึกซ้ึง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งน าผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการมาพฒันา 
ปรับปรุงหลกัสูตร และการเรียนการสอนให้ทนัสมยัและมีคุณภาพ  3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ 
รวมทั้งน าองค์ความรู้และทรัพยสิ์นทางปัญญาพฒันาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 4) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสืบสานศิลปวฒันธรรมของไทยให้
ด ารงอยู่คู่คนไทย และสร้างวฒันธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั 5) การ
พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจดัองค์กรการ
พฒันาบุคลากร และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ขง็แกร่งและพอเพียง เพื่อผลกัดนัให้องคก์ร
สามารถแข่งขนักบัตลาดทั้งทางดา้นคุณภาพการผลิตบณัฑิต และการให้บริการ และ 6) การพฒันา
ให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมและผลกัดนัให้กระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน   ต่าง ๆ ในทุกระดบัของมหาวิทยาลยัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดรับ
กนัเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพและน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังานตามภารกิจประจ าของทุกคน 

มหาวิทยาลยัศรีปทุมตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทั้งดา้นคุณภาพและกายภาพ
เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการพฒันาด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัจึงมุ่งพฒันาด้านวิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีสุดของระบบการศึกษา มหาวิทยาลยั     
ศรีปทุมจึงจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมคณาจารยใ์ห้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้วยทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจยั ทุนส่งเสริมการแต่งต ารา ทุน
อบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากระบบการประกนัคุณภาพท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองแลว้ มหาวิทยาลยั
ยงัไดรั้บการรับรองระบบการ จดัการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 การจดัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาทั้งระบบจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) 
ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2545 จนถึงปัจจุบนั พฒันาดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัศรี
ปทุมทุกวิทยาเขตติดกบัถนนสายหลกัของประเทศ นกัศึกษาจึงสามารถเดินทางมาไดส้ะดวกสบาย 
มหาวิทยาลยัตระหนกัถึงการจดัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเอ้ือต่อวิถีชีวิตความเป็นนกัศึกษา จึงมุ่งจดั
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ภูมิทัศน์ให้สวยงามในปี พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยได้รับรางว ัล “หน้าบ้านน่ามอง” จาก
กรุงเทพมหานคร และเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ยงัมีพิธีเปิดสวนใหม่ด้านขา้งอาคารกิจการ
นักศึกษา เพื่อให้เหล่านักศึกษาและบุคลากรได้ออกก าลงักายและเป็นสวนไวพ้กัผ่อนหย่อนใจ
ภายในมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดก่้อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดกลางแห่ง
ใหม่ข้ึนเป็นอาคาร 14 ชั้น เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นท่ีรวมประมาณ 53,000 ตารางเมตร เป็น
อาคารเรียนมีห้องเรียน 80 ห้อง ชั้นใตดิ้น 2 ชั้นส าหรับจอดรถไดถึ้ง 180 คนั ผสมผสานความ
ทนัสมยัโดยการน านวตักรรมใหม่ ๆ ทางดา้น IT เขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของห้องสมุดอีก
ด้วย พฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยตระหนักถึงความส าคญัของการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนและเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ท่ีไร้ขอบเขตจ ากัดในสภาวะไร้พรมแดนโดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการจดัการ ศูนยค์อมพิวเตอร์ และศูนยมี์เดีย 
มหาวทิยาลยัไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การเป็น ICT Campus โดยการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
SPU Net เช่น Wireless LAN Infrastructure, ระบบ E-learning การจดัท าเวบ็ไซตใ์หม่ โดยอาศยัการ
ท างานแบบ Single Password ระบบ SPU Knowledge เป็นตน้ สนบัสนุนให้อาจารยทุ์กท่านมี
คอมพิวเตอร์ Notebook ใชง้าน และจดัหา Tablet PC ส าหรับผูบ้ริหาร รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมี
ความทนัสมยัในหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั พฒันาดา้นกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ใหค้วามส าคญัต่อพฒันาการของนกัศึกษา จึงส่งเสริมกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ทศันคติ ความรอบรู้ วสิัยทศัน์ ความเบิกบาน และคุณธรรม และพฒันาดา้นการกีฬา เพื่อเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กบัร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลยัจึงสนบัสนุนให้นกัศึกษาออกก าลงักายดว้ยการ
เล่นกีฬา ส่งเสริมการพฒันาทกัษะความสามารถทางดา้นกีฬาของนกัศึกษา และให้การสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นกีฬาอยา่งต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัศรีปทุมตั้งปณิธานชดัเจนท่ีจะผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มี 
“ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม” ให้สมกบัเป็น “มหาวิทยาลยัชั้นน าส าหรับคนรุ่นใหม่” 
อย่างแท้จริง โดยยึดหลักปรัชญาว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้าง” และวิสัยทัศน์ท่ีว่า “เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นน า แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ
รับผดิชอบต่อสังคม ดัง่อตัลกัษณ์ท่ีวา่โดดเด่นดา้น ICT” 
 

2.3.3 มหาวทิยาลยัสยาม 
มหาวิทยาลยัสยาม เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี 

พ.ศ. 2508 ท่านผูก่้อตั้ง ดร. ณรงค ์มงคลวนิช ไดมี้ด าริให้เปิดสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาข้ึน และ
ไดรั้บการสถาปนาอยา่งเป็นทางการภายใตช่ื้อ “วิทยาลยัเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ช่ือ 
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“มหาวิทยาลยัสยาม” วตัถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบนัแห่งน้ี คือ สนองความตอ้งการของชาติ
ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ท่ีเพียบพร้อมดว้ยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีทกัษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม มหาวิทยาลัยสยามเป็น
มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสถาบนัให้จดัการเรียนการสอนไดใ้นทุกระดบั คือ 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัสยามไดจ้ดัการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งส้ิน 49 หลกัสูตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลยันานาชาติ และ
บณัฑิตวทิยาลยั ไดผ้ลิตผูส้ าเร็จการศึกษาไปแลว้กวา่ 69,081 คน  มหาวทิยาลยัสยามไดก้ าหนดพนัธ
กิจไวว้่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการจดัการศึกษาโดยเน้นนวตักรรม เทคโนโลยี และ
ความร่วมมือกบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อพฒันาคนให้มีความรู้  มีทศันคติและสมรรถนะในการ
ประกอบวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโลกแห่งการท างานในบริบทของโลกาภิวตัน์  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเขา้ใจและยอมรับ สามารถพฒันางานท่ีรับผิดชอบในบริบทของความ
หลากหลายของวฒันธรรม  มีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในการด าเนินการดงักล่าว มหาวิทยาลยั
จะส่งเสริมการวจิยั การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ  โดยประสาน
ความร่วมมือกบัเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างใกล้ชิด วตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง
มหาวิทยาลยัสยาม คือ 1) เพื่อสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยเน้นความ
ร่วมมือกบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตและเครือข่ายทางสังคมเพื่อสาร้างความพร้อมเขา้สู่โลกการท างานใน
บริบทของโลกาภิวตัน์ 2) หล่อหลอมบณัฑิตให้มีความเป็นผูน้ า ความเป็นผูป้ระกอบการ และเป็นผู ้
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) สร้างงานวิจยัและนวตักรรมเพื่อความกา้วหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 4) เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งจดั
กิจกรรมและให้ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ 
5) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ  รวมทั้ งยอมรับในความ
หลากหลายของวฒันธรรม พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายในการพฒันา อนัไดแ้ก่ 
การพฒันานกัศึกษาให้มีคุณภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ  และความพร้อมเขา้สู่โลกแห่งการท างาน 
การพฒันาอาจารยใ์หมี้คุณวุฒิ ผลงาน และสมรรถนะในการสอนโดยใชก้ระบวนการ และกิจกรรม
การสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย การจดัการการเรียนรู้  (learning facilitator) ในบริบทใหม่ การ
พฒันาคุณภาพและจ านวนงานวิจยัรวมถึงนวตักรรมโดยการก าหนดทิศทางและโจทยข์องการวิจยั
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย การร่วมก าหนดโจทย์วิจยักับภาคอุตสาหกรรมผ่านการส่งเสริมการ
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บริการทางวิชาการ และร่วมมือกบัเครือข่าย และสถานประกอบการในการถ่ายทอดแลกเปล่ียน
เทคโนโลยี ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ การบูรณาการหลักปรัชญา และ
ศิลปวฒันธรรม กบัการเรียนการสอน การบริการทางวชิาการ การพฒันานกัศึกษา ตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และการเสริมสร้างศกัยภาพของมหาวิทยาลยัผา่นระบบบริหารจดัการกลยุทธ์สอดคลอ้ง
กบัปรัชญาของมหาวทิยาลยั คือ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” และมีปณิธานวา่ “มหาวทิยาลยัสยาม
มุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นผูใ้ช้ปัญญาในการด ารงชีวิต” มีความพร้อมเขา้สู่โลกของ
การท างานในบริบทของโลกาภิว ัฒน์  โดยมี วิสัยทัศน์ ท่ีว่า  “มหาวิทยาลัยสยามเป็นหน่ึง
สถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม
และพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ”  

ส าหรับกรณีศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดบัสากล 
ซ่ึงความเป็นเลิศระดบัสากลของมหาวิทยาลยั มีสถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ไดแ้ก่ Time Higher Education Supplement – QS World Universities Ranking (THES) และ 
Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University Ranking) และจาก
การศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนตน้แบบของต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศ พบวา่ในกลุ่ม
ของ The Ivy League ถือวา่เป็นตวัแทนของการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็น
การรวมกลุ่มของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงทางดา้นวิชาการ จ านวน  8 แห่ง ก่อตั้ง
เม่ือปี ค.ศ. 1954  เดิมมีวตัถุประสงคเ์พื่อการรวมกลุ่มทางดา้นการกีฬา ต่อมามหาวิทยาลยัทั้ง 8 แห่ง
มีเป้าหมายในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ติดอนัดบัโลก ซ่ึงประกอบดว้ย Brown 
University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University 
Princeton University, The University of Pennsylvania  และ Yale University   

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) และ
มหาวิทยาลยับราวน์ (Brown University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัในกลุ่ม The Ivy League พร้อมกบั
ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนชั้ นน าท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั่นคือ มหาวิทยาลัย            
การจดัการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University) 

 

2.3.4 มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University)   
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเม่ือ เดือนกนัยายน 
ค.ศ. 1636 (พ.ศ. 2179) ปัจจุบนัมีอายุ 381 ปี  คณะนกับวชท่ีเรียกตนเองวา่ “เพียวริตนั” ซ่ึงอพยพมา
จากประเทศองักฤษ เป็นกลุ่มผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดข้ึน โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะสร้างนกับวช
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เพื่อให้เผยแพร่ศาสนาตามแนวทางลทัธิของตนให้ขยายอาณาเขตออกไปกวา้งไกล  เร่ิมตน้ใช้ช่ือว่า 
“เดอะ นิว คอลเลจ” (The New College) ต่อมาไดเ้ปล่ียนมาใช้ช่ือว่า วิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard 
College) เม่ือ 13 มีนาคม ค.ศ. 1639  เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์น ฮาร์วาร์ด นกับวชเพียวริตนัคนหน่ึง 
ซ่ึงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเอมมานูเอล (Emmanuel College) ของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ไดท้  า
พินัยกรรมบริจาคหนังสือ ประมาณ 400 เล่ม และเงินอีกจ านวนหน่ึงแก่ทางวิทยาลยัต่อมาได้ยก
ฐานะเป็นมหาวทิยาลยัในปี ค.ศ. 1780   

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเร่ิมเขา้สู่ยุคของความเป็นมหาวิทยาลยัสมยัใหม่ภายใตก้ารบริหาร
จดัการของอธิการบดี ชาร์ล วลิเลียม อิเลียต (Charles William Eliot) ในระหวา่งปี ค.ศ. 1869 - 1909 
โดยอธิการบดีอิเลียต เป็นผูริ้เร่ิมน าระบบวิชาเลือก ระบบหน่วยกิต การสอบคดัเลือก เขา้มาใช้กบั
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เม่ือปี ค.ศ. 2009-2010 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
มหาวทิยาลยัอนัดบัหน่ึงของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยเูอสนิวส์ และไดรั้บการจดัอนัดบัโดยไทมส์
ไฮเออร์เอดูเคชนัซัปพลีเมนต์ ให้เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงของโลก ติดต่อกนัมายาวนานหลายปี  
ส าหรับปี ค.ศ. 2015-2016 และ 2016-2017 มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดได้รับจดัอนัดบัหกจากไทมส์        
ไฮเออร์เอดูเคชนั มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดมีช่ือเสียงในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพของอาจารย์
ผูส้อนและคุณภาพของนกัศึกษา โดยศิษยเ์ก่าและอาจารยข์องมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดได้รับรางวลั
โนเบล จ านวน 75 รางวลั และรางวลัพูโนเบล จ านวน 15 รางวลั  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974  มีคณะอาจารย ์ 
เขา้ไปเป็นคณะท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายคน ผูท่ี้จบจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดและมี
ช่ือเสียงในหลากหลายอาชีพของโลกเป็นจ านวนมาก รวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จ านวน     
8  คน ไดแ้ก่  1) จอห์น แอดมัส์  2) จอห์น ควินซี แอดมัส์ 3) จอห์น เอฟ เคนเนดี  4) แฟรงกลิน 
รูสเวลต ์  5) ธีโอดอร์ รูสเวลต ์ 6) รัทเทอร์ฟอร์ด บี เฮส์  7) จอร์จ ดบัเบิลย ูบุช และ 8) บารัก โอ
บามา นอกจากน้ียงัมีมหาเศรษฐี บิล เกตส์ เจา้ของบริษทัคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ (ดรอปเรียน
ในช่วงปริญญาตรี ขณะอายุ 19 ปี เพื่อไปสานต่อความฝันทางธุรกิจ จนกระทัง่ประสบความส าเร็จ 
และต่อมาทางมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดไดป้ระสาทปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิให ้ในปี ค.ศ. 2007   

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยงัได้ผลิตผูบ้ริหารองค์การทางธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงเป็น
จ านวนมาก ท าใหน้กัธุรกิจหรือผูท่ี้มีความประสงคแ์ละตอ้งการจะประสบความส าเร็จในธุรกิจท่ีตน
ประกอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดส่้งบุตรหลานรวมทั้งตนเองเขา้มาเรียนกนัเป็นจ านวน
มาก  มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีเงินกองทุน (endowment) สูงท่ีสุดในโลก 
(The University’s largest financial asset) ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงมีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
ผลกัดนัให้การบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัและสนบัสนุนพนัธกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งน้ีรวมถึงการท างานการวจิยัดา้นต่าง ๆ ดว้ย  
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ปัจจุบนัหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดไดช่ื้อวา่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัมีอยูจ่  านวนมาก รวมถึงพิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัไวเ้พื่อพฒันาการเรียน
การสอน การวจิยั อธิการบดีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดจะเป็นผูห้างบประมาณเพื่อมาสนบัสนุน โดยการ
ระดมเงินบริจาค และระดมทุนสนบัสนุนการวจิยัจากรัฐบาลและบริษทัต่าง ๆ ปัจจุบนัเงินกองทุนท่ี
หามาได้มีจ  านวนสะสมถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,050,000-1,080,000 ล้านบาท) ท าให้
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดสามารถจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดึงดูดคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ
นกัศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดมีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการคน้ควา้และรวบรวมความรู้ การ      
จดักิจกรรมการเรียนรู้ สามารถอภิปรายโตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นได้ มีเหตุผลและสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัได ้มีวิสัยทศัน์ท่ีให้ทุกคนกลา้แสดงออกจาก comfort zone กลา้เปล่ียนแปลง    
กลา้เส่ียง กลา้ลองผดิลองถูก กลา้รับผดิชอบ  เพราะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเรียนรู้และเติบโตข้ึน  

นอกจากน้ีเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ นกัวิชาการอิสระไดก้ล่าวถึงวิธีการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ดงัน้ี 1) จดัการสอนแบบกรณีศึกษา (case study) ฮาร์วาร์ดไดช่ื้อว่าเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ทั้ งจากภายในและนอกห้องเรียน ซ่ึงกลายเป็นวฒันธรรม
การศึกษา ท่ีใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อใหเ้ขา้ถึงในเร่ืองนั้น ๆ อยา่ง
ลึกซ้ึงได ้2) จดัการสอนท่ีใชส่ื้อหลากหลายและมีคุณภาพ การเรียนการสอนในแต่ละวชิามีเป้าหมาย 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีดีท่ีสุด โดยพบว่าแต่ละวิชา ผูส้อนจะคดัเลือกหนงัสือท่ีดี มี
ช่ือเสียง ท่ีไดรั้บการยอมรับโดยการตีพิมพใ์นหลายภาษา มาให้ผูเ้รียนไดอ่้านประกอบการเรียนการ
สอน รวมถึงมีบทความ มีชุดหนงัสือประกอบการสอนแต่ละคาบ (course package) ท่ีรวมบทความ 
ขอ้เขียนของคนดงัในเร่ืองนั้น ๆ มารวมไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น The Prince ของ Machiavelli The 
Republic ของพลาโต สุนทรพจน์ของประธานาธิบดี Roosevelt John F. Kennedy รวมถึง
ประธานาธิบดีบุชหลงัเหตุการณ์ 11 กนัยายน ท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีดีท่ีสุดในวิชานั้น ๆ 
เป็นตน้ 3) จดัการสอนท่ีมุ่งท าวจิยัเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ การศึกษาในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดไม่ใช่
เป็นการเรียนเพื่อสอบใหผ้า่นเท่านั้น แต่มหาวทิยาลยัมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนทุกคนตอ้งท าวิจยัหรือ
สร้างนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นตน้ฉบบั โดยคณาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจยัจะเขม้งวดในการให้
ค  าปรึกษาและมีส่วนในการควบคุมคุณภาพการผลิตผลงานวิจยัของผูเ้รียน อนัเป็นท่ีมาท่ีส่งผลให้
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดผลิตบุคลากรท่ีไดรั้บรางวลัโนเบลจ านวนมาก ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว และมี
ส่วนในการผลิตผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงในสาขาต่าง ๆ มากมายกระจายไปทัว่โลก และ 4) จดัการ
สอนโดยคณาจารยท่ี์มีคุณภาพ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะเจาะจง โดย
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อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในวชิาท่ีสอนอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงท าให้ลงรายละเอียดในภาคปฏิบติั
และทฤษฎีไดอ้ย่างสมดุล ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและเห็นภาพในภาคปฏิบติัอย่างชดัเจน 
เช่น การน าผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเป็นผูอ้  านวยการจดัท าโครงการหาเสียงเลือกตั้งให้กบัพรรค   
เดโมเครตมาสอนในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ ง การน าผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์และท างานอยูใ่นองคก์ารระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจมาสอนในวิชา
เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 ค าถามทางการบริหารจดัการ คือ ท าไมมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด จึงไดรั้บการยอมรับจากคนส่วน
ใหญ่ว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดเหตุผลหน่ึง คือ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัส าคญัท่ีสุด  
ดงัท่ี Drew Gilpin Faust อธิการบดีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดไดก้ล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญา May 
25, 2017 ท่ีแสดงถึงวิสัยทศัน์ของท่านท่ีให้ความส าคญักบัทุกภาคส่วน “People make a university 
great, so whether you are a prospective student, current student, professor, researcher, staff 
member, graduate parent, neighbor, or visitor, your interest and enthusiasm are valued and 
appreciated.” 

จากแนวคิดวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสอดคล้องกบัหลกัการบริหาร
จดัการและภาวะผูน้ าในสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน ผูน้ าองค์การของ
มหาวิทยาลยัจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลยักา้วสู่ความเป็นเลิศไดไ้ม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์อย่างไร ต้องยอมรับและพร้อมท่ีจะรับและปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อความเป็นเลิศแบบยัง่ยนื 

2.3.5 มหาวทิยาลยับราวน์ (Brown University)  
มหาวิทยาลยับราวน์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ท่ีเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด ์

ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2307 ในช่ือ "วิทยาลยัโรดไอแลนด์" นบัเป็นมหาวิทยาลยั
เก่าแก่ล าดบัท่ี 3 ของ นิวอิงแลนด์ ล าดบัท่ี 7 ของสหรัฐฯ เป็นมหาวิทยาลยัแรกท่ีรับนกัศึกษาโดย  
ไม่จ  ากัดเช้ือชาติศาสนา และเป็นมหาวิทยาลยัแรกในกลุ่มไอวีลีกท่ีสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2390) 

การรับนกัศึกษาเขา้เรียนของมหาวิทยาลยับราวน์จดัว่ายากมาก เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง
โดยมีอตัราการรับเขา้เพียงร้อยละ 8.5 โดยจะเห็นได้จากการมีผูส้มคัรจากในประเทศ 50 รัฐและ
ต่างประเทศ 65 ประเทศ อยา่งไรก็ดีมหาวทิยาลยับราวน์จดัวา่เป็นมหาวทิยาลยัท่ีโอนท่ีเรียนระหวา่ง
กลุ่มไอวไีดง่้ายและสะดวก มีนกัศึกษาประมาณหน่ึงใน 5 คน ท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีรับโดยการโอนจาก
มหาวทิยาลยัในกลุ่ม มีการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประมาณปีละ 2,700 ลา้นบาท (70 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ) มีนกัศึกษามากวา่ร้อยละ 50 เป็นผูไ้ดรั้บทุน 
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มหาวทิยาลยับราวน์ไดป้ฏิรูป "หลกัสูตรใหม่" คร้ังส าคญัเม่ือ พ.ศ. 2512 โดยให้ "นกัศึกษา
เป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน" และจดัใหช้ั้นปีท่ี 1 เนน้หนกัการเรียนวธีิคิด  

มหาวทิยาลยับราวน์เปิดสอนสาขาวิชาหลกัมากกวา่ 100 สาขา สาขาท่ีเป็นท่ีนิยมเรียนมาก
ได้แก่สาขาชีววิทยา ประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ สาขา "จรรยาบรรณชีว
แพทย"์ (Biomedical Ethics) ระดบัปริญญาตรีนบัเป็นสาขาวิชาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ ในระดบั
ปริญญาโท มหาวทิยาลยับราวน์เปิดสอนในปัจจุบนัมากกวา่ 50 หลกัสูตร นอกจากน้ี เน่ืองจากความ
ใกลชิ้ดกบัวิทยาลยัการออกแบบโรดไอแลนด์ (Rhode Island School of Design) นกัศึกษาของทั้ง
สองมหาวทิยาลยัสามารถลงทะเบียนเรียนซ่ึงกนัและกนัไดม้ากถึง 4 วชิา 

มหาวิทยาลยับราวน์ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยั (Research University) การสร้างความรู้
เป็นหน่ึงในภารกิจพื้นฐานของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา มหาวทิยาลยับราวน์ไดรั้บการยอมรับจากทัว่
โลก มีกิจกรรมมากมาย มีความหลากหลายทางวฒันธรรม มีกิจกรรมบริการชุมชน มีสถานท่ีท่ี
สวยงาม ตั้งอยูบ่นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีล ้าค่า 

ภารกิจของมหาวิทยาลยับราวน์ (The mission of Brown University) คือ การให้บริการ
ชุมชน ประเทศและโลก ดว้ยการคน้หาและคน้พบความรู้ การส่ือสาร และการรักษาความรู้นั้น ๆ 
รวมถึงมีความเขา้ใจในจิตวิญญาณ ด้วยการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
สามารถท าภารกิจน้ีไดด้ว้ยความร่วมมือของครูและนกัเรียนในชุมชนแบบครบวงจรท่ีรู้จกัในฐานะ
มหาวทิยาลยัวทิยาลยั 

2.3.6 มหาวทิยาลยัการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University) 
มหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์  หรือเรียก SMU เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นน าของ

ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยูใ่จกลางยา่นธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลยัทนัสมยั เนน้ความ
สะดวกสบาย มหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกของสิงคโปร์
โดยรัฐบาลสิงคโปร์ให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง เพื่อมุ่งผลิตบณัฑิตและพฒันาด้านการจดัการ
โดยเฉพาะโดยสถาบนัแห่งน้ีมีช่ือเสียงดา้นหลกัสูตรการจดัการธุรกิจคุณภาพสูงมุ่งเน้นผลิตผูน้ า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และรู้จกัการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อการแข่งขนัและการ
ปรับตวัในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  

มหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะบญัชี (school of 
accountancy) คณะบริหารธุรกิจ (school of business) คณะเศรษฐศาสตร์ (school of economics) 
คณะระบบสารสนเทศ (school of information systems) คณะนิติศาสตร์ (school of law) และคณะ
สังคมศาสตร์ (school of social sciences) เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 สาขา คือ สาขา
บญัชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศ และสาขา

http://education.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://education.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สังคมศาสตร์  ส่วนระดบัปริญญาโท จ านวน 11 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์สาขาการเงิน
ประยุกต์ สาขาการเงินประยุกต์ (จีน) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินบัญชี (MPA) สาขาธุรกิจ
สารสนเทศ (การบริการทางการเงิน) สาขาการจดัการ สาขาการจดัการการด าเนินงาน สาขาการ
จดัการทรัพยสิ์น และสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  และระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 สาขา คือ สาขา
เศรษฐศาสตร์ และสาขาระบบสารสนเทศ ปัจจุบนั SMU มีนกัศึกษารวมประมาณ 6,000 คน ศึกษา
ในสาขาและระดบัต่าง ๆ มีคณะอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิกวา่ 240 ท่านจากทัว่โลกท่ีมีทั้งความสามารถ
และประสบการณ์ในการสอนและการวิจยั SMU ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบการประชุมกลุ่ม
เล็ก ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถพูดคุย สอบถาม เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น ระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัแห่งน้ี SMU พยายามเปิดสอนในสาขาท่ีจ าเป็นใน
อนาคตเพื่อสร้างบณัฑิตรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ  หากนกัศึกษาเก่งและมี
ศกัยภาพสามารถเรียนสองสาขาในเวลาเดียวกนัและไดรั้บปริญญาบตัร 2 ใบ สามารถเลือกเรียนใน
ระดบัปริญญาตรีแบบ double degrees และ/หรือ double majors แต่เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจะเพิ่มข้ึน
จากปกติอีกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์ ผูท่ี้ท  าเกรดเฉล่ียมากกวา่ 3 ข้ึนไป จะไดรั้บรางวลัแบ่งตาม
ระดบัเกรดเฉล่ียเพื่อแสดงถึงความสามารถในการเรียนของแต่ละคน โดยช่ือของรางวลัจะถูกตีพิมพ์
ลงบนปริญญาบตัรและใบรายงานผลการศึกษา 

นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์มีเกียรติประวติัท่ีน่ายกยอ่ง อาทิ 
 ปี 2016 ไดรั้บคะแนน 5 ดาวจากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั QS Stars Asian ใน 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความเป็นเลิศโดยรวม ความสามารถในการไดง้านท าหลงัเรียนจบ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
การนบัรวมทุกกลุ่มคน ความเป็นสากลและความเช่ียวชาญ ดา้นสังคมศาสตร์และการจดัการ 

ปี 2016 คณะวิชาการบญัชีของ SMU ติดอนัดบั 5 ของโลกดา้นการวิจยัหัวขอ้การบญัชี
การเงิน และติดอนัดบั 6 ในพื้นท่ีดา้นการบญัชีทั้งหมด จากการจดัอนัดบังานวิจยัสาขาบญัชีโดย
มหาวทิยาลยั Brigham Young  

ปี 2015 ผลการจดัอนัดบัท็อป 100 งานวิจยัของสถาบนัธุรกิจทัว่โลก โดย University of 
Texas at Dallas ระบุวา่คณะวิชาธุรกิจ Lee Kong Chian ของ SMU มีผลงานวิจยัดีเยี่ยมเป็นอนัดบั 4 
ของเอเชียและอนัดบั 49 ของโลก โดยพิจารณาจากงานวจิยัในช่วงปี 2012-2015 

ปี 2015 คณะเศรษฐศาสตร์ไดรั้บการจดัอนัดบั 2 ของเอเชีย และอนัดบั 60 ของโลก ในการ
จดัอนัดบัทอ็ป 100 ผลงานวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยมหาวิทยาลยั Tilburg (2011-2015) นอกจากน้ี
ยงัติดทอ็ป 5 ของโลกในสาขาวชิายอ่ยดา้นเศรษฐมิติ 

ปี 2011 SMU เป็นสถาบนัการศึกษาอายุนอ้ยท่ีสุดท่ีผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ส าหรับหลกัสูตรธุรกิจและการ
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บญัชีระดบัปริญญาโท โดยเป็นหน่ึงในสองของมหาวิทยาลยัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งสูงและมีคุณภาพยอดเยีย่มจนสามารถผา่นการรับรองน้ี 

การยอมรับในระดบัสากล SMU ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานระดบัสากล ในฐานะมหาวิทยาลยันวตักรรมท่ีมีความใหม่และเพียบพร้อม คณาจารย์
ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้ นน าระดับโลก อีกทั้ งยงัเป็นผู ้น าในสาขาวิชาท่ีมีความ
เช่ียวชาญ มีวทิยากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมคอยให้ค  าแนะน าในชั้นเรียน รูปแบบ
การเรียนรู้ท่ี SMU จะเนน้การสัมมนาและการมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบในชั้นเรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหาไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาทกัษะการน าเสนองานและ
เรียนรู้ความเป็นผูน้ า หลกัสูตรนวตักรรม ตวัเลือก fast track หลกัสูตรน้ีเนน้พฒันาทกัษะการปฏิบติั
รวมถึงสอนเร่ืองความเป็นสากลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดการของหลกัสูตรถูกคิดมา
เป็นอยา่งดี และมีตวัเลือก fast track เพื่อช่วยหลีกเล่ียงการหยุดชะงกัดา้นการท างานส าหรับคนท่ี
ตอ้งท างานไปดว้ย เครือข่ายอนัยอดเยี่ยมและโอกาสในการท างาน SMU ไดส้ร้างเครือข่ายอนั
ทรงคุณค่า ซ่ึงประกอบไปดว้ยสองส่วนหลกั ส่วนแรก คือ บรรดานกัศึกษาไฮโปรไฟล์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ตวัจริงจากหลายสาขาวิชาชีพ และส่วนท่ีสอง คือเครือข่ายความร่วมมือท่ีกวา้งขวางกบับุคคลใน
องคก์ารธุรกิจและสถานประกอบการต่าง ๆ 

 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ค าเพชร ภูริปัญญา (2550) ศึกษาการน าเสนอยุทธศาสตร์พฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทยการ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยมีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปัจจัย ท่ี มี ต่อความส า เ ร็จของ
สถาบนัอุดมศึกษาระดบัโลก ศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถาบนัอุดมศึกษาไทย และเพื่อน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก เลือกมหาวิทยาลยั
นานาชาติระดับโลกเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับโลกในปี           
ค.ศ. 2005 จากการจดัอนัดบัของ Times Higher Education Supplement ซ่ึงมีจ านวน 200 แห่ง และ
การจดัอนัดบัของสถาบนัอุดมศึกษามหาวิทยาลยั Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 500 แห่ง โดยเลือกศึกษา 5 แห่ง ไดแ้ก่ Harvard University สหรัฐอเมริกา อนัดบั 1 ของโลก
และอเมริกาเหนือ Cambridge University สหราชอาณาจกัร อนัดบั 1 ของสหภาพยุโรป University 
of Melbourne อนัดบั 1 ของออสเตรเลีย Kyoto University อนัดบั 1 ของญ่ีปุ่น และจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อนัดบั 1 ของประเทศ ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนและยุทธศาสตร์การเป็น
มหาวทิยาลยัระดบัโลก มีดงัน้ี 
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1. การขบัเคล่ือนเพื่อการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก 
พบว่ารัฐมีกลไกก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา มีแผนท่ีจะพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาไทยเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, พฤศจิกายน 2550) 
โดยมียุทธศาสตร์เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัส าหรับสถาบนัอุดมศึกษามียุทธศาสตร์
ครอบคลุมภารกิจหลกั (primary function) ของสถาบนัอุดมศึกษาและภารกิจดา้นสนบัสนุน 
(maintenance function) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา และวิจยัส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ การพฒันาคุณภาพดา้น ICT การเช่ือมโยงเครือข่ายอุดมศึกษา การพฒันา
มาตรฐานอุดมศึกษาสู่สากล 

ส าหรับการพฒันามาตรฐานอุดมศึกษาสู่สากล เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษา
ไทยพฒันาไปสู่มหาวทิยาลยัระดบัโลก นโยบายในระดบัรัฐบาลท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 
ไม่พบในแผนการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล (พ.ศ. 2551 – 2555) 

2. ประเด็นหลกัของปัจจยัความส าเร็จของมหาวิทยาลยัระดบัโลก  มีปัจจยัร่วมอยู ่ 6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 

1) การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัโดยบูรณาการกบัภารกิจหลกั 
2) ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ มีวฒันธรรมในการท างาน และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
3) มีหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศดา้นประกอบการและระดมทุนพฒันามหาวทิยาลยั 
4) มีกิจกรรมความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัและองคก์าร

ชั้นแนวหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหลกั 
5) มีความเป็นนานาชาติและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
6) มีปัจจยัสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มท่ีดี เอ้ือต่อการท างานและการพฒันา

คุณภาพทางวชิาการ 
 

3. ผลการวิเคราะห์สาระปัจจยัความส าเร็จของมหาวิทยาลยัระดบัโลก  สภาพปัจจุบนัของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย  ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ และผลจากการจัดอันดับ
สถาบนัอุดมศึกษาระดบัโลก ระดบัประเทศ และภูมิภาค พบว่ายุทธศาสตร์ท่ีมีโอกาสพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาไทย เพื่อกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก ไดมี้ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีควรเร่ง
ด าเนินการก่อนในช่วงระยะเวลา 10 ปี 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจหลกัของสถาบนั 
อุดมศึกษา และเป็นองคก์ารอจัฉริยะ ปัจจยัช้ีวดัหลกั (KPIs) ไดแ้ก่ 
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- มีปณิธาน (commitment) เพื่อการจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ 
ภารกิจ และเผยแพร่ทัว่ไป 

- มีการจดัการความรู้ มีผลงานของอาจารยแ์ละนิสิตทุกระดบัการศึกษา 
เผยแพร่ทัว่โลกมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 

- มีศูนยค์วามเป็นเลิศ (center of excellence) และมีผลงานเผยแพร่ เพื่อ
ช้ีน าทางปัญญาแก่คนทัว่โลก 

- มีการปรับตวัเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในสังคมโลกอยา่งรวดเร็ว 
เขา้ใจความหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 

- บูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอน การวิจยั บริการทาง
วชิาการ และมิติทางศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 

- มีปัจจยัอ านวยความสะดวก และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีตอบสนองความ
หลากหลายทางวฒันธรรมใหโ้อกาสผูด้อ้ยความสามารถ 

2) ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
- มีจ านวนผลงานทางวิชาการได้รับรางวลัในระดบัชาติ  และระดับ 

นานาชาติเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรเพิ่มข้ึนทุกปี 
- มีการพฒันาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเน่ือง ร้อยละของคุณวุฒิ

บุคลากรสายวชิาการระดบัปริญญาเอก และมีจ านวนต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 
- พฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนให้มีทศันคติท่ีดีดา้น

การบริการมนุษย  ์ (human services) มีทกัษะวิชาชีพ เขา้ใจภูมิปัญญาทางวฒันธรรมหลากหลาย 
(cultural diversity and intelligence) 

- ร้อยละของผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม ไดรั้บการอา้งอิงในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ โดยมี
อตัราเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 

- มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร มีมาตรการจูงใจ ดว้ย
ระบบคุณธรรม และมีผลการประเมินตามเส้นทางอาชีพ (portfolio assessment) 

- มีแนวทาง (guideline) ชัดเจนในการสรรหาผูน้ าและบุคลากรท่ีมี
คุณภาพในทุกสายงาน 
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3) ยทุธศาสตร์การประกอบการของมหาวทิยาลยั 
- จดัตั้งหน่วยธุรกิจในมหาวิทยาลยั เช่น บริษทั ศูนยบ์่มเพาะทางธุรกิจ 

อุทยานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ ศูนยน์นัทนาการ 
เป็นตน้ 

- จดัระบบองคก์ารและการจดัการดา้นประกอบการของมหาวิทยาลยั  มี
สัดส่วนของกรรมการบริหารจากบุคลากรของมหาวิทยาลยั นิสิต นกัศึกษาปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า และ
ผูบ้ริหารมืออาชีพจากสถานประกอบการ 

- เพิ่มจ านวนสินทรัพยทุ์ก ๆ ดา้น เช่น เงินกองทุนคงเงินตน้ (endowment 
fund) ทุนมนุษยโ์ดยรวม (total human capital) ทุนวฒันธรรม (cultural capital) ทุนเทคโนโลยี และ
นวตักรรม (technology and innovation capital) เป็นตน้ 

- มีประมวลจริยธรรมในการปฏิบติังานท่ีดี (code of good practices) ใน
การประกอบการตามภารกิจทุก ๆ ดา้น และมีการเผยแพร่ทัว่ไป 

- มีรายงานผลการปฏิบติังาน การประเมินคุณภาพจดัท ารายงานสินทรัพย์
ทุก ๆ ดา้น โดยผา่นการรับรองจากคณะกรรมการตามขอ้ 2 และสภาสถาบนัทุก ๆ ปี 

4) ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวชิาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โดยมีขอ้ตกลงความร่วมมือเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 
- สร้างเครือข่ายทางวิชาการกบัศูนยค์วามเป็นเลิศและมหาวิทยาลยัระดบั

โลก โดยมีขอ้ตกลงความร่วมมือเพิ่มข้ึนทุกปี 
- มีการพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะระดบัโลก (global generic skills) โดยมี

แผนการฝึกอบรมสม ่าเสมอตลอดปี 
- มีหลกัสูตรสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา (area studies) ในทุก ๆ ภูมิภาค

ของโลก และมีการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึนทุกปี 
- มีศูนยบ์ริการนกัศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทุกภูมิภาค มีการจดัการเรียน

การสอน การบริการทางวชิาการและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การแลกเปล่ียนบุคลากรและนกัศึกษา
เพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา 
  ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช (2550) ศึกษาการพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิด/หลกัการของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ เป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ และใช้วิธีการ benchmarking โดยการศึกษาถึงคุณลกัษณะและแนวปฏิบติั
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ของสถานศึกษาเอกชนท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ แบ่งขั้นตอนของการวิจยัออกเป็น 5 
ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ระบบการบริหารของสถานศึกษา
เอกชนท่ีเป็นเลิศ ขั้นท่ี 3 การออกแบบระบบ ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการบริหารท่ี
มุ่งเนน้ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และขั้นท่ี 5 สรุปผลการวจิยั  
 ผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารท่ีมุ่ ง เน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และแนวปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบย่อย โดย
องค์ประกอบหลักของระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 
องคป์ระกอบคือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเนน้นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองคก์าร 5) การมุ่งนน้ทรัพยากรบุคคล 6) การ
บริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจดัการสารสนเทศและ
ความรู้ และประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมด 35 องคป์ระกอบ และมีแนวปฏิบติัรวมทั้งหมด 
209 ขอ้ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ศึกษาองคก์ารแห่งความเป็นเลิศกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคม (high performance organization and social responsibility) ซ่ึงไดนิ้ยามค าวา่ องคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม วา่หมายถึง องคก์ารท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนใน
การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความรับผดิชอบต่อสังคม ปัจจยัภายใน
องคก์ารสอดคลอ้งกนั มีความคล่องตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยสามารถใชศ้กัยภาพของบุคลากร
อย่างเต็มท่ีและรักษาคนท่ีดีท่ีสุดไวไ้ด้ ทั้ งน้ียงัอธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็นในการพฒันาเป็น
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 1) ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยืน 2) ปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 3) ขอ้จ ากดัขององค์การแบบดั้งเดิม 4) กระแสโลกาภิวตัน์ 
และ 5) กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

อภิญญา ขดัมะโน (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ 1) การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก มีหลกัสูตรการ
เรียนการสอน มุ่งเนน้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูน ส่งเสริม ทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นของ
นกัศึกษา การบริหารจดัการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มีความยุติธรรม มุ่งเนน้การมี
ส่วนร่วมของบุคลากร มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวชิาการระหวา่งคณะฯ กบัองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบ
บูรณาการ หลกัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือรวมพลงั
อนัน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 2) ปัจจยัการบริหารเพื่อความเป็นเลิศมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
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บริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารของคณะฯ มี
วสิัยทศัน์ มีความเสียสละ มุ่งมัน่ ทุ่มเทท างานเพื่อคณะฯ อยา่งเตม็ท่ี มีความสามารถในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาก ากบัดูแล และติดตามผลการท างานของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม คณะฯ มี
แผนกลยทุธ์ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าหมายของคณะฯ มีการตรวจสอบและรายงานผล
การด าเนินงาน ของแต่ละตวับ่งช้ีตามแผนท่ีก าหนดไว ้และน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบโดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลจริงจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั มีค่านิยมร่วม ท่ีมุ่งเนน้การท างานอยา่งมีคุณภาพมีการ
ท างานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายขององคก์รท่ีมีคุณภาพบุคลากร มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังาน และสามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้3) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ มีจุดแข็งในดา้นการบริหาร มีจุดอ่อน 
ดา้นโครงสร้าง การพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน และการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผน 

วศิิษฐ ์ฤทธิบุญไชย (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ตวัแบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ
ของกรมราชทณัฑ์  มีวตัถุประสงค ์สองประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาตวัแบบการจดัการท่ีท าให้กรม
ราชทัณฑ์สามารถเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศตามทัศนะของผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรม
ราชทณัฑ์ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มตวัแปรท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศ กรมราชทณัฑ์ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลจากประชากร เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารกรม
ราชทณัฑ์จ านวน 11,437 คน ใชสู้ตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบประมาณสัดส่วน ตาม
สูตรของทอมสัน ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 372 ตวัอยา่ง แต่เพื่อป้องกนั
ปัญหาการตอบขอ้ค าถามท่ีไม่สมบูรณ์ผูว้จิยัจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งข้ึนอีกร้อยละ 10 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งการทั้งส้ิน 410 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น โดยเทคนิค
การสุ่มแบบแบ่งชั้น สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบ 410 ชุด แบ่งเป็นเจา้หน้าท่ีส่วนกลาง จ านวน 269 
ตวัอย่าง และส่วนภูมิภาค (เรือนจ าจงัหวดั และเรือนจ าอ าเภอ) จ  านวน 141 ตวัอย่าง ตามเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุน        
โดยอาศยัการวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
เป็นเลิศของกรมราชทณัฑ ์มีจ านวน 5 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็นตวัแปรท่ีส่งผลทางตรงจ านวน 3 ขอ้ คือ 
การรับรู้ต่อบรรยากาศองค์การ ปัจจยัด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ สมรรถนะหลักของ
องคก์าร ส่วนตวัแปรท่ีส่งผลไปยงัตวัแปรสมรรถนะหลกัขององคก์าร ไดแ้ก่ การรับรู้ต่อบรรยากาศ
องคก์าร และ ความผกูพนัต่อองคก์าร 

ทองอินทร์ วงศ์โสธร (2535 อา้งอิงใน อโนทยั แทนสวสัด์ิ, 2553) น าเสนอตวัอย่างการ
จดัการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแสตนฟอร์ด (Standford University) ไวด้งัน้ี ตวัอยา่งแห่ง
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การพฒันาสู่ความเป็นเลิศของสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอเมริกนัแห่งหน่ึงคือมหาวิทยาลยัแสตนฟอร์ด 
ซ่ึงพฒันามาจากความไม่มีช่ือเสียงในปี 1995 สู่ความเป็นเลิศในปี 1975 กลยุทธ์ส าคญัมีอยู่ 3 
ประการ คือ ประการแรกและประการส าคญัท่ีเป็นหวัใจ คือ สรรหาคณาจารยท่ี์ดีเด่นเป็นเวลาหลาย
ปี จ านวน 150 คน ประการท่ีสองคือ เลือกพฒันาความเป็นเลิศเฉพาะทางโดยจดัล าดบั 1) สาขาวิชา
ท่ีสถาบนัมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์ 2) สังคมศาสตร์ และ 3) 
มนุษยศ์าสตร์โดยเน้นบณัฑิตศึกษาและวิชาชีพ และประการท่ีสาม ระดมเงินทุนเพื่อจดัหาอาคาร 
อุปกรณ์ และท่ีพกัอนัน่าอยูส่ าหรับนกัวชิาการตวัอยา่งความส าเร็จการพฒันาเฉพาะดา้นคือการสร้าง
ภาควิชาเคมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีบทบาทมาก ได้มีการค้นหาอาจารย์เคมีท่ีดีท่ีสุด และ
กรรมการไดเ้สนอ William Johnhon จากมหาวิทยาลยัวิสคองซิน จึงไดมี้การติดต่อทาบทามจอร์น
สัน จอร์นสันตอบวา่จะไปอยูแ่สตนฟอร์ด ถา้หากวา่เขาสามารถเอาทีมวจิยัไปดว้ย ถา้หากวา่อาจารย์
อีกคนหน่ึงจากมหาวทิยาลยัเวนสเตทจะไปดว้ยอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเวนสเตทตอบตกลง ถา้เขา
สามารถเอาทีมวจิยัของเขาไปดว้ยเช่นกนั ปัญหาท่ีเหลืออยูก่็คือเร่ืองงบประมาณ อธิการบดีและรอง
อธิการบดีฝ่ายวชิาการจึงแสวงหาทุน ไดข้องบพิเศษจากสภามหาวทิยาลยัแต่ไดไ้ม่มากจึงพยายามหา
จากเงินบริจาคเงินข้างนอก ในท่ีสุดก็ได้เงินบริจาคจากบริษทัเคมีภณัฑ์แห่งหน่ึง น่ีคือประวติั
ความส าเร็จของแสตนฟอร์ดท่ีภาควิชาเคมีข้ึนสู่ความเป็นเลิศโดยเป็นหน่ึงในสามแห่งท่ีดีเด่นของ
สหรัฐอเมริกา ในการศึกษารูปแบบบริหารในวิทยาลยั 4 ปี (Lee, 1979) แบ่งเร่ืองท่ีอาจารยค์วรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นวิชาการ (academic) ไดแ้ก่ การเปิดหลกัสูตรใหม่ ตาม
มาตรฐานทางวิชาการ 2) ด้านกิจการอาจารย์ (personnel) ได้แก่ การจ้าง การพิจารณาความดี
ความชอบ การพิจารณาสถานภาพอาจารยป์ระจ า และการประเมินอาจารย ์3) ด้านงบประมาณ  
(economic) ไดแ้ก่ การก าหนดภาระงาน ขนาดของห้องเรียน ระดบัเงินเดือนของอาจารย ์และ4) 
ดา้นการวางแผน (planning) ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณ และก าหนดแผนระยะยาวของสถาบนั  

Dettmann (2004)ได้ท าการวิจัยเร่ือง การรับรู้ของผู ้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และ
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนท่ีมีต่อการน า MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) ไปใชใ้น
การบริหารของมหาวิทยาลยัวิสคอนซินตอนใต ้(University of Wisconsin-South) ซ่ึงเป็นการ
ศึกษาวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษามีมุมมองเชิง
บวกต่อการน าเอา MBNQA มาใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหาร และผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า 
มุมมองต่อการน าเอา MBNQA มาใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลยัทั้งในมุมมองเชิงบวกและ
มุมมองเชิงลบมีดังน้ี 1) มุมมองเชิงบวกต่อการน าเอา MBNQA มาใช้ในการบริหารของ
มหาวิทยาลยั ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศ เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกท่ีร่วม
ด าเนินการ สร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวก เป็นวิถีทางไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และท าให้มีการ
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ส่ือสารกนัมากข้ึน  2) มุมมองเชิงลบต่อการน าเอา MBNQA มาใชใ้นการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ได้แก่ เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง ต้องใช้เวลาในการเรียนและฝึกอบรม ตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้มีภาระงานเพิ่มข้ึน ความไม่สอดคล้องกันระหว่างรางวลัและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั มีขอบเขตของการท างานกวา้งมาก เกิดความคาดหวงัเชิงคุณภาพสูงข้ึน การตดัสินใจ
โดยปราศจากการติดตามรูปแบบของหลกัเกณฑ์ MBNQA และ ลูกจา้งในองคก์รไม่ให้การยอมรับ
อยา่งเพียงพอ 

ZHOU Yuan (2013) ไดท้  าการศึกษา การบริหารจดัการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั
เอกชน ของ Shandong International University, Weihai, China สรุปไดด้งัน้ี จากประสบการณ์ท่ีอยู่
ในวงการทางการศึกษามากวา่ 20 ปี เห็นวา่มหาวิทยาลยัเอกชนของประเทศจีนให้ความส าคญัและ
สร้างเแรงผลกัดนัให้เกิดข้ึนกบัวงการอุดมศึกษา และขยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลยัเอกชนประสบปัญหาและความทา้ทายหลายประการ และผ่านพน้ไปได้ด้วยดี การ
จดัการเรียนการสอนถือเป็นหวัใจส าคญัยิ่งของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหลกัประกนั
พื้นฐานท่ีบ่งช้ีและยนืยนัคุณภาพการเรียนการสอน และส่งผลให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จ และถา้จะ
ใหมี้การพฒันากา้วไกลต่อไป มหาวิทยาลยัเอกชนจ าเป็นตอ้งเพิ่มการลงทุน และพฒันาบุคลากรทั้ง 
ครู อาจารย ์เพื่อการพฒันาและบริหารคุณภาพการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัเอกชน 

FulstonSchools (2012) ได้น าเสนอรูปแบบส าหรับความเป็นเลิศของสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยในการบริหาร 6 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะ
ผูน้ าไดแ้ก่ความทา้ทายของผูน้ าการส่ือสารคุณค่าและความเช่ือการก าหนดทิศทาง และการก าหนด
วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน รวมทั้งการก าหนดตวับ่งช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนและตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียการประชาสัมพนัธ์ดา้นนวตักรรมและการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 2) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ได้เสียไดแ้ก่การก าหนดความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัเรียนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียนการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและการจดัหาบริการลูกคา้ท่ีดีเยี่ยมการก าหนดระดบัความพึงพอใจของ
นกัเรียนและผูมี้ส่วนได้เสีย 3) การวางแผนกลยุทธ์ได้แก่การตรวจสอบความตอ้งการและความ
คาดหวงัของนักเรียนและผูมี้ส่วนได้เสียความสามารถและความต้องการของพนักงานการใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีมีอยูก่ารเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มการนิยามวตัถุประสงคก์ารวดัผลการ
ปฏิบติังานเป้าหมายและกลยุทธ์การมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัของแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและ
ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรตามแผนกลยุทธ์ 4) การวางแผนกระบวนการสนบัสนุน
การศึกษาไดแ้ก่การวางแผนปรับปรุงการศึกษาอย่างต่อเน่ืองการปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุน
อย่างต่อเน่ืองการขจดัโปรแกรมและกระบวนการท่ีไร้ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการน า
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แบบอย่างท่ีดีของสสถานศึกษาต้นแบบมาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 5) ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรการมอบอ านาจให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมและรับผดิชอบในระบบการปรับปรุงสถานศึกษาการมุ่งมัน่ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายการพฒันาบุคลากรสนับสนุนการให้รางวลัท่ีสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของ
สถานศึกษาการสนบัสนุนช่องทางการส่ือสารความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหวา่งฝ่ายต่าง 
ๆ และสถานศึกษารวมทั้งการก าหนดระดบัความพึงพอใจของพนกังาน 6) ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่
ผลงานท่ีสอดคลอ้งหรือเหนือกว่าเป้าหมายท่ีวางไวผ้ลงานท่ีสอดคลอ้งหรือเหนือกว่าสถานศึกษา
ตน้แบบและสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัองคก์รอ่ืนได ้
 ส านกังานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standard in Education: OFSTED) ไดเ้สนอ
รูปแบบสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศเพื่อให้สถานศึกษาท่ีต้องการปรับปรุงคุณภาพน าไปเป็น
แบบอยา่ง โดยรูปแบบการแสดงความเป็นเลิศน้ีไดรั้บการปรับปรุงและถูกน ามาใชโ้ดยกลุ่มบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบด้วยกันคือ ภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากร การปรับปรุง กระบวนการ 
ความคิดเห็นของสถานศึกษา ความคิดเห็นของพนกังาน ความคิดเห็นของชุมชน และผลลพัธ์การ
ปฏิบติังานท่ีส าคญั 

Ka-ho-Mok (2002) ไดศึ้กษาเร่ือง “Decentralization and Markelization of Education in 
Singapore: A Case study of the School Excellence Model” โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ
ตรวจสอบและศึกษาปรัชญารวมถึงหลกัการของรูปแบบความเป็นเลิศของสถานศึกษาในประเทศ
สิงคโปร์ เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่าง
เต็มท่ีโดยการเสนอนโยบายการกระจายอ านาจเพราะหวงัว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความสามารถ
และความยดืหยุน่ในการพฒันาจุดแขง็ของตนเองและเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละสถานศึกษาเป็น
อยา่งดีแนวทางหน่ึงท่ีรัฐบาลจะสนบัสนุนให้การศึกษาอยา่งมีคุณภาพคือการน าเสนอรูปแบบความ
เป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School Excellence Model: SEM) เพื่อให้สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและประเมินตนเอง SEM ประกอบดว้ยสองกลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่กลุ่มสนบัสนุนและ
กลุ่มผลลพัธ์โดยกลุ่มสนบัสนุนเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจว่าผลลพัธ์จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรในขณะท่ี
กลุ่มผลลพัธ์เป็นผลท่ีสถานศึกษาไดรั้บกลุ่มสนบัสนุนมุ่งหวงัวา่ผูน้ าของสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ า
อยา่งไรในการก าหนดคุณค่าและการมุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงการก าหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละสถานศึกษาโดยการตรวจสอบ
ทิศทางท่ีชัดเจนโดยมุ่งเน้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการพฒันาแผนปฏิบติัการเพื่อท่ีจะสนับสนุนการ
ปฏิบติังานการน าแผนไปสู่การปฏิบติัและการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ีทีมงาน
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ยงัถูกตรวจสอบโดยการบริหารงานบุคคลซ่ึงเป็นการทบทวนวา่สถานศึกษามีวิธีการพฒันาและใช้
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีในการผลกัดนัให้บุคลากรท างานอย่างเต็มศกัยภาพเพื่อความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาการท่ีสถานศึกษาใชท้รัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการสนบัสนุนแผนกลยุทธ์การปฏิบติัตามกระบวนการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษากระบวนการมุ่งเน้นผูเ้รียนผลลพัธ์การปฏิบติังานและการบริหารเป็น
หนา้ท่ีของอีกกลุ่มหน่ึงในการตรวจสอบว่าการออกแบบของสถานศึกษาการปฏิบติัการจดัการการ
ปรับปรุงกระบวนการหลกัในภาพรวมของการจดัการศึกษาและการท างานส่งผลต่อความเป็นอยูท่ี่ดี
ให้แก่ผูเ้รียนรวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาหรือไม่นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
ผลลัพธ์ทางด้านบุคลากรท่ีบ่งบอกถึงความส าคัญของการอบรมพฒันาขวญัและก าลังใจของ
บุคลากรผลลพัธ์ของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียและสังคม เช่นผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของหุ้นส่วนและสังคมส่วนใหญ่ ดงันั้นในบทความน้ีจึงไดน้ าเสนอวิธีการบริหารจดัการ
เรียนการเรียนการสอนแนวใหม่ท่ีเหมาะสมกบัประเทศจีน เพื่อยกระดบัการบริหารจดัการการเรียน
การสอนให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเอกชน แบ่งกระบวนการบริหารจดัการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) 
การบริหารจดัการโครงสร้างการบริหารและการเรียนการสอน 2) การบริหารจดัการและพฒันาครู 
อาจารย ์3) การควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และ 4) การควบคุมคุณภาพผูเ้รียน  

ส าหรับยุทธศาสตร์เพื่อการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัไทยสู่มหาวิทยาลยัระดบัโลก ความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนเพื่อเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกในประเทศไทย ไดมี้การต่ืนตวั
ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการประชุมเสนอแนะจากท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทอปท.) หลายคร้ังโดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั แรงผลกัดนัจาก
ผูน้ าของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ องค์การก ากบัดูแลมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน พลงัขบัเคล่ือน
สามารถรับรู้ไดจ้ากแผนพฒันาเส้นทางอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานวิจยัต่าง ๆ เป็นโครงการเครือข่าย
การพฒันาอุดมศึกษา Wisdom Thailand เพื่อพฒันาบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาและผลกัดนัเก่ียวกบั
ศูนยค์วามเป็นเลิศ (center of excellence) ดา้นต่าง ๆ ความร่วมมือกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
เร่งรัดเร่ืองคุณภาพการศึกษา เป็นตน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศ แนวคิดการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT analysis) ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในดว้ย 7-S ของ 
McKinsey และสภาพแวดลอ้มภายนอก ดว้ย PEST แนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัในการบ่งถึง
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ความส าเร็จของมหาวิทยาลยัตามองคก์ารความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD) ท่ีบูรณาการเขา้กบัแนวคิดทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยภาวะ
ผูน้ า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองคก์าร การจดัการความรู้ การจดัการเทคโนโลยี และ
จากการศึกษาเอกสาร รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นั้น ท าให้ผูว้ิจยัไดแ้นวคิด
วา่การเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน จะตอ้งพิจารณาและศึกษาในมิติดา้น
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ มิติด้านภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มิติด้าน
วฒันธรรมองค์การ มิติดา้นการจดัการความรู้ และมิติดา้นการจดัการเทคโนโลยี เป็นส าคญัโดยมี
กรอบการวจิยัและมิติในการศึกษา ดงัน้ี 

 

2.5 กรอบการวจิัยและมติิในการศึกษา 
การพฒันากรอบการศึกษาของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พิจารณาถึงแนวคิดเก่ียวกับการ

บริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศ และแนวคิดทฤษฎีหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการ
บริหารจดัการองคก์ารองคก์ารโดยเฉพาะแนวคิดภาวะผูน้ า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรม
องคก์าร การจดัการความรู้ และการจดัการเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมสร้างกรอบการวิจยัและมิติในการศึกษา ดงัภาพ
ท่ี 2.4  
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ภาพที ่2.4 กรอบการวจิยัและมิติในการศึกษา  
ทีม่า:  จากผูว้จิยั ในการจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร
จัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ 
- แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา
บทความ งานวิจยัต่าง ๆ  
- แนวคิด 7-S และ PEST 
- แนวคิด PMQA 
- แนวคิด OECD 
 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
สัมพนัธ์กบัการบริหารจัดการ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ 
- แนวคิดภาวะผูน้ า 
- แนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
- แนวคิดวฒันธรรมองคก์าร 
- แนวคิดการจดัการความรู้ 
- แนวคิดการจดัการเทคโนโลยี 

เคร่ืองมอืในการวจิยั 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
แบบสัมภาษณ์กึง่มีโครงสร้าง 
สัมภาษณ์เชิงลกึ  
- กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุละผูบ้ริหาร
ระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดั      
ท่ีก  าหนดนโยบายพร้อมก ากบัดูแล
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา
รวมถึงทรงคุณวฒิุของสถาบนัอุดม 
ศึกษาของรัฐและเอกชน 
- กลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า 
และผูใ้ชบ้ณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชน 
 

กรอบการบริหารจัดการ
องค์การแห่งความเป็นเลศิ
ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 

วเิคราะห์ สังเคราะห์  
ด้วยการตีความเนื้อหา  

 

- การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของ 
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย  
- มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร 
- มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- มิติวฒันธรรมองคก์าร 
- มิติการจดัการความรู้ 
- มิติการจดัการเทคโนโลย ี
- อ่ืน ๆ 

 

ต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ  
แบบสอบถาม  
- กลุ่มบคุลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง  

 

 

 

องค์ประกอบของการบริหาร
จัดการองค์การแห่งความ
เป็นเลิศของมหาวทิยาลยั

เอกชนไทย 
 

การพฒันากรอบการศึกษา 
 

ศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนต้นแบบที่มช่ืีอเสียงระดบัสากล 
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มิติในการศึกษา 6 มิติ ประกอบดว้ย มิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย  มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มิติวฒันธรรมองค์การ มิติการจดัการ
ความรู้ และมิติการจดัการเทคโนโลย ีดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายกรอบแนวทางในการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดประเด็นในการศึกษาโดยเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบของก 
 

ค าอธิบายกรอบการวจิยัและมิติในการศึกษา 6 มิติ คือ 
มิติการปฏิบัติงานที่ เ ป็นเลิศ  เป็นมิติท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์การท่ีมี

ประสิทธิภาพเสริมสร้างให้มหาวิทยาลยัเอกชนจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามพนัธกิจ
หลกัของการอุดมศึกษา สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างความเช่ือมัน่ต่อสถานประกอบการท่ี
รับบณัฑิตเขา้ท างาน ทั้งน้ีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเกิดจาก

1. มิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
การบริหารจดัการองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร 
 1) ผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ 

2) ผูน้  าเชิงพฤติกรรม 
3) ผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ 

3. มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 1) การคดัเลือกสรรหาบุคลากร 
 2) การพฒันาบุคลากร 

3) การธ ารงรักษาบุคลากร 
4. มิติวฒันธรรมองคก์าร 
 1) วฒันธรรมองคก์ารทางความคิด 
 2) วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม 
 3) วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ 
5. มิติการจดัการความรู้ 
 1) การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดัการความรู้ 

2) การสร้าง แสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ก าหนดประเด็นความรู้   
3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้  

6. มิติการจดัการเทคโนโลยี 
 1) ความยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3) นโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานขององค์การเป็นส าคญั ดว้ยกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
อยา่งเป็นระบบ มีแบบแผน ท่ีสามารถยึดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งพฒันา
องค์การไปแห่งความเป็นเลิศ และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมและผลกัดนัในการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

ภาวะผู้น าผู้บริหาร เป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ภาวะผูน้ า อนัประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าเชิง
คุณลกัษณะ เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการบริหารองค์การ และมีความริเร่ิม
สร้างสรรค์พร้อมท่ีจะเรียนรู้งานเพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นการบริหารจดัการงานอยู่ตลอดเวลา 
ผูน้ าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีสามารถสร้างความเช่ือถือ ความศรัทธา จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูท่ี้ติดต่อ
ประสานงานวา่จะสามารถท างานและเป็นผูน้ าขององคก์ารเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม เป็นผูน้ าท่ีมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างาน มีวิสัยทศัน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน สามารถบริหารจดัการผูป้ฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรรักสามคัคีและร่วมมือกนัท างาน และภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ เป็นผูน้ าท่ี
สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ในทุกสถานการณ์ และเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
น าพาองค์กรไปแห่งความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสามารถ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหอ้งคก์ารมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์าร
อยา่งเป็นระบบเพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ อนัประกอบดว้ย การคดัเลือกการสรรหา ผูป้ฏิบติังานท่ี
ดี มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุน พร้อมกบัพฒันาผูป้ฏิบติังานท่ีถือวา่
เป็นทุนมนุษยส์ าคญัสุดขององคก์าร ทั้งการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ การอบรม  
สัมมนา อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบับุคลากรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานตามพนัธกิจหลกัของการอุดมศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ขณะเดียวกนั
ตอ้งธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพไวก้บัองค์การ ด้วยการสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจในการ
ท างานทั้งเร่ืองความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ค่าตอบแทน และความมัน่คงในการท างาน พร้อมกบั
จดัให้มีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ให้บุคลากรมีความรู้สึก
รักและผกูพนัธ์กบัองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ยิง่ในการขบัเคล่ือน ส่งเสริม และผลกัดนั ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้

วัฒนธรรมองค์การ เป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีให้ความส าคญักบัการสร้าง
วฒันธรรมทางความคิด ค่านิยม ท่ีสามารถส่งผลต่อการท างานและการปฏิบติังาน อาทิ ในเร่ืองของ
ความตั้งใจในการท างาน ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 



118 
 

ท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาองคก์าร สร้างวฒันธรรม
ทางพฤติกรรมท่ีมีแบบแผนตามบริบทของการจดัการศึกษา มีการพฒันาทกัษะในวิชาชีพ การ
เพิ่มพูนองค์ความรู้อยู่อย่างสม ่าเสมอสร้างเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีส่งเสริมให้องค์การไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุน ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านของโครงสร้างอาคารสถานท่ี 
ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และส่ิงสนบัสนุนอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการจดัการศึกษา 
เพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวก และรวดเร็วต่อการจดัการศึกษา มีความต่อเน่ือง 

การจัดการความรู้ เป็นมิติท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาประสิทธิภาพ
โดยให้ความส าคญักบัทกัษะความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัการ
ความรู้ในการพฒันาบุคลากร การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนหวั ล าตวั 
และหางโดยแต่ละส่วนมีความส าคญัมีบทบาทหน้าท่ีและบริบทท่ีต่างกัน ส่วนหัวปลา คือ การ
ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ในการจดัการความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต่อองคก์าร การ
บริหารจดัการ การพฒันาองค์การ การพฒันาบุคลากร การก าหนดปัจจยัและประเด็นต่าง ๆ ในการ
จดัการความรู้ การพฒันากระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์าร เพื่อให้เกิดความคล่องตวัเพื่อความเป็น
เลิศในการบริหารจดัการองคก์าร ส่วนตวัปลา คือ การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ 
เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้เพื่อใช้ในการพฒันางาน พฒันา
องคก์าร และพฒันาตวับุคลากรเอง และ หางปลา คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการในการแลกเปล่ียนและการถ่ายทอดความรู้         
ไม่สามารถจัดเก็บไวไ้ด้ ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ จะท าให้ความรู้นั้ นสูญหายไป องค์การ
จ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัเก็บความรู้ท่ีเหมาะสม โดยใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศช่วยในการ
จดัเก็บ ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจัดการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ปฏิบติังานและบริหารจดัการองคก์าร จึงจะเสริมสร้างมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ อนัไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเพียบพร้อม ทนัสมยั ทั้งท่ีเป็น 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบเครือข่ายการส่ือสาร รวมถึงระบบสารสนเทศและระบบสนบัสนุนภายใน
องคก์าร นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ารจ าเป็นตอ้งสร้างการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัขององค์การมหาวิทยาลยัเอกชน
ทุกคนยอมรับ มีความตระหนักและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่ีส าคัญ
องค์การตอ้งมีนโยบายและแผนงานชดัเจนเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในองค์การ
รับรู้รับทราบ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย มี

วตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย และ 2) เพื่อสร้างต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย โดยมีรายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวจิยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.7 การรายงานผลการวจิยั  
 

3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเสริมด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณ (quantitative data)  ใชเ้คร่ืองมือการวิจยัแบบผสานวิธี (mixed method) ซ่ึงเป็นการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ เป็นการวจิยัแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาเชิงลึกมีความน่าเช่ือถือและมีเหตุมีผล 
เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นตน้แบบและน าไปประยุกตใ์ช้กบัการบริหารจดัการองค์การทางการ
ศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืนรวมถึงองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบเคร่ืองมือโดย
ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ และเสริมดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยอาศยัคุณลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิง
คุณภาพตามแนวคิดของ Wiersma (2000, p.205) บางส่วนน ามาประยุกตเ์พื่อปรับใชแ้ละให้ขอ้มูล
เชิงลึกท่ีมีคุณภาพตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัมากท่ีสุด ครอบคลุมหลักการในการ
บริหารจดัการท่ีสามารถท าให้เช่ือถือไดอ้ยา่งครบถว้น โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 

2. สร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
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ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าขอ้สรุปขั้นตอนการวิจยั ตามวตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และผลท่ีไดรั้บ
จากการวจิยั ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ ผลทีไ่ด้รับ 
ศึกษาองคป์ระกอบของ
การบริหารจดัการ
องคก์ารแห่งความเป็น
เลิศของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 
 

1. การวจิยัเอกสาร (documentary research) 
 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
กบัผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงจาก
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและ
ก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดั
การศึกษารวม 5 คน คือ  
(1) ผูบ้ริหารจากส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   
(2) ผูบ้ริหารจากสภาการศึกษา  
(3) ผูบ้ริหารจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน)  
(4) ผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐ
และเอกชน  
 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหาร นกัวชิาการ 
ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทย จ านวน 3 แห่ง รวม 13 คน คือ 
(1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต  
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัสยาม  
(2) นกัวชิาการมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ไดอ้งคป์ระกอบและ
ลกัษณะของการ
บริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัเอกชน
ไทยท่ีเป็นเลิศ 
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วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ ผลทีไ่ด้รับ 
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัรังสิต  
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัสยาม  
(3) ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเอกชนไทย จ านวน  
3 คน ประกอบดว้ย 
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัรังสิต  
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัสยาม  
(4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
จ านวน  3 คน ประกอบดว้ย  
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
 

4. การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire) 
กบับุคลากรทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 
กลุ่ม คือ 
(1) ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 
(2) ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
(3) ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัสยาม 

สร้างตน้แบบการ
จดัการองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชน
ไทย 

1. การวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
และการสังเคราะห์เน้ือหา (content 
synthesis)  
2. การบูรณาการผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร

ตน้แบบการจดัการ
องคก์ารแห่งความเป็น
เลิศของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 
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วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ ผลทีไ่ด้รับ 
ระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐาน
การจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ร่วมกบัน าผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้
จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบั
ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย มา
เสริมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงคุณภาพ 
รวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มหาวทิยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความเป็นเลิศระดบัสากล ดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา และพฒันาสร้างตน้แบบการจดัการ
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั
เอกชนไทยพร้อมน าเสนอตน้แบบการ
จดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศส าหรับ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยและความเป็นเลิศ
ในระดบัสากล ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบจ าลอง
องคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยั
เอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศโดยมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ
โดยแสดงให้เห็นเป็นภาพ และขอ้ความอยา่ง
ง่าย เพื่ออธิบายตน้แบบการจดัการองคก์าร
แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยและความเป็นสากล  
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 วธีิด าเนินการ 

1. การวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ต ารา 
งานวจิยั วารสาร วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งบทความทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง และสืบคน้ขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต ในหัวขอ้ท่ีศึกษา รวมถึงศึกษาถึงบริบทของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยและศึกษา
สภาพทัว่ไปขององค์การท่ีใช้ในการศึกษา โดยการรวบรวมทั้งขอ้มูลระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติยภูมิ 
และน าไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาและการวจิยั 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจาก
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา โดยมีมิติใน
การสัมภาษณ์ภายใตก้รอบแนวคิดท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสาร ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกบัผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั จ านวนหา้คน ประกอบดว้ย 

1) ผูบ้ริหารจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน  
2) ผูบ้ริหารจากสภาการศึกษา จ านวน 1 คน 
3) ผูบ้ริหารจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) จ านวน 1 คน 
4) ผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน จ านวน 2 คน 

ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลซ่ึงถือเป็นเทคนิคทางการวิจยัเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ี
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้าง มีความยึดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ และอยู่
ภายใตข้อบเขตของงานวจิยัท่ีศึกษา  

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กบักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นผูบ้ริหาร นกัวิชาการ 
ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย จ านวน 3 แห่ง รวม 13 คน คือ มหาวิทยาลยั
รังสิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม และมหาวทิยาลยัสยาม โดยมีมิติในการสัมภาษณ์ภายใตก้รอบแนวคิดท่ี
ไดจ้ากการวจิยัเอกสาร ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ประกอบดว้ย 
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต  
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- อธิการบดี มหาวทิยาลยัสยาม  
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2) นกัวชิาการมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ประกอบดว้ย 
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัรังสิต  
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- อาจารย ์มหาวทิยาลยัสยาม  
3) ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเอกชนไทย ประกอบดว้ย 
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัรังสิต  
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
- ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัสยาม  
4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ประกอบดว้ย  
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 

ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลซ่ึงถือเป็นเทคนิคทางการวิจยัเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผูใ้ช้บณัฑิต เป็นแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง มีความยึดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์และผูถู้ก
สัมภาษณ์ และอยูภ่ายใตข้อบเขตของงานวจิยัท่ีศึกษา  

4. การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire) โดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถามในมิติต่าง ๆ 
ภายใตก้รอบแนวคิดท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร และขอ้สรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา กบับุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
รังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาท่ีส ารวจ จ านวน 
3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) ผูบ้ริหาร  
2) อาจารย ์
3) บุคลากรสายสนบัสนุน  

ซ่ึงผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อทราบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยภายใตก้รอบการวิจยั และน ามาผสานวิธีกบัขอ้มูลเชิง
คุณภาพดว้ยการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาขององคป์ระกอบการบริหารจดัการ
องค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เพื่อน าไปพฒันาสร้างเป็นต้นแบบการ
จดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยต่อไป 
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 ผลทีไ่ด้รับ 
ผลการวจิยัไดอ้งคป์ระกอบและลกัษณะของการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมี

การปฏิบติังานเป็นเลิศ 
 
ขั้นตอนที ่2 การสร้างต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลัยเอกชน

ไทย 
 วธีิด าเนินการ 

1. การวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) และการสังเคราะห์เน้ือหา (content synthesis) 
เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1  

2. สร้างตน้แบบดว้ยการบูรณาการผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม ศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ร่วมกบัน าผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
และบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย มาเสริมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงคุณภาพ  

รวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็น
เลิศระดบัสากล ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และพฒันาสร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย พร้อมกบัน าเสนอตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศ
ส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชนไทยและความเป็นเลิศในระดับสากล ท่ีมีลักษณะเป็นแบบจ าลอง
องคป์ระกอบของการเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศโดยมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
อยา่งเป็นระบบโดยแสดงให้เห็นเป็นภาพ และขอ้ความอยา่งง่าย ๆ เพื่ออธิบายตน้แบบการจดัการ
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยและความเป็นสากล 
 ผลทีไ่ด้รับ 

ได้ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยและความ   
เป็นสากล พร้อมด้วยองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
 



126 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บุคคลที่ประกอบด้วย กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร
จากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน และผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้
บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย จ านวนสามแห่ง ซ่ึงทั้งสามแห่งเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนใน
ประเทศไทย ท่ีมีจ  านวนนกัศึกษาตั้งแต่ 10,000 คน มีอายุในการจดัตั้งมากกว่า 30 ปี มีการจดัการ 
ศึกษาทั้ งหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก       
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ผ่านในระดบั ดีมาก และไดรั้บรางวลัคุณภาพของบุคลากรดีเด่น และนกัศึกษา
ดีเด่น ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซ่ึงทั้งสามแห่ง คือ 
มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม และมหาวทิยาลยัสยาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดม้าดว้ย
วธีิสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ยสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
หน่ึง เป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบั
ดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน รวม
จ านวน 5 คน กลุ่มท่ีสอง เป็นผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย จากมหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม รวมจ านวน 13 คน รวม
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งสองกลุ่ม จ านวน 18 คน ดงัตารางท่ี 3.1 และผูว้ิจยัยงัไดค้ดัเลือกมหาวิทยาลยั
เอกชนต้นแบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดับสากล ท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 3 แห่ง คือ 
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  มหาวทิยาลยับราวน์  และมหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์  
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ตารางที ่3.1 จ  านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่ม หน่วยงาน ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง
จากหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายและก ากบั
ดูแลคุณภาพ
มาตรฐานการจดั
การศึกษา 

ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

1. รศ.นพ.สรนิต  
ศิลธรรม 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

2. ดร.สมศกัด์ิ  
ดลประสิทธ์ิ 

รองเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) 

3. ดร.คมศร วงษรั์กษา 
 

รักษาการผูอ้  านวยการ
ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) 

ผูท้รงคุณวุฒิของ
สถาบนัอุดมศึกษา
รัฐและเอกชน 

สถาบนัอุดมศึกษารัฐ
และเอกชน 

4. ดร.สวสัด์ิ  อุดมโภชน์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

สถาบนัอุดมศึกษารัฐ 
และเอกชน 

5. รศ.ดร.บดินทร์  
รัศมีเทศ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 

มหาวทิยาลยัรังสิต 6. รศ.วสูิตร จิระด าเกิง  รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 7. ผศ.ดร.วิรัช  

เลิศไพฑูรยพ์นัธ์ 
รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัสยาม 8. ดร.พรชยั มงคลวนิช อธิการบดี 
นกัวชิาการ
มหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 

มหาวทิยาลยัรังสิต 9. อาจารยว์รรณพร   
ชูจิตารมย ์ 

อาจารยป์ระจ า 
คณะดิจิทลัอาร์ต 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 10. ดร.เศรษฐชยั   
ชยัสนิท 

คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสยาม 11. รศ.ดร.วเิชียร  
เปรมชยัสวสัด์ิ 

อาจารยป์ระจ า/คณบดี
บณัฑิตวทิยาลยั  
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลุ่ม หน่วยงาน ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
ศิษยเ์ก่า
มหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 

มหาวทิยาลยัรังสิต 12. คุณณฐัวุฒิ  
พงษป์ระยรู 

นกัออกแบบ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 13. คุณนวกรณ์  
กาละปุก 

อาจารยป์ระจ า 
สาขาวชิาการบญัชี  

มหาวทิยาลยัสยาม 14. ดร.สุเมธ  
แสงน่ิมนวล  

อาจารยป์ระจ า 
บณัฑิตวทิยาลยั 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตของ
มหาวทิยาลยั
เอกชนไทย 

มหาวทิยาลยัรังสิต 15. คุณสมชาย  
อยูรุ่่งเรืองศกัด์ิ 

กรรมการบริหารบริษทั 
เอน็เอม็บี มินีแบไทย 
จ ากดั  

16. ดร.สมพงษ ์ 
เมธาสถิตยสุ์ข 

กรรมการบริหารบริษทั 
เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั 
(มหาชน) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 17. คุณพิชิตพล ชัง่ใจ ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั 
เบทาโกร จ ากดั 
(มหาชน) 

มหาวทิยาลยัสยาม 18. คุณประพนธ์  
สันติสาส์น 

กรรมการบริหาร  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
จ.เม่งกวง 
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ตารางที ่3.2 จ  านวนประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ 
 

ประชากร 
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

มหาวทิยาลยั 
รังสิต* 

มหาวทิยาลยั 
ศรีปทุม** 

มหาวทิยาลยั
สยาม*** 

ผูบ้ริหาร 94 25 40 
อาจารย ์ 1,400 446 443 
บุคลากรสายสนบัสนุน 781 200 279 

รวม 2,287 664 765 
รวมทั้งหมด 3,716 

 
ทีม่า:   *   ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
          **  ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
         *** ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 

 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย จ านวน 3 แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวทิยาลยัสยาม ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน และคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
จ านวน 3 แห่ง ในการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ีร้อยละ 95 ดงันั้น
ก าหนดความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 โดยใชสู้ตรยามาเน่ (พิสณุ  ฟองศรี. 2553: 99 – 100) ดงัน้ี 
        n      =        N               =        3,716        =       362 
           1 + Ne2           1 + (3,716 x 0.052) 

โดย  N  =  ขนาดของประชากร  
n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
e  =  ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงก าหนดใหไ้ม่เกิน  

0.05 หรือเท่ากบัร้อยละ 5 
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 เม่ือค านวณดว้ยสูตรยามาเน่ จากจ านวนประชากรมหาวิทยาลยัเอกชนไทย จ านวน 3 แห่ง 
รวม 3,716 คน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05  ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ จ านวน 362 ตวัอยา่ง  

ทั้งน้ีในการส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัได้แบ่งตามสัดส่วนประชากรของทั้ง 3 
แห่ง พร้อมน้ีผูว้ิจยัไดเ้พิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งอีกร้อยละ 20  เพื่อป้องกนัการเก็บขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้นจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งเก็บจ านวนทั้งส้ิน 434 ตวัอย่าง และผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนพร้อมคัดเลือกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก ท าให้มีแบบสอบถามส าหรับการใช้
วเิคราะห์จ านวน 378 ตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่3.3 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

มหาวทิยาลยั 
เอกชนไทย 

จ านวน
ประชากร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบถาม
ท่ีส่งเก็บ 
(เพิ่มอีก 

ร้อยละ 20) 

จ านวน 
แบบสอบถาม

ท่ีไดรั้บ
กลบัคืน 
(สมบูรณ์) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 2,287 61 221 265 223 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 664 18 65 78 75 
มหาวทิยาลยัสยาม 765 21 76 91 80 

รวม 3,716 100 362 434 378 
 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นหลกั และเสริมดว้ยขอ้มูล

เชิงปริมาณ (quantitative data) ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือการวจิยัแบบผสานวธีิ ดงัน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง  
ผูว้ิจยัสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีจะสามารถ

ตอบและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบลกัษณะส าคญัของการเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมี
ความเป็นเลิศ และพฒันาสร้างตน้แบบการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (in-depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน     
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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 กลุ่มท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างใช้สัมภาษณ์กบัผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา 
คือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษา
รัฐและเอกชน  

 กลุ่มท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างใชส้ัมภาษณ์กบัผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า 
และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 แห่ง คือ 
มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม และมหาวทิยาลยัสยาม 

ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมถึงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ หลงัจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกบัการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยการอ่านต ารา งานวิจยั 
วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และสืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต ดว้ยการตีความเน้ือหา (content analysis) แลว้ จะท าใหท้ราบองคป์ระกอบลกัษณะของ
การเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ และน ามาพฒันาสร้างเป็นตน้แบบการบริหาร
จดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

2. แบบสอบถาม  
ผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัเชิงปริมาณเป็นส่วนเสริมโดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถามในมิติต่าง ๆ 

ภายใตก้รอบแนวคิดท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร และขอ้สรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา กบับุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ส าหรับบุคลากรทางการศึกษามีจ านวน 3 กลุ่ม คือ 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน  

ซ่ึงผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจดว้ยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลแบบกวา้งภายใตก้รอบแนวคิดของมิติท่ีศึกษา และน ามาเสริมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วจิยัเชิงคุณภาพรวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความเป็นเลิศระดบัสากล ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และพฒันาสร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 

3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการตรวจสอบและทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ของเคร่ืองมือการวิจยัเชิง

คุณภาพ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม รวมทั้ง
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาและดา้นการบริหารจดัการอีก 3 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน โดยไดท้  าการ
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ตรวจสอบ แกไ้ขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทั้งส านวนและรูปแบบ 
รวมทั้งความหมายให้เป็นแนวทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หลงัจากนั้นจึงน าแบบ
สัมภาษณ์ดงักล่าวไปทดลองกลุ่มน าร่อง (try out) กบัผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง เพื่อทดสอบว่ามีความเขา้ใจในประเด็นค าถามทุกขอ้ตรงกนัและสามารถท่ีจะตอบ
ค าถามในประเด็นดงักล่าวไดโ้ดยมีความเขา้ใจตรงกบัความประสงคข์องงานวจิยัมากนอ้ยเพียงใด 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจ ัยด าเนินการโดยน า
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วม น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาและด้านการบริหารจัดการ จ านวน 5 คน ได้แก่                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย               
รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  ทีฆทรัพย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุพงษ ์อินฟ้าแสง และ ดร.บุรินทร์  
สันติสาส์น  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และความชดัเจนของการใช้
ภาษา เพื่อให้เคร่ืองมือวิจยัครอบคลุมและเหมาะสมกบัเน้ือหาการวิจยั โดยพิจารณาจากค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC) ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาขอ้ค าถาม
เทียบวตัถุประสงคใ์นการวดั โดยใหร้ะดบัคะแนน ดงัน้ี 

คะแนน  +1 หมายความวา่ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
คะแนน   0  หมายความวา่ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
คะแนน  -1  หมายความวา่ แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ หาค่า IOC เป็นรายขอ้จากสูตร 

    
N

RIOC 
  

   เม่ือ    IOC   หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
       R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 
        N     หมายถึง จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ 

การพิจารณาตดัสินค่าดชันีความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ต่อไปน้ี ถา้ ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 
1.00 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัหรือเป็นตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั หากไดน้อ้ยกวา่ .50 
แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวแทนของวตัถุประสงค์ท่ีต้องการวดั (พิสณุ ฟองศรี, 2553,               
น.155-157)  

หลงัจากนั้นน าเคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้ (content validity) และผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอีกคร้ัง ก่อนน ามาทดสอบหาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองน าร่อง (try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
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เหมือนกบักลุ่มตวัอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี โดยน าไปทดลองใช้กบัผูบ้ริหาร 
อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัธนบุรี จ  านวน 35 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ 
(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบคั (cronbach) ดงัสูตร 
(พิสณุ ฟองศรี, 2553, น 202 – 203) ดงัน้ี 

    = 












 


 2ts

2
is

1
1k

k  

   เม่ือ    หมายถึง    ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
    k     หมายถึง    จ  านวนขอ้ค าถามของแบบสอบถาม 

         2
iS   หมายถึง    ความแปรปรวนของแบบสอบถามรายขอ้ 

    2
tS    หมายถึง    ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

 เม่ือน าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้มาวเิคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่ (reliability) โดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ตามวธีิของครอนบคั (cronbach) สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 3.4 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) และการตีความของแบบสอบถามตน้แบบการ
จดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ทดลองน าร่อง (n = 35) 
 

มิติทีศึ่กษา จ านวน 
ข้อค าถาม 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความสอดคล้อง 

การตีความ 

มิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 6 0.916 สูง 
มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร 5 0.952 สูงมาก 
มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 6 0.911 สูง 
มิติวฒันธรรมองคก์าร 5 0.919 สูง 
มิติการจดัการความรู้ 5 0.815 ค่อนขา้งสูง 
มิติการจดัการเทคโนโลยี 5 0.916 สูง 

รวม 32 0.905 สูง 
 

ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวดัโดยวิธีการน้ี จะช่วยท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งมีค่าความ
เช่ือมัน่สูง รวมทั้งช่วยให้ผูว้ิจยัตดัรายการขอ้ค าถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่าออก โดยผูว้ิจยัก าหนด
เกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ไม่ควรต ่ากวา่ .70 (เยาวดี วิบูลยศ์รี, 2540, น.101-121) ดงันั้นจากตารางท่ี 3.4
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จึงกล่าวได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องทั้ง 6 มิติ มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
ระดบัสูง และระดบัสูงมาก จึงเพียงพอท่ีจะน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร 
วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
ทั้งขอ้มูลระดบัปฐมภูมิและระดบัทุติยภูมิ พร้อมกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในประเด็นท่ีศึกษา 
และผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลแบบก่ึงมีโครงสร้างกบักลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและ 
ผูบ้ริหารจากหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นคุณภาพมาตรฐาน ผูท้รงคุณวุฒิของ
สถาบนัการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน และผูบ้ริหาร นกัวิชาการ รวมถึงศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
วิธีการตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) (สุภางค์ จนัทวานิช, 2555, น.129-130) 
กล่าวคือ เป็นการน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ  การ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในประเด็นท่ี
ศึกษา น ามาเปรียบเทียบและตรวจสอบความน่าเช่ือถือดา้นขอ้มูลก่อนน าไปวเิคราะห์  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เพื่อให้การวิจยัเชิงคุณภาพมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าข้ึน ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นส่วนเสริมโดยการเก็บแบบสอบถาม ใน
ประเด็นท่ีศึกษากบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะแบ่งขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดอ้อกเป็น

ส่วนๆ ตามลกัษณะและประเภทของขอ้มูล ทั้งท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร การศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากล และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บแบบสอบถาม 
เพื่อท่ีผูว้จิยัจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชใ้นการสร้างขอ้สรุป (สุภางค ์จนัทวานิช, 2555, น.130-133) 

1. ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีได้รับจากการวิจยัเอกสาร อาทิ โดยการทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสาร ต ารา งานวิจยั วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ต่าง ๆ รวมทั้งบทความทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง และสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัจะด าเนินการรวบรวม คดักรอง และวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อน ามาปรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์  
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2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยั จะคดักรอง จัดกลุ่ม และวิเคราะห์เน้ือหา พร้อม
กบับูรณาการเขา้กบัขอ้มูลจากการวจิยัเอกสาร และการขยายความเชิงรายละเอียดหรืออธิบายเหตุผล
เพื่อใหท้ราบองคป์ระกอบลกัษณะของการเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ และน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ พฒันาสร้างเป็นต้นแบบการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

3. ในการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเป็นแบบแนวกวา้งเพื่อให้
ทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับมาตราส่วน
ประมาณค่า ผูว้จิยัแบ่งระดบัการให้ความส าคญั ดว้ยเกณฑก์ารวดั 5 ระดบั (mason, 1999, p.79-80) ดงัน้ี  

คะแนน     5 หมายถึง     เห็นดว้ย มากท่ีสุด 
คะแนน     4 หมายถึง     เห็นดว้ย มาก 
คะแนน     3 หมายถึง     เห็นดว้ย ปานกลาง 
คะแนน     2 หมายถึง     เห็นดว้ย นอ้ย 
คะแนน     1 หมายถึง     เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย   4.21   –   5.00    หมายถึง       เห็นดว้ย มากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย   3.41   –   4.20    หมายถึง       เห็นดว้ย มาก 
  ค่าเฉล่ีย   2.61   –   3.40    หมายถึง       เห็นดว้ย ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย   1.81   –   2.60    หมายถึง       เห็นดว้ย นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย   1.00   –   1.80    หมายถึง       เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด 

 

3.7 การรายงานผลการวจิัย  
การรายงานผลการวจิยั แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท ดงัน้ี  
บทท่ี 1 บทน า ประกอบดว้ย ความเป็นมา ปัญหาและความส าคญัของปัญหา โจทยว์ิจยั 

วตัถุประสงค ์ขอบเขตของการวจิยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และนิยามศพัท ์  
 บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการอุดมศึกษาเอกชนไทย  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง การสังเคราะห์ขอ้มูลสู่กรอบการวจิยัและมิติในการศึกษา 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย รูปแบบและขั้นตอนการวิจยั  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  และการรายงานผลการวจิยั  
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บทท่ี 4 ผลการวจิยั  
บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  
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  บทที่ 4  
ผลการวจิยั 

 
 

ผลการวิจยัเร่ือง  ต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเป็น         
การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เสริมดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative data) การวิจยั       
เชิงคุณภาพเป็นการวิจัยท่ีมีการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการ 
ศึกษา ผูบ้ริหารจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ริหารจากสภาการศึกษา  ผูบ้ริหารจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และผูท้รงคุณวุฒิจาก
สถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน และกลุ่มท่ี 2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และ
การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเสริมดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และ
บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนต้นแบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดับสากล       
ในการสร้างต้นแบบ ผู ้วิจ ัยท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการวิจัยภายใต้กรอบการศึกษา โดยสรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย 

4.2 เพื่อสร้างตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย  
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4.1 องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย 

ผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยออกเป็นผลการวจิยัเชิงคุณภาพและผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัน้ี  

4.1.1 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ  
ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั

เอกชนไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา รวม 5 คน คือ ผูบ้ริหารจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ริหารจากสภาการศึกษา ผูบ้ริหารจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน และ 
กลุ่มท่ี 2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 แห่ง รวม 13 คน คือ ผูบ้ริหาร 
นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัรังสิต ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้
บณัฑิตของมหาวิทยาลยัศรีปทุม และผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยั
สยาม รวมถึงการศึกษาวิจยัเอกสาร ในมิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร มิติการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์มิติวฒันธรรมองค์การ มิติการจดัการความรู้ และมิติการจดัการเทคโนโลย ี     
ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

4.1.1.1 มิติการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ  
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบาย
พร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม 
พร้อมกบัการศึกษาวจิยัเอกสารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่แสดงทศันะเก่ียวกบัความเป็นเลิศ และการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ดงัน้ี 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) ให้ความเห็นวา่ความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจากมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ แบบ
ครบวงจร ภายใตภ้ารกิจหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. จดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ โดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอนาคต โครงสร้างของประชากรท่ีมีอายุนอ้ย หรือ
ประชากรวยัเรียนลดลง ประชากรสูงวยัเพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัก็จะสูงข้ึนตามล าดบั มหาวิทยาลยัท่ีเป็น
เลิศเท่านั้นท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  

2. ไม่มุ่งรายได้เฉพาะการลงทะเบียนของผูเ้รียน รายได้ท่ีจะเกิดจากการสร้างงานวิจยั การ
บริการวิชาการจะตอ้งสูงข้ึน เช่น การวิจยัร่วมกบัภาครัฐหรือบริษทัเอกชนท่ีจะน างานวิจยัไปต่อยอด
เป็นผลผลิต (Product) เป็นการเพิ่มมูลค่าของงานวจิยัจึงจะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง มหาวิทยาลยัใดมีรายไดจ้าก
งานวจิยัมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน มีการบริหารจดัการดา้นวชิาการท่ีดี  มหาวิทยาลยันั้นยอ่มมีโอกาสกา้วสู่ความ
เป็นเลิศไดสู้ง ซ่ึงส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีรายไดม้ากข้ึนสามารถน าไปพฒันาการวิจยั งานวิชาการ และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญอย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงต่างจากอดีตอย่างส้ินเชิง เพราะปัจจุบนั
จ านวนคนเรียนมหาวทิยาลยัของเอกชนจะลดลง ดงันั้นมหาวิทยาลยัเอกชนจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งเนน้เร่ือง
งานวิจยัและการบริการวิชาการให้กา้วไปไม่หยุดย ั้งและตอ้งบริหารจดัการควบคู่ไปดว้ยกนัเสมออยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. การสร้างผลิตผลทางการวจิยั (productivity) ใหมี้รายได ้บุคลากรมีผลงานวิจยัเพิ่มข้ึน อนัดบั
มหาวิทยาลยัก็จะเพิ่มข้ึนแน่นอน (ranking) ทั้งน้ีงานวิจยัหรือโปรเจ็คเหล่านั้นตอ้งช่วยพฒันานกัศึกษา 
และพฒันาการเรียนการสอนได้ดว้ย อาทิ ให้นกัศึกษาเป็นผูช่้วยนักวิจยัพานกัศึกษาลงสู่ภาคสนามเพื่อ
เรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์ดว้ยตนเองถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้นอกต าราและนอกสถานท่ี 
นอกจากน้ีการท างานวิจยัหรือการสร้างนวตักรรมยงัสามารถสร้างรายได ้สร้างช่ือเสียง สร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัองคก์ารดว้ยอีกทางหน่ึง  

4. การสร้างเคร่ืองมือสู่ความเป็นเลิศ (Benchmarking) ไม่จ  าเป็นตอ้งยกระดบัมหาวิทยาลยัทุกแห่ง
ให้อยูใ่นระดบัสากล มหาวิทยาลยัเอกชนอาจจะท าร่วมกบัมหาวิทยาลยัเอกชนดว้ยกนัเพื่อยกระดบัให้
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ทดัเทียมกนั บางมหาวิทยาลยัมีอนัดบัอยู่แลว้ก็ท  ากบัมหาวิทยาลยัชั้นน าในอาเซียน เพื่อยกระดบัให้
ทดัเทียมกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าระดบัสากลต่อไป 

มหาวทิยาลยัระดบัสากลตอ้งเนน้เร่ืองผลผลิตของผลงานวิจยั และตอ้งเป็นผลงานวิจยัท่ีต่อยอด
ได ้แต่ไม่ไดห้มายความวา่มหาวทิยาลยัเอกชนตอ้งไปถึงจุดนั้นเสมอ มหาวิทยาลยัเอกชนท่ียงัไปไม่ถึงจุดนั้น
ตอ้งเปรียบเทียบ (benchmarking) กบัมหาวทิยาลยัท่ีดีกวา่ตอ้งเขยง่ให้ถึงมหาวิทยาลยัท่ีดีกวา่นั้นให้ได ้และ
ลกัษณะการพฒันามหาวิทยาลยัไม่ใช่เป็นคู่แข่งกนั แต่ตอ้งเป็นหุ้นส่วนซ่ึงกนัและกนั ใครเก่งดา้นใดตอ้ง
เป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นนั้นใหแ้ก่มหาวิทยาลยัท่ีดอ้ยกวา่ ตรงกนัขา้มหากเห็นวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนเขาเด่น
ดา้นใดก็ตอ้งขอค าแนะน าจากมหาวิทยาลยันั้น ๆ เช่นกนั สามารถแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
หุ้นส่วนซ่ึงกนัและกนั โดยน าเอาความเขม้แข็งท่ีเป็นจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลยัไปขยายผลต่อไป  
เขม้แขง็จุดไหนตอ้งเสริมจุดนั้น ใครท่ีอ่อนจุดไหนตอ้งเขา้ไปช่วยประคองให้พฒันาข้ึนและด ารงอยูไ่ด ้ 
มหาวทิยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศจะตอ้งรวมหุ้นส่วนมหาวิทยาลยัอ่ืนเขา้มาเสริม เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อน
ของมหาวิทยาลยัแต่ละมหาวิทยาลยั  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกนัและกนั (win win) มหาวิทยาลยั
ทุกแห่งก็จะพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศในแต่ละดา้น ส่วนดา้นท่ีไม่เป็นเลิศก็ตอ้งประคองตวัให้อยูไ่ด ้
หรืออาจจะยบุไปเลย เพื่อไปรวมกบัมหาวิทยาลยัท่ีเขาพร้อมดา้นนั้น ๆ แลว้ก็ไปเสริมดา้นท่ีเราเขม้แข็ง  
เพราะฉะนั้นตอ้งมีการบริหารจดัการควบคู่กนัไปแบบ Partner เป็นหุ้นส่วนของมหาวิทยาลยัโดยใช้
ความเป็นเลิศเป็นตวัตั้ง ส่วนมหาวทิยาลยัท่ีมองไม่ออกวา่เป็นเลิศดา้นใดก็ตอ้งดูท่ีลกัษณะเฉพาะของแต่
ละพื้นท่ี แล้วให้มหาวิทยาลัยท่ีเข้มแข็งไปช่วย ในลักษณะท่ีมีเครือข่าย หรือตั้ งเป็นสมาคมของ
มหาวทิยาลยัเอกชน เขา้ช่องทางใดช่องทางหน่ึงเพื่อไปเสริมใหก้นัและกนั 

ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 มิถุนายน 2559) เห็นวา่
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยจะมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต้อ้งมีวธีิการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงความ
เป็นเลิศนั้นแปลงมาจากองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (learning organization: LO) และความเป็นเลิศนั้นเกิดจาก
ผูบ้ริหาร กระบวนการ วฒันธรรม  องคค์วามรู้  และจากการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการท่ี
เป็นเลิศ ไดแ้ก่ การจดัการทั้งเร่ืองงาน เร่ืองคน เร่ืองเงิน ซ่ึงจะสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัเป็น LO วา่ดว้ย
เร่ืองรูปลกัษณ์ของการเป็น LO ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น มีอะไรบา้ง คือ ตอ้งมีองค์การไดนามิก ตอ้งเป็น
องคก์ารท่ีมีพลวตัรในการเคล่ือนไหว ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่เป็นองคก์ารแบบสเตติก 
อาทิ เช่น กระทรวงศึกษาธิการของประเทศแคนาดาเม่ือก่อนใช้ช่ือว่า กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การศึกษาโดยตรง โดยรวมเร่ืองการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการกีฬา เขา้ดว้ยกนัและให้อยูภ่ายใต้
การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการแต่ปัจจุบนัท่ีประเทศแคนาดาท าเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนรู้เป็นหลกัก็เลย
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เปล่ียนช่ือจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงการเรียนรู้ส่วนในโซนองักฤษ ออสเตรเลีย เขามีปัญหา
ด้านแรงงานกับการศึกษา ท่ีอยู่ คนละกระทรวง  ซ่ึ งไม่ เ ช่ื อมโยงกันและ เ ก้ื อกูลกัน  โดย
กระทรวงศึกษาธิการท าหน้าท่ีเหมือนกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยท่ีมีการศึกษาพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงเขาคิดวา่การศึกษาก็คือการผลิตแรงงาน การศึกษาระดบัอุดมก็คือ เตรียม
คนออกไปท างาน อาชีวศึกษามีหนา้ท่ีเตรียมคนออกไปท างานในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี พูดถึงเฉพาะการ
มีความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีดี พอเพียงก็จะเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา หรือระดบัอาชีวศึกษาไดดี้ ประสบความส าเร็จ 
แต่ไม่ไดพ้ดูถึงการผลิตก าลงัคนในระดบัอุดมใหต้รงกบัความรู้ความสามารถตามความตอ้งการของภาค
ประกอบการ ภาคประกอบการตอ้งการคนในคุณลกัษณะแบบใด อยา่งไร สมรรถนะ ทกัษะทางวิชาชีพ
อะไร ระดบัใด ทกัษะทางดา้นภาษา การวางแผน ทกัษะในเร่ืองการเตรียมคนให้พร้อม พฤติกรรม  ความรู้ 
ความสามารถ ขยนั ซ่ือสัตย ์ อดทน  มีวินยั  จะตอ้งมีระดบัใด  และภาษาต่างประเทศ มีความจ าเป็นอยา่งไร
ในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีเขาไม่ค  านึงถึง เพราะฉะนั้นอุดมศึกษาในการผลิตก าลงัคน จะตอ้งผลิตให้พร้อม
และมีคุณสมบติัท่ีจะเขา้สู่การท างานไดท้นัทีสามารถประกอบอาชีพ และสร้างความส าเร็จในการท างาน
ได ้ ดงันั้นเขาก็เลยจบัทั้งสองกระทรวงน้ีมารวมกนั ให้ช่ือวา่ “กระทรวงศึกษาและการประกอบอาชีพ 
หรือก าลงัคน” เพราะฉะนั้นความสัมพนัธ์เช่ือมโยง การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนตลอดเวลา เขาไม่ย  ่าอยู ่ 
กบัท่ี ฉะนั้นการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา่ ไดนามิก หรือมีพลวตัรสูงตอ้งมีการปรับตวั พอถึงยุคท่ีมีเทคโนโลยี 
เขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอน จะท าอย่างไร ตอ้งสอนทุกรายวิชาหรือไม่ หรือจะรวมกลุ่มใหม่
บูรณาการรายวิชาเขา้มาเป็นคอร์สใหญ่ ๆ เพราะในชีวิตจริงการท างานตอ้งใช้หลายวิชาร่วมกนั ซ่ึง
แตกต่างจากประเทศไทยของเราท่ีไม่เคยค านึงถึง เคยท าอย่างไรก็ท าอย่างนั้น มีแต่เปิดคณะใหม่ วิธีการก็
เลียนแบบคณะเก่าท่ีเคยท ามา ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างมากส าหรับประเทศไทย จึงท าให้ไม่เกิดความย ัง่ยืน 
ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งช้ีน าสังคมได ้อยา่งเช่น รายการวิทยุจุฬาจะหยิบประเด็นปัญหาทางสังคมมาเล่า 
บอกกล่าว และถกปัญหากนัถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ข ถา้อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเฉยไม่รับรู้เร่ือง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ยอมศึกษาหาความรู้ให้ลึกในศาสตร์ต่าง ๆ และไม่ช้ีน าศาสตร์เหล่านั้นสู่การ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ หรือวิชาชีพในอนาคตได ้มหาวิทยาลยันั้นก็จะไม่ใช่มหาวิทยาลยัท่ีดี ดงันั้นจึง
สรุปวา่ ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ คือ ผลการบริหารจดัการท่ีสร้างความส าเร็จในระดบัสูง โดยอาศยั
การบริหารจัดการจากผูบ้ริหาร และผู ้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบ แบบแผน อาศัย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมา ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศจะสร้าง
ภาพลกัษณ์ไปสู่ความเป็นเลิศได ้ 
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รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ให้
ความเห็นวา่มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศนั้นจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด
โดยท่ีทุกองค์ประกอบจะตอ้งเป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะท า
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้มีดงัน้ี 
 1. ดา้นงานวิจยั งานวิจยัตอ้งติดระดับท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีช่ือเสียง หรือแปลงเป็นงานวิจยัเชิง
พาณิชย ์(การแปลงงานวิจยัเพื่อให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์สามารถใช้งานไดจ้ริง ) หรือสามารถตอบสนอง
ต่อสังคมได ้ 
 2. ดา้นนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนแลว้ เม่ือจบการศึกษาแลว้ตอ้งมีงานท าแน่นอน บริษทั
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับเขา้ท างานแน่นอน  
 3. ดา้นอาจารย ์ในงานสัมมนา ณ สถานท่ีต่าง ๆ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งน าผลงานของตนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหวัขอ้การประชุมสัมนาไปน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้มากกวา่การไปนัง่ฟังเฉย ๆ 
 4. ด้านอาจารย์ เม่ือเกิดปัญหาใด ๆ ข้ึนภายในประเทศจะต้องถูกนึกถึงและถูกเชิญไปให้
สัมภาษณ์ หรือถูกเชิญไปเป็นกรรมการในงานต่าง ๆ 

รักษาการผูอ้  านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลยัท่ีเป็นเลิศจะตอ้ง
จดัการเตรียม ปัจจยัน าเขา้ (input) ให้พร้อมและมีการเตรียมขั้นตอนกระบวน (process) ท่ีเป็นเลิศ       
ทุกเร่ือง การดูความเป็นเลิศของสถาบนัการศึกษานั้นตอ้งดูตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ และกระบวนการ เป็น
อนัดบัแรก ปัจจยัน าเขา้ ตอ้งพร้อม ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากรทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ปริมาณภาร
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบกบัจ านวนคน  2) คุณภาพประสบการณ์ตรงกบัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหรือไม่ส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด กล่าวคือ ตวับุคลากร หากมีผูบ้ริหารท่ีดี มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลก็จะน ามาซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร เงิน อุปกรณ์เคร่ืองมือ ส่ือ หลักสูตร สถานท่ี เป็นต้น และหากมีอาจารย์ท่ีดี เป็นผูน้ าเชิง
วชิาการหมัน่ศึกษาคน้ควา้ โอกาสท่ีจะน าพานกัศึกษาไปอยูแ่นวหนา้ก็จะสูงข้ึน 

ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 
2559) เห็นวา่ความเป็นเลิศของสถาบนัการศึกษานั้นคนส าคญัท่ีสุดโดยเฉพาะคนท่ีเป็นบุคลากรหลกั คือ 
อาจารย์ผูส้อน ต้องเก่งและเป็นผูน้ าเชิงวิชาการรู้จกัการบูรณาการความรู้เขา้กับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี รวมถึงความเป็นเลิศท่ีเกิดจากผูน้ าองค์การตอ้งมีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงตาม   
พลวตัรโลก 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) ให้ความเห็นว่า 
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศ คือ มหาวิทยาลยัท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้คล่องตัวและดีกว่า สามารถด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น และใช้ความเป็นเอกชนให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีส าคญัและตอ้งรักษาไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด คือ การมีเครือข่ายและความ
เช่ือมโยง อุดมศึกษาเอกชนน่าจะสามารถเช่ือมโยงกบัภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้คล่องตวัและ
ดีกวา่ การด าเนินการท่ีมีความยืดหยุน่ บางคร้ังเราก็ลืมไปวา่เราเป็นเอกชน เราก็จะไปเอากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มา
มากเกินไปจนท าใหไ้ม่มีความยดืหยุน่ ถา้หากไม่มีความยดืหยุน่เราก็ไม่สามารถเช่ือมโยงและใชศ้กัยภาพ
ท่ีส าคญัของความเป็นเอกชนได ้ อาทิ  เช่น  ท่ีมหาวิทยาลยัสยาม เราก็จะเช่ือมโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
เกือบหน่ึงพนัหน่วยงานเพื่อท่ีจะตอ้งส่งนกัศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา ส่วนเร่ือง
ความยดืหยุน่ก็เป็นเร่ืองท่ีตอ้งระลึกไวเ้สมอ เม่ือเราเป็นเอกชนเราก็คงจะตอ้งคิดแบบเอกชน การบริหาร
จดัการต่าง ๆ ก็ตอ้งมีความคล่องตวัและสามารถยืดหยุ่นได ้แต่ตอนน้ีค่อนขา้งจะท าได้ยากเพราะว่า
หน่วยงานภาครัฐไดอ้อกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาค่อนขา้งมากท าให้บางคร้ังความเป็นเอกชนก็ถูกกลืนไป 
ดงันั้นเราตอ้งใชค้วามเป็นเอกชนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ตอนน้ีส่ิงท่ีผมกลวัคือความคิดของคนใน
เอกชนเองท่ีมองไม่เห็นศกัยภาพของความเป็นเอกชนและพยายามท าให้เป็นเหมือนมหาวิทยาลยัภาครัฐ
ทั้งหมด ซ่ึงผมคิดวา่ไม่ใช่ผลดีเพราะการเป็นเอกชนก็มีขอ้ดีเช่นกนั 
 ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ให้ความเห็นวา่การจดั
โครงสร้างองคก์าร การก าหนดวิสัยทศัน์ การใชก้ลยุทธ์ในดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทุก
เร่ือง แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดตอ้งดูวา่องคก์ารนั้นมีวตัถุประสงคอ์ะไร หากสามารถบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นแลว้
ก็จะน าไปสู่ความเป็นเลิศ  เช่น การจัดตั้ งมหาวิทยาลัยก็เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี หลกัการบริหารตอ้งประกอบดว้ยการวางแผน การ
มอบหมายงาน การควบคุมงาน  การประสานงาน และการพฒันาคน ซ่ึงในการบริหารงานจะตอ้งมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ มาช่วย ได้แก่ ทรัพยากรคน งบประมาณ ทรัพยากรท่ีเป็นถาวรวตัถุ และข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เม่ือปฏิบัติงานแล้วจะต้องพิจารณาว่าบัณฑิตท่ีผลิตออกมาแล้วสามารถน าความรู้
ความสามารถไปใชป้ฏิบติังานไดจ้ริงหรือไม่ จากนั้นตอ้งพิจารณาต่อวา่เม่ือท างานแลว้ผลงานเป็นอยา่งไร
สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัไดห้รือไม่ สร้างความน่าเช่ือถือเช่ือมัน่แก่สถานประกอบการและผูค้น
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ในสังคมหรือไม่ หากบณัฑิตสามารถท าไดต้ามขั้นตอนเหล่าน้ีได้ ก็แสดงว่ามหาวิทยาลยันั้นมีความ 
เป็นเลิศ 
 ผูใ้ช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า  
องค์ประกอบดา้นการลงทุน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือทนัสมยั น่าใช้ ส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถใช้งานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ริง เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ อาทิ 
โปรแกรมในการคิดค านวณ (microsoft excel) โปรแกรมน าเสนอ (microsoft powerpoint) โปรแกรม
ออกแบบพื้นฐาน (design) เป็นตน้ และองคป์ระกอบอ่ืนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นบุคลากร ตอ้ง
เก่ง สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษยไ์ดดี้ และองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรตอ้งทนัสมยั สอดคลอ้ง
กบัภาคเอกชน โดยดูว่าเม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาแลว้ตอ้งมีทกัษะดา้นใดบา้งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ภาคเอกชน เช่น ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาอ่ืน นกัศึกษาสามารถน าภาษาเหล่าน้ี
ไปใชใ้นการส่ือสารและปฏิบติังานไดจ้ริง 
 

 กล่าวโดยสรุปความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ หาก
พิจารณาตามภารกิจหลกัของการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา นัน่คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้น
การวิจยั ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้านท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม ทุกภารกิจตอ้งมีการบริหาร
จดัการแลว้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีคุณภาพ ซ่ึงความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้่อมมาจากผูบ้ริหารทุก
ระดับขององค์การท่ีมีภาวะผูน้ าในบริบทของความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในยุคปัจจุบนั รวมถึง
ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารโดยเฉพาะบุคลากรหลกัของมหาวิทยาลยั นัน่คือ อาจารย ์ท่ีจะน ามาซ่ึงความ
เขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ และการสร้างงานวิจยั พร้อมน้ีบุคลากรสายสนบัสนุนทุกคนก็เป็นก าลงัส าคญั
อย่างมากในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัยต้องมี
กระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ มีแบบแผน ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเอกชนโดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากร
ร่วมกันสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศ  นอกจากน้ี
มหาวทิยาลยัเอกชนตอ้งหาพนัธมิตร และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานองคก์ารต่าง ๆ ทั้ง
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และปัจจุบัน
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มหาวิทยาลยัเอกชนจะ
กา้วไปขา้งหน้าตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและผลกัดนัให้
มหาวทิยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย    
เอกชนไทยในมิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 มหาวิทยาลัย เอกชน มี
การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร  

 ส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานวจิยัและนวตักรรม  
- พฒันานกัศึกษา  
- พัฒนาก าร เ รี ยนการ
สอน  
- พัฒน ามหาวิท ย าลัย 
ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ
ประเทศชาติ 

 สร้างรายได้จากงาน วิจยั 
และบริการวิชาการ ท่ี
น าไปต่อยอดเป็นผลผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง
ช่ื อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ
มหาวทิยาลยั 

 ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ  ร ะ ห ว่ า ง
มหาวทิยาลยัดว้ยกนัมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในดา้น
ต่าง ๆ ตามความถนดั 

 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ

 มหาวทิยาลยัเอกชนมีการ
บริหารจดัการยืดหยุ่น มี
ความค ล่องตัว ในการ
ส ร้ า ง คว าม เ ช่ื อมโย ง 
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ  องค์ก ร
ธุรกิจเอกชน และหน่วย 
งานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 คว าม มี ศัก ย ภ าพขอ ง
บุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน ทุกระดบั 
- ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง  
เ ก่ ง  ร อ บ รู้  ทั น ส มั ย 
วสิัยทศัน์กวา้งไกล  
- อาจารย์มีความรอบรู้ 
เ ช่ี ย วช าญทั้ ง วิ ช าก า ร 
วิชาชีพ มีความทันสมัย 
และไม่หยุด ท่ีจะสร้าง
งานวจิยั 
- เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน

 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยเกิดจากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
หากพิจารณาตามภารกิจหลกัของการ
จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา นั่น
คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
และด้านท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม ทุก
ภารกิจต้องมีการบริหารจดัการแล้ว
เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีคุณภาพ 
ซ่ึงความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้่อมมา
จากผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์ารท่ีมี
ภาวะผู ้น าในบริบทของความเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนในยุคปัจจุบัน 
รวมถึงผู ้ป ฏิบัติง านขององค์การ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ บุ ค ล า ก ร ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย นั่นคือ อาจารย์ ท่ีจะ
น ามา ซ่ึ งความ เข้มแข็ งทา งด้าน
วิชาการ และการสร้างงานวิจยั พร้อม
น้ีบุคลากรสายสนบัสนุนทุกคนก็เป็น
ก า ลั ง ส า คัญ อ ย่ า ง ม า ก ใ น ก า ร
ขับ เค ล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

 มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการ
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ของมหาวิทยาลัยเอกชน
เกิดจาก 
- บุคลากรหลัก  นั่นคือ 
อาจารย์ผู ้สอน ต้องเก่ง 
และเป็นผูน้ าเชิงวชิาการ 
- บั ณ ฑิ ต ท่ี ส า เ ร็ จ
การศึกษา ตอ้งมีคุณภาพ 
น าความรู้ ประสบการณ์
ไปพัฒนาง าน  พัฒนา
องคก์าร และพฒันาสังคม 
ประเทศชาติ  

 

มี จิ ต ใ ห้ บ ริ ก า ร  ส า น
สั ม พั น ธ์  ก้ า ว ทั น
เทคโนโลย ี

 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของการอุดมศึกษา 
-ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน และการบริหาร
จัด ก า ร มห า วิ ท ย า ลั ย
เ อ ก ช น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด แบบ
ทันทีทันใด ต่อผู ้เ รียน 
ผูส้อน และผูป้ฏิบัติงาน
ทุกคน  

 

บริหารจดัการ และการจดัการความรู้
อ ย่ า ง เ ป็ น ระบบ  มี แบบแผน  ท่ี
สามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีให้
เ กิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพข้ึนใน
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยมีเป้าหมาย
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พร้อม 
การสร้างอตัลกัษณ์ เอกลักษณ์ ท่ีมุ่ง
พฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่ความ
เป็นเลิศเชิงประจกัษ ์  

 มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้งหาพนัธมิตร 
และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานองค์การต่าง ๆ ทั้งของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่ อส ร้างความ
เข้มแข็ง และปัจจุบนัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ต่ า ง  ๆ  เ กิ ด ข้ึ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 
มห า วิ ท ย า ลัย เ อก ชนจะก้ า ว ไป
ข้ า ง หน้ า ต้อ ง อ า ศัย เ ท ค โนโล ยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้
มหาวทิยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ 

 ความมีคุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นส่ิง
ส าคญัของมนุษย์ทุกคน ทุกสายงาน 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง อ ง ค์ ก า ร
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีสร้างคน และพฒันาคน ให้
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
เป็นคนดี คนเก่ง 

 
4.1.1.2 มิติภาวะผู้น าผู้บริหาร  

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบาย
พร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา  รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ มหาวิทยาลยัสยาม  
พร้อมกบัการศึกษาวิจยัเอกสารเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงในดา้นภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร พบว่าภาวะผูน้ า
ผูบ้ริหารท่ีสามารถน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดค้วรพิจารณา
จากองค์ประกอบ 3 ประการ ประกอบด้วย ประการท่ี 1 ภาวะผู ้น าเชิงคุณลักษณะของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชนไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ท่ีเพียบพร้อม ประการท่ี 2 ภาวะผูน้ า
เชิงพฤติกรรมไดแ้ก่ เป็นผูน้ าท่ีมุ่งทั้งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน และมุ่งมิตรสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึนใน
องค์การ และประการท่ี 3 ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการในทุกสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

1) ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ  
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะมีความส าคญัใน
ระดับต้น ๆ ขององค์ความรู้ความสามารถรวมถึงบุคลิกภาพของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเอกชนทุก
ระดับชั้ นเร่ิมตั้ งแต่ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รวมถึงผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างการบริหารของแต่ละมหาวิทยาลยัโดยสรุปได้ว่าผูบ้ริหารตอ้งมีองค์ความรู้ความสามารถ
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บุคลิกภาพท่ีดีมีวสิัยทศัน์รอบดา้นเหมาะสมกบัต าแหน่งโดยเฉพาะต าแหน่งอธิการบดีซ่ึงเป็นผูน้ าระดบั
สูงสุดของมหาวทิยาลยัตอ้งเป็นทั้งนกับริหารจดัการและนกัการศึกษาท่ีรอบรู้ มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล คิด
เชิงกลยุทธ์ ส่วนรองอธิการบดีถือว่าเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีตอ้งมีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมี
ประสบการณ์ท่ีจะขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามภารกิจหลักด้านต่าง ๆ 
สอดคลอ้งกบันโยบายการอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง มีความเป็นสากล เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ในส่วนของคณบดี ซ่ึงเป็นผูน้ าระดบัสูงในการก ากบัดูแลงานวิชาการ นอกจากจะ
มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการแลว้ ตอ้งมีความรอบรู้ในสายงานวิชาการและวิชาชีพท่ีก ากบัดูแล 
อาทิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ตอ้งมีความรอบรู้และประสบการณ์ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์หรือ
ศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์มาบ้างหากมีปัญหาเกิดข้ึนในคณะฯ การแก้ไขปัญหาหรือ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะสามารถท าไดอ้ยา่งทนัท่วงที และมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงรวมถึงคณบดีในคณะอ่ืน 
ๆ ดว้ยเช่นกนัจะตอ้งมีความรอบรู้และประสบการณ์ในงานวิชาการและวิชาชีพท่ีบริหารจดัการเป็น
อยา่งดี เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดการยอมรับเช่ือมัน่ของทีมงานภายในคณะและสาขา ท าให้คณะ
และสาขามีความแข็งแกร่ง ยอ่มน าไปสู่การปฏิบติังานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยัส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ ดงัค ากล่าวของรักษาการผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์าร มหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าววา่ “ผู้บริหารทุกระดับ
ควรต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์และวิชาชีพนั้น ๆ แต่อาจไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้ เช่ียวชาญทุกเร่ือง กล่าวคือ 
ต้องมีความรู้ความสามารถในระดับท่ีสามารถนาํไปบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ได้” สอดคลอ้งกบั 
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) ท่ีกล่าววา่ “ผู้บริหารทุกระดับ
จะต้องมีภาวะผู้นาํ มีฐานความรู้ สามารถบริหารจัดการและแบ่งงานให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ทาํงาน
แทนได้ หรือสามารถสรรหาคนเก่งในวิชาชีพท่ีจัดการศึกษามาทาํงานให้ได้” นอกจากผูบ้ริหารตอ้งมี
ความรู้ความสามารถแลว้ประเด็นส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือบุคลิกลกัษณะ ทั้งบุคลิกภาพภายนอก การแต่ง
กาย การแสดงออก การพูด การเจรจา ลกัษณะท่าทาง รวมถึงบุคลิกภาพภายในจิตใจท่ีมัน่คง มีความ
แจ่มใส มีความเป็นมิตรกับผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าวว่า “ภาวะผู้นาํเชิง
คุณลักษณะ นอกจากมีความรอบรู้แล้ว ต้องรู้จักบริหารงาน และบริหารคน มีความรับผิดชอบ อีกท้ัง
ต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีบุคลิกภาพดี มีภาพลักษณ์ท่ีสง่างาม แต่งตัวถูกกาลเทศะจะทาํให้นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความมั่นใจ” บุคลิกภาพจึงมีความส าคญัเพราะผูน้ ายอ่มสร้างความศรัทธา 
ความเช่ือมัน่ เช่ือถือ จากผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้ประสานสัมพนัธ์ด้วย ส่งเสริมให้การใช้ภาวะผูน้ าของ
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ผูบ้ริหารน าพามหาวิทยาลยัให้มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศไดต่้อไป 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะมีความส าคญั ในแง่มุมของภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ
ของคนเป็นผูบ้ริหารองค์การท่ีต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู้ความสามารถเชิงประจักษ์และควรมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร ดังค ากล่าวของผู ้บริหารสถานประกอบการท่ีใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 พฤศจิกายน 2559) ท่ีกล่าววา่ “ผู้นาํท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี 
ควรจะมีความรู้กว้างขวางในหลากหลายศาสตร์ มีความเป็นสากล มีความสามารถท่ีโดดเด่น ตลอดจนมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ย่อมสร้างช่ือเสียงและผลงาน
ให้เกิดขึน้กับองค์การ” และยงัสอดคลอ้งกบัความเห็นของศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 20 สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าววา่ “ผู้นาํมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพท่ี
ดูดี สง่า มีความเป็นกัลยาณมิตร จะทาํให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจท่ีจะนาํพา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศได้”  หากผูน้ าของมหาวิทยาลยัมีภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะพร้อมทั้งดา้น
ความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม ย่อมสามารถน าพามหาวิทยาลยัเอกชน
ไปสู่ความเป็นเลิศไดแ้น่นอน 

แต่อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการของมหาวิทยาลยัเอกชนบางท่านเห็นว่าผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เอกชนทุกระดบัควรตอ้งมีความรู้ในศาสตร์และวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศึกษาอยู ่แต่
อาจไม่ตอ้งถึงขั้นเป็นผูช้  านาญการหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญ กล่าวคือ ตอ้งมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์
มาบา้งในระดบัท่ีสามารถน าไปบริหารจดัการงานในดา้นต่าง ๆ ได ้ส าหรับบางวิชาชีพอาจหาคนเก่ง
หรือผู ้เ ช่ียวชาญในด้านวิชาชีพนั้ น ๆ ท างานแทนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 ตุลาคม 2559)  ท่ีกล่าวว่า 
“ภาวะผู้นาํเชิงคุณลักษณะ ควรมีความรอบรู้ แต่อาจไม่ต้องเช่ียวชาญทุกเร่ือง เพราะเร่ืองท่ีไม่เช่ียวชาญ
หรือไม่ถนัด อาจจ้างคนท่ีมีความเช่ียวชาญมาช่วยได้ ต้องรู้จักบริหารงาน และบริหารคน มีความ
รับผิดชอบ อีกท้ังต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีบุคลิกภาพดี มีภาพลักษณ์ท่ีสง่างาม แต่งกายถูกกาละเทศะจะทาํ
ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมัน่ใจและนาํไปเป็นต้นแบบของตนเองต่อไป”  
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2) ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม  
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพามหาวทิยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 
ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งกิจสัมพนัธ์ (Initiating structure) ซ่ึงเก่ียวกบังานท่ีเป็นภารกิจของมหาวิทยาลยั ร่วมกบั
ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) ซ่ึงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีผูท้รงคุณวุฒิ
ไดส้รุปว่าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัท่ีดีควรจะมุ่งเนน้ภาวะผูน้ าทั้ง 2 ดา้นควบคู่กนัไปแบบบูรณาการ 
ดงัค ากล่าวของรองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) ท่ีกล่าวว่า 
“ภาวะผู้นาํเชิงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชนมีความเป็นเลิศ คือผู้นาํท่ีมุ่งงาน 
มีทิศทางการดาํเนินงานชัดเจนและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้นาํท่ีมุ่งมิตรสัมพันธ์ 
จึงจะบริหารจัดการผู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”  ซ่ึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
ผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 มิถุนายน 2559) ท่ี
กล่าววา่ “ถ้าผู้นาํองค์การมุ่งเน้นแต่งาน หรือมุ่งท่ีผลสัมฤทธ์ิเป็นหลัก ถึงแม้จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
มีความเป็นเลิศตามผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองของบุคลากร 
เช่น Turnover ของบุคลากรรวมถึงการทํางานเป็นทีม ส่วนผู้นําท่ีมุ่ งเน้นแต่ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานกอ็าจส่งผลให้การทาํงานล่าช้า แต่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้ดี ทางท่ีดี
ควรสร้างท้ังสองด้านให้สมดุลกัน งานก็ต้องได้ คนกต้็องดี ซ่ึงต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการองค์การ” 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชนมีความส าคญั ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมผลกัดนัและน าพาองค์การให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ โดยอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า
มุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพตามภารกิจหลกัของการจดัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาอนัไดแ้ก่ 1) ดา้นการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 2) ดา้น
การสร้างงานวิจยัและนวตักรรมทั้งภายในมหาวิทยาลยัและร่วมมือกบัองค์การภายนอก 3) ดา้นการ
บริการวชิาการแก่ชุมชน สังคม และ 4) ดา้นการสืบสานอนุรักษศิ์ลปวฒัธรรมอนัดีงามของไทยให้คงอยู ่
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ทั้งน้ีภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัจะส าเร็จไดต้อ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานและทีมงานท่ีเขม้แข็งร่วมแรงร่วม
ใจในการท างานและร่วมกนัพฒันาองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกบัศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัเอกชน (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 9 พฤศจิกายน 2559) ท่ีกล่าววา่ “ภาวะผู้นาํเชิงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมและผลักดันให้
องค์การมีความเป็นเลิศ  คือ ผู้นาํท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจทาํงาน ตามแผนงาน กรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน 
ขณะเดียวกันจะให้ความสําคัญกับทีมงานทุกระดับ “เพ่ือให้ได้ใจคน ครองใจคน” ท่ีจะมาร่วมแรงร่วม
ใจและร่วมมือกันในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย” และยงัสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานประกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 ธนัวาคม 2559) ท่ี
กล่าวว่า “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี ความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทาํงานท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ตลอดจนวิธีคิดและรูปแบบของการบริหารจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมถึงให้ความสําคัญกับกระบวนการส่ือสารท้ังในองค์การ และนอกองค์การ
โดยเช่ือว่ากระบวนการส่ือสารท่ีดีจะสร้างความรักสามัคคีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติและทาํ
ให้องค์การดาํรงอยู่ได้และมีความมัน่คง”  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอธิการบดีมหาวทิยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 
สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าวว่า “ผู้นาํท่ีมีภาวะผู้นาํเชิงพฤติกรรมต้องสามารถบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้นาํจะต้องมีความคิดท่ีเป็นอิสระ คือ คิดเป็น และรับฟังเป็น แล้วนาํเร่ืองท้ัง
สองด้านมาใช้ประกอบในการตัดสินใจซ่ึงการตัดสินใจจะต้องยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก หาก
ผู้นาํคิดแต่เร่ืองประโยชน์ส่วนตัว ผู้ตามก็จะยึดประโยชน์ส่วนตัวเช่นกัน องค์การกจ็ะไม่ยัง่ยืน” 

 

3) ภาวะผู้น าเชิงการบริหารจัดการ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ก าหนด

นโยบายพร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถงึผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีจะน าพาองคก์ารมหาวทิยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ี
สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆไดเ้ป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ าท่ี
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีบริบท
ของสังคมมีการเปล่ียนแปลง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้ งตรงและทางอ้อม ผู ้มีส่วนส าคัญสุดในการขับเคล่ือนนโยบายและ
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ยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นบทบาทของอธิการบดีต้องเป็นผูมี้วิสัยทศัน์
กว้างไกล เป็นนักบริหารจัดการ นักคิด นักเจรจาท่ีดี ภายใต้บริบทและความท้าทายท่ีเกิดจาก
สถานการณ์จากการเปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตามผูน้ าระดบัท่ีรองลงมาก็มีความส าคญัไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของรองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) 
ท่ีกล่าวว่า “ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศโดยผู้บริหารทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย นั่นกคื็ออธิการบดี ต้องเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
เชิงกลยุทธ์นั้นต้องเป็นการท่ีคิดแล้วต้องทาํได้ ไม่ใช่คิดแบบเพ้อฝัน ผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ
อธิการบดี ต้องเป็นผู้ มีหูตากว้างขวางเปรียบเสมือนกับตาของเหย่ียว สามารถมองและวิเคราะห์บริบท
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้นาํทุกระดับต้องมีความเข้าใจในบริบทของความเป็น
อุดมศึกษา เข้าใจในเร่ืองของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงพร้อมท่ีจะรับ
การเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ สามารถบริหารงานท่ามกลางส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ บริหารระดับรองลงมาจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม มีผลงานท่ีเด่นชัด ได้แก่  คณบดีต้องมีหูมีตาแบบเปรียบเสมือนนก โดยท่ัวไป
นกบินได้ไม่สูงมากนัก ไม่สามารถมองเห็นได้กว้างไกลเท่าเหย่ียว แต่สามารถช่วยเป็นหูเป็นตาแทน
ผู้บริหารระดับสูงได้ในระดับปฏิบัติงาน”  

นอกจากน้ีภาวะผูน้ าเชิงบริหารจดัการในสถานการณ์ปัจจุบนัด้วยวิธีการส่ือสารท่ีดีเพื่อการ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูป้ฏิบติังานรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งถูกทิศถูกทางพร้อมกบัความเป็น
กลัยาณมิตร ดงัค ากล่าวของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 
สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าวว่า “ภาวะผู้นาํเชิงการบริหารจัดการ ต้องเป็นผู้นาํการเปล่ียนแปลง สามารถ
บริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change management) ได้อย่างทันท่วงที และยังรวมถึงการเป็นผู้นาํใน
ทุก ๆ สถานการณ์ หรือเป็นผู้นาํเม่ือเกิดวิกฤติ อาทิ การให้สัมภาษณ์กับผู้ ส่ือข่าว ซ่ึงถือว่าเป็นวิกฤตหน่ึง
ของผู้นาํ สามารถดูได้จากการตอบข้อคาํถามของผู้นาํหรือผู้บริหารว่าถ้าตอบแล้วคนฟังรู้สึกดีหรือไม่ 
หรือตอบแล้วทําเร่ืองง่ายให้เป็นเร่ืองยากหรือตอบแล้วทําเร่ืองยุ่ งให้ยุ่ งมากขึ้นหรือไม่ ยกตัวอย่าง 
ประสบการณ์ตรงท่ีเคยประสบคือได้รับมอบหมายทาํหน้าท่ีแถลงข่าวเก่ียวกับการแก้ไข วิกฤตของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสบปัญหา อย่างใจเย็นโดยขอให้ผู้ ส่ือข่าวมานั่งพูดคุยหารือกันในส่ิงท่ี ดี ท่ี
สร้างสรรค์ หลังจากนั้นข่าวก็เร่ิมสงบลงเร่ือยไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียพูดได้ว่าสามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้” อยา่งไดก้็ตามผูน้ ายงัตอ้งมีวิธีในการสร้างบรรยากาศการท างาน และผลกัดนับุคลากร
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ให้ท างานบรรลุตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดบัต่าง ๆ 
เพื่อสามารถตดัสินใจอยา่งเหมาะสม มีการก ากบัดูแลการท างานอยา่งเป็นระบบ เกิดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบติังานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การ และ
เปรียบเทียบการท างานกบัหน่วยงานอ่ืน มีการวิเคราะห์ ทบทวนขอ้มูลผลการด าเนินการจากทุกดา้น
พร้อมทั้งก าหนดวธีิปฏิบติังานเพื่อใหอ้งคก์ารมีการด าเนินงานเป็นไปดว้ยจริยธรรม 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพาองค์การ
มหาวทิยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงปัจจุบนักระแสโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีความเจริญ
ทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบนัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเราจึงตอ้ง
ปรับตวัและเปล่ียนแปลงใหท้นักบัเหตุการณ์ของโลกปัจจุบนั ผูน้ ามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีภาวะผูน้ าเชิง
การบริหารจดัการเท่านั้นท่ีสามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีในทุก
สถานการณ์ และทุกการเปล่ียนแปลง ผูน้ าในทุกระดบัลว้นมีส่วนช่วยผลกัดนัส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัมี
ความเป็นเลิศ ในส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูก้  าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ของมหาวิทยาลยั ส่วน
ผูบ้ริหารระดบักลางจะน านโยบาย วิสัยทศัน์ มาแปลงเป็นแผนกลยุทธ์ และยุทธวิธี ส่งต่อให้ผูบ้ริหาร
ระดับล่างน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และสู่การปฏิบัติของบุคลากรตามบริบทของการจัด
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะ
น าพาองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศดว้ยภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็วขณะเดียวกนัตอ้งเป็นผูน้ าท่ีสามารถจดัการกบั
ความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ในทุกสถานการณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชนทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ชาร์ล ดาวินท่ีวา่ “ผู้ ท่ีอยู่รอดมิใช่เป็น
สายพันธ์ุ (Species) ท่ีแข็งแรงท่ีสุดหรือฉลาดท่ีสุดหากแต่ว่าเป็นผู้ ท่ีสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ดีท่ีสุดต่างหาก”  มีผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงการบริหาร
จดัการท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไวด้งัน้ี 

รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2559) กล่าววา่ “ภาวะ
ผู้นาํของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบสําคัญ และเป็นองค์ประกอบแรก เพ่ือการบริหารจัดการองค์การท่ี
เป็นเลิศ โดยเฉพาะองค์การมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ต้องใช้
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ภาวะผู้นาํค่อนข้างสูง เน่ืองจากมมุมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ของผู้นาํมีความสําคัญสูงสุดและมีผลอย่างย่ิง
ต่อการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัย  เพราะถ้านาํอย่างถกูทิศทาง ผลกจ็ะออกมาอย่างถกูต้องถกูทิศทาง จึงเป็น
ส่ิงท่ีจะนาํไปสู่ความเป็นเลิศได้ ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต อธิการบดีเป็นผู้ มีภาวะผู้ นาํสูงและมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันใช้หลักของ
ความยืดหยุ่น และไม่ตายตัวในการบริหารจัดการองค์การด้วย ฉะนั้นทีมบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
จึงพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นความเป็นเลิศขององค์การจะเกิดขึน้ได้ 
ผู้นาํต้องมีความสามารถในการรับรู้การเปล่ียนแปลงและกาํหนดทิศทางท่ีบางคร้ังอาจต้องมีการปรับตัว
ให้ทันท่วงที ผู้นําต้องสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือท่ีจะสะท้อนการทํางานให้ชัดเจน อย่างของ
มหาวิทยาลัยรังสิต มีปรัชญา คือ ขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติ เพ่ือปฏิรูปสังคมประเทศไทยสู่
ธรรมาธิปไตย ซ่ึงนั่นก็คือวิสัยทัศน์ท่ีทางมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่เปิดรับ
นักศึกษาเข้ามา เก็บค่าลงทะเบียน นักศึกษาเรียนจบก็รับปริญญา แต่มองว่ามหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วย
พัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างในแง่ของสังคมธรรมาธิปไตย  ซ่ึงหมายถึงเป็นประชาธิปไตยท่ีมีความ
ถูกต้อง มีธรรมาภิบาลไม่ใช่แค่การทาํธุรกิจทางการศึกษา ท้ังนีส้ถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นภาวะผู้นาํเชิงการเปล่ียนแปลงและยืดหยุ่นมีความสําคัญ เพราะว่าวันนีท้าํ
อย่างหน่ึงพรุ่งนีอ้าจเปล่ียนไปอีกอย่างหน่ึงกไ็ด้แต่กต้็องยึดหลักการตามวิสัยทัศน์และปณิธานท่ีตั้งไว้”  

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 
กนัยายน 2559) ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการว่า “ภาวะผู้นาํผู้บริหารเป็นหัวใจสําคัญของ
มหาวิทยาลัยเอกชน เราอาจจะมีข้อเสียเปรียบมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่หลายเร่ือง แต่ว่าเร่ืองท่ีเราได้เปรียบ
คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถท่ีจะขับเคล่ือนชี้นาํและผลักดันองค์การให้ไปถึงเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วกว่าภาครัฐ เพราะฉะนั้นความมีภาวะผู้ นําของผู้ บริหารจึงเป็นเ ร่ื องสําคัญมาก 
นอกเหนือจากการมีวิสัยทัศน์ การบริหารคนได้ดีแล้ว เร่ืองความเร็วเป็นอีกปัจจัยท่ีสําคัญ ผู้บริหารต้อง
เร็ว ต้องทันต่อความเปล่ียนแปลง และต้องเห็นภาพของอนาคตท่ีค่อนข้างจะชัดด้วย ถ้าผู้นาํไม่เห็นภาพ
ความเปล่ียนแปลงท่ีกาํลังจะมาถึง แล้วกป็รับตัวช้า จะทาํให้องค์การเดินไปข้างหน้าได้ลาํบากมากในยุค
นี ้อาทิ ความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหารต้องเปิดกว้างในทุก ๆ 
เร่ือง ต้องรู้เท่าทัน ยอมรับความเปล่ียนแปลง และบริหารความเปล่ียนแปลงให้จงเร็ว”  

พร้อมความคิดเห็นของอธิการบดีมหาวทิยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) 
ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ “ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึน้เร็วและมักจะมาคู่กับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษารุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเขาสามารถใช้
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เทคโนโลยีได้ดีท้ังในชีวิตประจาํวนั และการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมลูต่าง ๆ สามารถโต้เถียงหรือ
นาํเสนอความคิดเห็นของตนเองกับอาจารย์ผู้สอน  แต่คนเหล่านีจ้ะมีความอดทนน้อย และรอคอยไม่
ค่อยเป็น หากเราไม่มีความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของคนแต่ละรุ่น ก็จะเห็นว่า 
พวกเขามีพฤติกรรมท่ีแย่ลงเร่ือย ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขามีบางอย่างท่ีดีขึน้และมีบางอย่างท่ี
แย่ลง ดังนั้นผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นาํเชิงการบริหารจัดการจะต้องยอมรับการใช้เทคโนโลยี ต้องทาํความ
เข้าใจยอมรับการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างนั้นให้จงได้” อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัค ากล่าวของ
นกัวิชาการมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 กนัยายน 2559) ท่ีกล่าววา่ “ผู้บริหารจะต้อง
ปรับความคิดให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับตัวให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและดาํรงอยู่ได้สืบ
ต่อไปในอนาคต เน่ืองจากในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากย่ิงขึน้ส่งผลให้มีช่องท างการ
เรียนรู้มากมายท่ีสามารถทดแทนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ เช่น MOOC (Massive Open 
Online Course) โดยท่ี MOOC  เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการนาํเทคโนโลยี
และวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ทาํให้คนท่ัวโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงตอนนีมี้เครือข่ายครอบคลุมไปท่ัวทุกมมุโลกแล้ว” 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัเอกชนในฐานะเป็นสถาบนัการศึกษาทางสังคม และเป็นองค์การ
สาธารณะซ่ึงมีผูมี้ส่วนได้เสีย จึงตอ้งให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการจดัการศึกษาและบริหารคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเอกชน และสถานประกอบการท่ีใช้
บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่มีความเห็นในภาพรวมวา่ “มหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะเป็น
ผู้ผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องสร้างบัณฑิตให้คิดเป็น ทาํเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และมีความทันสมัยกับสถานการณ์ของบริบทโลกปัจจุบัน” และยงัเห็นวา่ ภาวะผู้นาํของ
ผู้บริหารมีความสําคัญและจาํเป็นต่อการปฏิบัติงานในองค์การ ท่ีต้องร่วมงานกับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ 
ทุกระดับ กล่าวคือ ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นาํต้องสามารถนาํตนเอง นาํผู้ อ่ืน และนาํองค์การในสภาวการณ์
ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี พร้อมนีใ้นแง่มมุของการบริหารการศึกษาและการบริหารเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
เอกชนควรเพ่ิมเนือ้หารายวิชาท่ีเก่ียวกับจิตวิทยา ท้ังจิตวิทยาทางการบริหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปเผชิญกับโลกของการทาํงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา” 

 

กล่าวโดยสรุปภาวะผูน้ าผูบ้ริหารท่ีสามารถน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ ทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ระดบัอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัตอ้งมีภาวะผูน้ า 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1 ภาวะผูน้ า
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เชิงคุณลกัษณะนัน่คือผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสมกบัต าแหน่ง เป็นนกั
บริหารจดัการ  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  คิดเชิงกลยุทธ์ และมีประสบการณ์ท่ีจะขบัเคล่ือนให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัเป็นไปตามภารกิจหลกั มีความรอบรู้ในสายงานวิชาการแต่ละสาขาอยา่งแตกฉานเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือมัน่ของทีมงาน เพื่อก้าวสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศตามนโยบายของการอุดมศึกษา 
ประการท่ี 2 ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมนัน่คือผูน้ าท่ีมุ่งงานมีทิศทางการด าเนินงานชดัเจนและมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผูน้ าท่ีมุ่งมิตรสัมพนัธ์ จึงจะบริหารจดัการผูป้ฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรสร้างทั้งสองดา้นใหส้มดุลกนั งานก็ตอ้งได ้คนก็ตอ้งดี ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจดัการองคก์าร จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต้ามเป้าหมาย และประการท่ี 3 ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการนัน่คือผูน้ าท่ี
สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ เป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์และเป็น
ผูน้ าท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
เทคโนโลย ีและกระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นผูน้ าจึงมี
ส่วนในการขบัเคล่ือนนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ เป็นนกับริหารจดัการ นกัคิด นกั
เจรจาท่ีดี ภายใตบ้ริบทและความทา้ทายท่ีเกิดจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งรวดเร็ว สามารถ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเอกชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตบ้ริบทของความเป็น
มหาวทิยาลยัเอกชน และน าองคก์ารมหาวทิยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย   
เอกชนไทยในมิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงคุณลกัษณะ 
 มีความรู้ความสามารถ
พิเศษและประสบการณ์
ในการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยั 

 ผู้บ ริห าร ทุ ก ระดับ มี

ภาวะผู้น าเชิงคุณลกัษณะ 
 มีความรู้ความสามารถ
รอบด้านเป็นท่ีประจักษ ์ 
โดดเด่นประกอบกับมี
ประสบการณ์ในต าแหน่ง
บริหารจะดียิง่ 

ภาวะผู้น าเชิงคุณลกัษณะ 
 ภาวะผูน้ าท่ีจะน าพามหาวิทยาลยัให้มี
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ คือผูบ้ริหารท่ี
มี ภ า ว ะ ผู ้ น า มี ค ว า ม ร อ บ รู้ มี
ประสบการณ์มีความสามารถพิเศษโดด
เด่นเชิงประจกัษ์ตลอดจนมีบุคลิกภาพ
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ภาวะผู ้น า เ ป็นทั้ งนัก
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
นกัการศึกษาท่ีรอบรู้ใน
ศาสตร์และวิชา ชีพ ท่ี
มหาวทิยาลยัเปิดสอน 

 มี วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า น
อุดมศึกษากว้างไกลมี
บุคลิกภาพดีทั้ งภายใน
และภายนอก จะน ามา
ซ่ึงความศรัทธา เช่ือมัน่
เช่ือถือจากทุกฝ่าย 

 เป็นผู ้มี จิตใจดีมีความ
เป็นกัลยาณมิตรกับผู ้
ปฏิบติั งานทุกระดบั 

 มีความ เ ป็นสากลและ
ทนัสมยั 

 มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น 
การศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

 มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 
อยา่งต่อเน่ือง 

 มีความรู้ในศาสตร์และ
วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลยัจดั
ก า ร ศึ กษ า ใน ระ ดับ ท่ี
สามารถน าไปบริหาร
จดัการได ้

 รู้จักบริหารงาน บริหาร
คนและมีความรับผิดชอบ
สูง  เก่งคน เก่งงาน 

ท่ีดีภาพลกัษณ์สง่างามจะน ามาซ่ึงความ
ศรัทธา เช่ือมั่น เช่ือถือ จากทุกฝ่ายท่ี
เ ก่ียวข้องโดยเฉพาะผู ้บริหารท่ีเป็น
อธิการบดีส าคญัสุด ในการขบัเคล่ือน
มหาวิท ย าลัย  จะต้อ ง มี วิ สั ย ทัศน์
กวา้งไกล ล ้ าหน้า ใจกวา้ง เปิดใจรับ
การเปล่ียนแปลง ส่วนผูบ้ริหารท่ีเป็น
คณบดีต้องมีความรู้ในศาสตร์และ
วิชาชีพท่ีเปิดสอนมีความสามารถใน
การตอบสนองนโยบายของอธิการบดี 
ส าหรับรองอธิการบดีมีความส าคัญ
เช่นกนันัน่คือมีความสามารถในแต่ละ
ด้านแต่ละภารกิจอย่า ง เต็ม ท่ี  เพื่ อ
ช่วยงานและตอบสนองนโยบายของ
อธิการบดีรวมถึงท่ีปรึกษาอธิการบดีก็
มีส่วนส าคัญเพราะเป็นหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ใหก้วา้งไกล 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
 ผู ้บริหารท่ีต้องมุ่งเน้น
ทั้งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และ มุ่ ง มิ ตรสัมพัน ธ์
ควบคู่กนั 

 มุ่ง เน้นงานต้องมีการ
ก ากับดูแลการท างาน
ของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

 มีการวิเคราะห์ทบทวน
ผลการด าเนินงานจาก
ทุกดา้น 

 มีวิธีการส่ือสารท่ีดีใน
การ ถ่ ายทอดไปยัง ผู ้
ปฏิบติังานและผูมี้ส่วน
ได้เสียอย่างถูกทิศถูก
ท า ง มี ค ว า ม เ ป็ น
กลัยาณมิตร 

 มีการส ร้า งขวัญและ
ก าลัง ใจกับใต้บังคับ
บญัชา ท าให้มีแรงจูงใจ
ในการท างาน 

 
 
 

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
 ผู ้บริหารมุ่งมั่นตั้ งใจใน
การท างาน มีแผนงาน 
และเป้าหมายชดัเจน 

 มีความคิดส ร้างสรรค ์     
คิดเป็นและรับฟังเป็น 

 ใหค้วามส าคญักบัทีมงาน
ทุกระดับ  “ เพื่ อ ให้ ได ้     
ใจคน ครองใจคน” 

 ผู้ บ ริ ห า ร ต้ อ ง เ ป็ น
แบบอย่างท่ีดี อาทิ การ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า ค ว า ม
รับผิดชอบต่อภารหน้าท่ี 
จะท าให้เป็นท่ีเคารพนับ
ถือ เ ช่ือใจในผู้บ ริหาร 
ก่อให้เ กิดความเ ช่ือมั่น
และจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

 ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
กระบวนการส่ือสารทั้ ง
ภ า ย ใ น แล ะภ า ยนอก
องค์การ จะสร้างความรัก
ส า มั ค คี แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ระ สิท ธิ ภ าพ ในก า ร
ปฏิบติังาน 

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
 ภาวะผูน้ าท่ีจะน าพาองค์การให้มีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ตอ้งอาศยัผูบ้ริหาร
ท่ีมีภาวะผูน้ ามุ่งมัน่ตั้งใจ มีทิศทางการ
ด าเนินงานชัดเจนให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีคุณภาพตามภารกิจหลกัของการ
จัดการ ศึกษา ในระดับ อุดม ศึกษา
ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผูน้ าท่ีมุ่งมิตร
สัมพนัธ์ มีความเป็นกลัยาณมิตรไดใ้จ
ลูกน้อง สร้างทีมงานท่ีแข็งแกร่งหาก
ผูน้ ามุ่งเนน้แต่งานหรือมุ่งท่ีผลสัมฤทธ์ิ
เ ป็ น ห ลั ก ถึ ง แ ม้ จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
มหาวิทย าลัย มีความ เ ป็น เ ลิศตาม
ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองการ
ลาออกของบุคลากร ส่วนผูบ้ริหารท่ี
มุ่ ง เ น้ น แ ต่ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ผูป้ฏิบติังานก็อาจส่งผลให้การท างาน
ล่าช้าแต่สามารถพฒันาความสัมพนัธ์
ในหน่วยงานให้ดี ทางท่ีดีควรสร้างทั้ง
สองด้านให้สมดุลกันงานก็ต้องได ้   
คนก็ต้องดี ซ่ึงต้องใช้ทั้ งศาสตร์และ
ศิลป์ในการบริหารจดัการองค์การเพื่อ
การปฏิบติังานท่ี เป็นเลิศ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงการ 
บริหารจัดการ 

 ผู้น าท่ีสามารถจัดการ
กับความไม่ แ น่นอน
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ใ น ทุ ก
สถานการณ์ 

 ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง
รวด เ ร็ ว  บ ริหารงาน
ท่ า ม ก ล า ง ก า ร
เป ล่ี ยนแปลงอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ 
คิดแลว้ตอ้งท าได ้

 ต้องมีความเข้าใจใน
บ ริ บ ท ค ว า ม เ ป็ น
อุดมศึกษาเข้าใจเ ร่ือง
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ กิ จ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
เ ป้ าหมาย ร่วมกันกับ
ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร 

 เป็นผู ้น าเม่ือเกิดวิกฤติ
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร กั บ
ปัญหาและอุปสรรคได้
เป็นอยา่งดี 

ภาวะผู้น าเชิงการ 
บริหารจัดการ 

 ผู้น าก าร เป ล่ี ยนแปลง 
ผูน้ านวตักรรม ท่ีสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งรวดเร็ว 

 สามารถจดัการกับความ
ไม่แน่นอนและข้อจ ากัด 
ไดใ้นทุกสถานการณ์ 

 มี วิ สั ย ทั ศ น์ เ ห็ น ภ า พ
อนาคตท่ีค่อนข้างจะชัด 
รู้ เ ท่ า ทัน ย อ ม รับ แ ล ะ
บริหารความเปล่ียนแปลง
ใหจ้งเร็ว 

 ต้องเข้าใจคนและความ
เปล่ียนแปลงของสังคม
ในยุคปัจจุบนัโดยเฉพาะ
เร่ืองความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการเ รียน รู้และการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลยัตอ้งก้าวทนั
แ ล ะ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เป ล่ียนแปลงอย่าง เ ร็ว
พลนั 

ภาวะผู้น าเชิงการบริหารจัดการ 
 ภาวะผู ้น าเชิงการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะ
น าพาองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ คือ ผูน้ าท่ี มี
วิสั ยทัศน์ชัด เ จน เ ห็นภาพอนาคต       
คิดต่าง  สามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถจดัการความไม่แน่นอนรวมถึง
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในทุก
สถานการณ์ เป็นนกัคิดเชิงกลยุทธ์ คิด
แล้วต้องท าได้ต้องมีความเข้าใจใน
บริบทความเป็นอุดมศึกษา เขา้ใจเร่ือง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายร่วมกันกับผู ้ปฏิบัติงานใน
องค์การ มีวิธีการส่ือสารท่ีดีในการ
ถ่ายทอดไปยงัผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วน
ได้เสียอย่างถูกทิศถูกทาง และมีความ
เป็นกลัยาณมิตร เป็นผูน้ าเม่ือเกิดวิกฤต
สร้างบรรยากาศการท างานและผลกัดนั
บุคลากรให้ท างานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสม กระจาย
อ านาจใหบุ้คลากรในระดบัต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม ตดัสินใจอย่างเหมาะสม มี
การก ากบัดูแลการท างานของบุคลากร
อย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ทบทวน
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ใ ห้
บุคลากรในระดบัต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม 

 ตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
 สร้างบรรยากาศการ
ท า ง า นแล ะ ผลัก ดัน
บุคลากรให้ท างานตาม
ภ า ร กิ จ ท่ี ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง
เหมาะสม 
 

 

 สามารถน าตนเองน าผูอ่ื้น
และน าตามสภาวการณ์
ต่าง ๆ ได ้

 ใช้หลกัของความยืดหยุ่น 
ในการบริหารจดัการใน
บางสถานการณ์  

 มีความรับผิดชอบต่อการ
ป ฏิบั ติ ง านและคว าม
รับผดิชอบต่อสังคม 

ผลการด าเนินงานจากทุกด้านมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ เป็นผู ้น า
น วั ต ก ร ร ม  ก ล้ า ห า ญ แ ล ะ ก ล้ า
เปล่ียนแปลง เป็นบุคลิกท่ีหาได้ยากมี
เฉพาะในผูบ้ริหารบางคนเท่านั้นยากท่ี
จะฝึกกันได้ในระยะเวลาอันสั้ นเป็น
ไหวพริบและวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
สามารถพลิกสถานการณ์จากวิกฤตให้
เป็นโอกาสได ้ซ่ึงส่ิงน้ีท าให้ผูบ้ริหารท่ี
มีภาวะผูน้ าเป็นเลิศ จะน ามหาวิทยาลยั
ไปสู่ความเป็นเลิศได ้ 

 

 

4.1.1.3 มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั         

2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายพร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 
มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมกับการศึกษาวิจัยเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่ามิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นว่าทรัพยากร
มนุษย์มีความส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนเพื่อปฏิบติังานขององค์การ ดังนั้นองค์การมหาวิทยาลัย
เอกชนจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมี
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ดว้ยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ประกอบดว้ย ประการท่ี 1 
ตอ้งเร่ิมจากกระบวนการคดัเลือกสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั ทั้งบุคลากรหลกัและ



161 
 

บุคลากรสายสนับสนุน ประการท่ี 2 มีระบบกลไกในการพฒันาบุคลากรแต่ละระดบัให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และประการท่ี 3 มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึก
รักและเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพให้คงอยูคู่่กบัมหาวิทยาลยัพร้อม
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศใหก้บัมหาวทิยาลยัเอกชน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

1) การคัดเลือกสรรหาบุคลากร 
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษยว์่า เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนให้มีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ การบริหารทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นหลกัการสร้างทุนมนุษยอ์ยา่งถาวร คงทน ย ัง่ยืน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล
, 6 มิถุนายน 2559) สอดลอ้งกบัค ากล่าวของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ท่ีกล่าววา่ “บุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  มหาวิทยาลัยใดมีบุคลากรท่ี
มีคุณภาพมหาวิทยาลัยนั้นจะพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นให้ดีและมีคุณภาพได้ แต่หากได้คนไม่ดีถือว่าเ ป็น
ต้นทุนท่ีแพงมาก การคัดเลือกหรือการสรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ และมีความสามารถ ควรให้
ผู้บริหารของหน่วยงาน  คณะ  และ สาขาวิชาท่ีจะต้องรับบุคคลเหล่านั้นเข้าทาํงาน มีโอกาสได้เข้าไป
คัดเลือกและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของรักษาการผูอ้  านวยการส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) 
ท่ีกล่าววา่ “การคัดเลือกสรรหาบุคลากรจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกท่ีดีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีดีมี
ประสบการณ์  มีความสามารถ และหรือมีช่ือเสียงจะดีมาก” ดงันั้นบุคคลจึงเป็นทุนมนุษยท่ี์ส าคญัสุดใน
การผลักดันและขับเคล่ือนการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเอกชนให้มีความเป็นเลิศ  โดยเร่ิมจาก
กระบวนการคดัเลือกสรรหาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าท่ี โดยเฉพาะ
อาจารยซ่ึ์งถือวา่เป็นบุคลากรหลกัของมหาวิทยาลยั ตอ้งมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงมีความสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญใน
วชิาชีพท่ีเปิดสอน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว ้ 

ขอ้คิดเห็นอนัทรงค่าของรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ) กล่าวเพิ่มเติม
วา่ “การท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสําเร็จ (Performance) ได้ และ
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นาํไปสู่การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) และด้าน
แรงจูงใจ (Motivation) โดยความสามารถนั้นมาจากความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ส่วน
แรงจูงใจ มาจากทัศนคติ (Attitude)  และสถานการณ์ (Situation)  บุคคลท่ีมีความสามารถ คือ คนท่ีมี
ความรู้มีทักษะ และมีแรงจูงใจ เม่ือท้ังสององค์ประกอบมารวมกันกจ็ะก่อให้เกิดผลสําเร็จซ่ึงหมายความ
ว่า จะเกิดผลงานขึน้นั่นเอง”  

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เอกชนกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัย

สยาม ส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ จะน าพาองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชน
ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้เน่ืองจากทุกองค์การตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยบุคลากรภายในองค์การ ดงัท่ี
นกัวิชาการของมหาวิทยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 กนัยายน 2559) ไดก้ล่าววา่ “บุคลากร
คือทุนท่ีสําคัญขององค์การโดยเฉพาะในสายการศึกษา การบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้อง
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการรับคนเข้าทาํงาน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้าทาํงานนั้นต้องพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ท้ังเชิงทฤษฎีและหลักการทาํงาน สาํหรับบุคลากรท่ีมีช่ือเสียงและมีความสามารถ
บางคนบางวิชาชีพอาจต้องใช้กระบวนการคัดเลือกสรรหาแบบการเชิญมาเป็นอาจารย์กย่็อมทาํได้”  

อย่างไรก็ตาม การคดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพนั้น “ต้องมองในหลายมิติ ไม่ใช่ว่า
มองว่าจบปริญญาเอกเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูว่าเขาจบปริญญาเอกมาเขาทําอะไรได้บ้าง เขามี
บุคลิกลักษณะท่ีอยากจะพัฒนาตนเองหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีเขารักการสอนหรือไม่ถือเป็น
เร่ืองสาํคัญ รวมถึงต้องดูความเหมาะสมของบุคลากร ประกอบด้วย วัยวุฒิของบุคลากรถ้าหากบุคลากร
ในองค์การมีแต่วัยชรากค็งไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้ามีแต่วัยวุฒิน้อยเกินไปก็คงไม่ใช่เร่ืองท่ีดีนัก ในบาง
เร่ืองคนท่ีมีประสบการณ์มากกมี็ประโยชน์ แต่ในเร่ืองการใช้เทคโนโลยี คนท่ีอายุน้อยกจ็ะมีประโยชน์
มากกว่า ดังนั้น จึงต้องดูความสมดุลระหว่างวัยวุฒิด้านต่าง ๆ ปรับให้มีความสมดุลเข้ากันได้ถ้อยทีถ้อย
อาศัยกันและอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้การคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีนาํมาช่วยสนับสนุน
บุคลากรกมี็ส่วนสําคัญ เน่ืองจากในอนาคตการสอนในระดับอุดมศึกษาอาจจะไม่ต้องใช้คนสอนเพียง
อย่างเดียว แต่จาํเป็นต้องนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนและจัดการศึกษารวมถึงการบริหารจัดการอย่าง
ท่ัวถึงท้ังองค์การ” จากการให้สัมภาษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 
สิงหาคม 2559) 
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นอกจากน้ีรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 กนัยายน 2559) ได้
แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า “กระบวนการคัดเลือกสรรหาต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เร่ิมแรกว่า
ต้องการบุคลากรส่วนงานไหน ประเภทไหน มีลักษณะอย่างไรไหน จะเป็นบุคลากรหลัก คือ อาจ ารย์ 
หรือบุคลากรสายสนับสนุนอ่ืน แล้วจึงรับสมัครบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการและสมรรถนะท่ีเรา
ต้องการจริง ๆ ส่วนกฎกติกาในการจ้างงาน กต้็องมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและเป็นธรรม เพราะแต่ละคน
อาจจะมีเง่ือนไขไม่เหมือนกัน ย่ิงทุกส่วนงานมีความชัดเจนมากเท่าไหร่ การได้บุคลากรมาร่วมงานด้วย
จะทาํให้บุคลากรนั้น ๆ มีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่ และร่วมงานกันได้อย่างยาวนานและยัง่ยืน” 

พร้อมน้ี นกัวิชาการมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559) ได้
ยกตวัอย่าง “เกณฑ์ขั้นตํา่ในการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาทาํงานจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ผลงาน
วิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ของอาจารย์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม่ ท้ังนี้
กระบวนการคัดเลือกสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะดาํเนินการโดยสํานักงานบุคคล เม่ือ
คณะวิชา มีความต้องการจะสรรหาบุคลากรใหม่จะแจ้งไปท่ีสํานักงานบุคคล จากนั้นทางสํานักงาน
บุคคลจะลงประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยและเวบ็ไซต์หางาน เม่ือมีบุคคลสนใจ สํานักงาน
บุคคลก็จะส่งเร่ืองมาให้ทางคณะวิชาคัดเลือก จากนั้นจะมีการนัดสัมภาษณ์ โดยจะมีรองอ ธิการบดี 
คณบดี หัวหน้าสาขา เข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วย การท่ีมีรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วม
สอบสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการสรรหาบุคลากรค่อนข้างมาก 
กระบวนการสอบสัมภาษณ์จะประกอบด้วย การสอบถามเก่ียวกับทัศนคติเชิงจิตวิทยาท่ัวไป สอบถาม
การทาํวิจัยและแนวโน้มการทาํวิจัยในอนาคต พร้อมกับมีการสอบสอน หลังจากนั้นสํานักงานบุคคล
สรุปผลการคัดเลือกสรรหาพร้อมกับดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ต่อไป” 

 

2) การพฒันาบุคลากร 
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นว่าการพฒันาบุคลากรเป็นประเด็นส่งเสริมคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าให้บุคลากรรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบความส าเร็จได ้การพฒันา
บุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการท างาน ความคิด วิธีการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพของสังคม การพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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จ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรหลกั เป็นล าดบัแรก นัน่ก็คือ พฒันาเชิงวิชาการให้กบัอาจารยผ์ูส้อน ทั้งดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ และการท างาน
วจิยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ “บุคลากรเป็นทุนมนุษย์สําคัญขององค์การ การพัฒนา
บุคลากรควรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และผลงานวิชาการ โดยเฉพาะอาจารย์ ต้องเน้น
พัฒนาเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นบุคลากรหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในมหาวิทยาลัย” จากการให้สัมภาษณ์ของ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) นอกจากน้ี 
ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอีกท่านหน่ึงยงัไดก้ล่าวไวว้า่ “ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมาจากคีย์หลักท่ีสําคัญสุด นั่นคือ อาจารย์ ฉะนั้นอาจารย์ต้องเก่ง เจ๋ง มีการอัปเดตและ
พัฒนาความรู้ ผลิตผลงานวิชาการอย่างสมํา่เสมอ จะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในระดับ Top 10 ของ 
World class ล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแทบท้ังส้ิน ท่ีมีอาจารย์เก่ง มีช่ือเสียง สร้างงานวิจัยและ
นวตักรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง” 

ขณะเดียวกนับุคลากรสายสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษา และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของ
แต่ละคณะ สาขาวชิา และหน่วยงาน รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้น
ความรู้ทกัษะ สอดแทรกทศันคติขององค์การ ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเป็นประจ าอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีการท าแผนพฒันา
บุคลากรในภาพรวมขององคก์าร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบุคคลใน
แต่ละสายงาน เป็นการพฒันาบุคลากรเพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ   

แสดงวา่หัวใจของความเป็นเลิศในการบริหารของมหาวิทยาลยัเอกชน ข้ึนอยู่กบัการส่งเสริม 
พฒันา บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ให้เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีอยู่ในระดับแนวหน้าเม่ือเปรียบเทียบกับ
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัส าคญัในการน าพามหาวทิยาลยัเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อยา่งย ัง่ยนื 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม
ส่วนใหญ่เห็นว่าการพฒันาบุคลากรมีความจ าเป็นโดยเฉพาะองค์การประเภทมหาวิทยาลยัการพฒันา
ทกัษะการท างานของบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีท างานและ
รายละเอียดเก่ียวกับการท างานหรือน าไปใช้กับการท างาน จากประสบการณท างานจริงจากเพื่อน
ร่วมงาน จากการท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีการปฏิบติังานในรูปแบบอ่ืน ๆ จากการเรียนรู้โดยการสังเกต
และลงมือปฏิบติังานจริงซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะไดเ้กิดการพฒันาทกัษะของบุคลากรดา้นต่าง ๆ 
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ยอ่ม สอดคลอ้งกบันโยบายแนวทางขององค์การนั้น ๆ รวมทั้งดา้นการก าหนด การวางแผน และการน า
นโยบายไปปฏิบติั รวมทั้งการใหค้วามร่วมมือของบุคลากรภายในองคก์ารนั้น ส่งผลถึงการท างานให้ส าเร็จ
ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

สอดคล้องกบัค ากล่าวของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีประทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 
กนัยายน 2559) ท่ีกล่าวว่า “การพัฒนาบุคลากร เป็นส่ิงจําเป็นอย่างมาก และควรจะให้ความสําคัญ   
มาก ๆ ท้ังเชิงทฤษฎี หลักการ และภาคปฏิบัติ”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวิทยาลยั
เอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 ตุลาคม 2559) ได ้“ยกตัวอย่างบริษัทเอน็เอม็บีมินีแบไทย จาํกัด มีการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม (Training) ก่อนการปฏิบัติงาน บางสายงานต้องมีการพัฒนาบุคลากร
เป็นประจาํเพ่ือเพ่ิมพูนข้อมูลข่าวสารตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และบางสายงานจาํเป็นต้องส่งบุคลากร
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ ตัวอย่าง การส่งบุคลากรศึกษาต่อในสายงานด้านวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่”  เป็นตน้ นอกจากน้ีนกัวิชาการมหาวิทยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559) ยงัไดก้ล่าวเสริมวา่ “การพัฒนาบุคลากรนั้น อาจทาํได้โดยจัดอบรมเร่ือง
การสอนแก่อาจารย์ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาสองปี 
หรือควรจะเพ่ิมการนาํเสนอผลงานจากหน่ึงเร่ืองเพ่ิมเป็นสองเร่ือง ควรมีการวางแผนอนาคตให้กับ
บุคลากร (Career Path) ส่งเสริมให้อาจารย์ช้ันผู้ น้อยก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยมีโครงการให้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศแล้วกลับมาชดใช้ทุนหรือโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง”  

อยา่งไรก็ตามรองอธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 กนัยายน 2559) ได้
อธิบายวา่ “หากมหาวิทยาลัยดาํเนินการพัฒนาบุคลากรไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ัวไป  การ
ส่งบุคลากรไปอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อ ประสิทธิผลท่ีได้อาจจะไม่ดีนัก ถ้าหากศึกษารายละเอียดกับ
เร่ืองเหล่านีใ้ห้ดีพอว่าควรจะพัฒนาเร่ืองใดไปในทิศทางไหน มีความชัดเจนในการพัฒนาแค่ไหน ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต้องคิด ต้องมีการศึกษารายละเอียดการพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชน จึงต้องคาํนึงถึง 
เป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ จึงจะนาํพา
มหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศได้  

จากความคิดเห็นของอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) 
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรดว้ยการส่งเสริมการศึกษาต่อวา่ “การพัฒนาบุคลากรโดยการให้ศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเป็นเร่ืองท่ีดีโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก แต่ต้องศึกษาต่อในสถาบันและ
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ไม่เพียงแค่ศึกษาต่อเพ่ือให้ได้คุณวฒิุปริญญาเอก”  
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พร้อมน้ีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ “ยกตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรว่าถ้าหาก
มหาวิทยาลัยจะเน้นเร่ืองการเรียนการสอนท่ีเป็นแอคทีพเลินน่ิง มหาวิทยาลัยก็ต้องมีความชัดเจนใน
เร่ืองนี ้การสร้างหลักสูตรต้องมีการออกแบบ วางแผน กระบวนการพัฒนาอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน และ
สามารถทาํได้จริง ตั้งแต่หาคนเข้ามาดูแล มีหน่วยงานกาํกับดูแลชัดเจน ตอนนีท่ี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กําลังดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” มีการออกค่าย มีการอบรม
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ มีการแชร์ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ด้วยกัน
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด”  นบัเป็น
การพฒันาบุคลากรท่ีเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  

ในส่วนของการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตจากการสัมภาษณ์ รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2559) ไดย้กตวัอยา่ง “การพัฒนาบุคลากรใน
สายการสอน มีกฎเกณฑ์ท้ังเชิงให้และเชิงบังคับ   เชิงให้ คือ การขึน้ค่าประจาํตาํแหน่ง และมีเงินรางวัล
ให้ เช่น บุคลากรสร้างผลงานวิชาการและได้รับตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีช่ือเสียง ย่ิงวารสารไหนท่ีมีอิมแพค
แฟคเตอร์สูง (impact factor) กจ็ะได้รับค่าตอบแทนหรือรางวลัมากตามไปด้วย ใครขอตาํแหน่งวิชาการ 
ใครขึน้ตาํแหน่งเร็วก็จะมีค่าตอบแทนเป็นเงินพิเศษให้ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การส่งตีพิมพ์และการนาํเสนอในการประชุมวิชาการต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกัน เชิงบังคับ คือ มีมาตรการ
ลงโทษ เช่น บุคลากรต้องสร้างผลงานภายในก่ีปี  หากไม่มีผลงานวิชาการใด ๆ เลย ก็อาจถูกตักเตือน
หรือตัดเงินประจําตาํแหน่งได้ เพราะบุคลากรท่ีอยู่ ในสายวิชาการหรืออาจารย์ ต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ส่วนบุคลากรสายการสนับสนุน มีหน่วยงานซัพพอร์ทอยู่แล้ว คือ ส่วนกลางท่ีมีภาระหน้าท่ี
ในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน เป็นประจาํทุกปีตามแผนพัฒนาบุคลากของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังมีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี
เทคนิคใหม่ ๆในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน  ตัวอย่าง เช่น การแจกไอแพดให้แก่
บุคลากรท่ีเข้ามาใหม่ทุกคน เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสมัยใหม่ ให้ใช้ส่ือได้มากขึน้ 
ปัจจุบันบริบทของผู้ เรียนเปล่ียนไปแล้ว อาจารย์จะสอนแบบเดิม ๆไม่ได้แล้ว ต้องมีรูปแบบการสอน
สมยัใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา” 

จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าวขอ้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่มี
มุมมองในการพัฒนาบุคลากรโดยไม่ เน้นรูปแบบเป็นทางการ ด้วยการศึกษาบริบทของของ
มหาวทิยาลยัเอกชนแต่ละแห่งเป็นหลกั บริหารแบบเอกเทศเพื่อบริหารสู่ความเป็นเลิศในท่ีสุด 
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3) การธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่คู่กบัองค์การ  

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นวา่การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากทั้งในดา้น
ของคุณภาพบุคลากร การท างานของบุคลากร ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร รวมทั้งการท่ี
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงองคก์ารท่ีตอ้งการรักษาทรัพยากรมนุษยไ์วใ้ห้คงอยูคู่่กบัองคก์าร ควร
มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์ารเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรท่ี
ดีมีคุณภาพให้คงอยูคู่่กบัมหาวิทยาลยัเอกชนดว้ยการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศในการรักษาทรัพยากรมนุษย์
ควรมีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของการท างานวฒันธรรมขององคก์ารท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งและ
ส่งเสริมใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ ดว้ยการพฒันาทกัษะวิชาชีพในการท างาน กระบวนการต่าง ๆ 
ควรมีความยดืหยุน่ สร้างการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ยุติธรรมและท าให้เกิดการยอมรับและส่งเสริม
ใหก้ารปฏิบติังานต่าง ๆ มีความรวดเร็ว ส่งผลถึงความส าเร็จในการท างาน มีอิสระในการท างานภายใต้
ขอ้ก าหนด เป้าหมาย วตัถุประสงคข์ององคก์าร ค่าตอบแทนและประโยชน์ท่ีบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความเหมาะสม เพียงพอมีความสุขและการสร้างบรรยากาศการท างาน เสริมสร้างขวญัก าลงัใจใน
การท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างานทั้งเร่ืองความกา้วหน้าในการท างาน หน้าท่ีและค่าตอบแทน 
และความมัน่คงในการท างาน “ในส่วนของการธาํรงรักษาบุคลากรท่ีดีไว้นั้น เน่ืองจากบุคลากรท่ีดีนั้น
หายาก ดังนั้น เม่ือได้มาแล้วควรธํารงรักษาไว้ โดยให้ขวัญและกาํลังใจ เพ่ือเป็นแรงเสริม และจูงใจให้
บุคคลท่ีดีเหล่านั้นมีความยินดีท่ีจะอยู่ทํางานให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป” การให้สัมภาษณ์ของรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ทั้งน้ีมหาวิทยาลยั 
“ต้องมีความพร้อมท่ีจะดูแลบุคลากร เช่น มีเงินเดือน สวัสดิการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคลากร 
ดังนั้นผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาสูงในการเข้าถึงใจผู้ อ่ืน” จากการให้สัมภาษณ์ของรักษาการผูอ้  านวยการ
การส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 10 สิงหาคม 2559) 

ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิให้ความส าคญักบับุคลากรท่ีมีคุณค่าให้คงอยูก่บัมหาวิทยาลยั ดว้ย
กระบวนการสร้างแรงจูงใจรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณค่าคู่กบัมหาวิทยาลยั
เอกชนในการร่วมสร้างความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัย
สยาม  ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวด้้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผูป้ฏิบติังานเพื่อร่วมกนัท างานพร้อมขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศมีความส าคญัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) 
กล่าววา่ “การธาํรงรักษาบุคลากรว่า จะต้องสร้างความรู้สึกให้บุคลากรคิดว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
ให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความสามารถหรือความคิดเห็นของตนเอง สร้างความสมดุลระหว่างความดี
ในแต่ละด้านให้เกิดขึน้ โดยมีการประเมินการทาํงานของบุคลาการอย่างเป็นธรรม และจะต้องมีการจูง
ใจหรือพัฒนาบุคลากร แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการตักเตือนหรือปลดบุคลากรท่ีไม่ดีหรือไม่มี
ความสามารถออกไป เพ่ือให้คนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาทาํงาน ส่วนการดูแลรักษาบุคลากร
ให้อยู่กับองค์การนั้นอย่างยั่งยืน ต้องรักษาท้ังคนดีไว้และช่วยพัฒนาคนท่ีไม่ดีให้ดีย่ิงขึน้ หากองค์การ
ไหนท่ีมีการปลดบุคลากรอยู่บ่อยคร้ังกจ็ะทาํให้องค์การนั้นมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี”  

นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 5 สิงหาคม 2559) ไดอ้ธิบายวา่ “การรักษาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถนั้น ต้องรู้จักบริหารให้
เป็น เพราะเด๋ียวนีม้หาวิทยาลัยเอกชนก็ลาํบาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบ ทาํให้มีฐาน
เงินเดือนขึน้ บางท่ีใกล้เคียงกับเอกชน บางท่ีก็มากกว่าเอกชน เพ่ือท่ีจะดึงคนเก่งไปทาํงานด้วย ทาง
มหาวิทยาลัยรังสิตเองกมี็การบริหารท่ีต้องคาํนึงถึงต้นทุนด้วย แต่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจะเน้นการมี
สวสัดิการท่ีดี และไม่ได้เข้มงวดกับรูปแบบการทาํงานมากนัก ซ่ึงทาํให้อาจารย์ส่วนใหญ่มีความสุขท่ีจะ
ทาํงานท่ีน่ี มีความสุขท่ีเป็นอิสระ อาทิ บุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ต้องเซ็นต์ช่ือ 
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืน ๆ อาจารย์ต้องเซ็นช่ือทาํงาน เช่น เข้า เวลา 8.00 น. ออก 17.00 น.    
เป็นต้น ซ่ึงอาจจะไม่เข้ากับรูปแบบการทํางานของอาจารย์นัก บางทีต้องอยู่ทํางานวิจัยต่อ ยกเว้น
บุคลากรสายสนับสนุนก็จะมีกรอบเวลาชัดกว่า มีมาตรฐาน แต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็ให้ทางคณะวิชาได้
บริหารจัดการเอง ซ่ึงบริบทของแต่ละคณะวิชามีความแตกต่างกัน แต่ปลายทางคณะวิชาต้องได้ผลงาน
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้” นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ความเห็นว่า “องค์การต้องดูแลเอาใจใส่
บุคลากรทุกระดับ ท้ังคุณภาพของงานท่ีปฏิบัติ และคุณภาพชีวิต มีสวัสดิการให้กับบุคลากร อาทิ ท่ีพัก
อาศัย การดูแลเร่ืองสุขภาพ การศึกษา ท่ีไม่เพียงเฉพาะบุคลากรประจาํขององค์การเท่านั้น หากแต่ยัง
รวมถึงครอบครัวของบุคลากรด้วย ถึงจะได้ใจบุคลากรอย่างแท้จริง” การให้สัมภาษณ์ของผูใ้ช้บณัฑิต
มหาวทิยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 ธนัวาคม 2559) ซ่ึงท านองเดียวกนักบัค ากล่าวของผูใ้ช้
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บณัฑิตมหาวทิยาลยัเอกชนอีกท่าน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 ตุลาคม 2559) กล่าวา่ “การจูงใจบุคลากร
อาจทาํได้โดยจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีบุคลากรสามารถดาํรงอยู่ได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จัดท่ีพักอาศัย
ให้บุคลากร และส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณจริยธรรมให้เกิดขึน้แก่บุคลากรบ้างเป็นคร้ังคราว”  

ทั้งน้ีนักวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559)ได ้
“กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ก็คือเงินเดือนของผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ไม่สูงเท่ากับวิชาชีพ
อ่ืน ๆ อาทิ ผู้สาํเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจการบิน มกัจะประกอบวิชาชีพแอร์โฮสเตสมากกว่าเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่ท้ังนีแ้นวทางในการแก้ปัญหาก็คือมหาวิทยาลัยอาจให้ค่าประสบการณ์แก่
อาจารย์ในวิชาชีพท่ีเป็นความต้องการหรือ วิชาชีพท่ีขาดแคลน เป็นต้น” พร้อมน้ีนักวิชาการ
มหาวทิยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559)ไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ “มหาวิทยาลัย
เอกชนอาจให้การสนับสนุนโดยให้ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ท่ีทาํผลงานวิชาการ และมีสวัสดิการให้
บุคลากร เช่น ห้องออกกาํลังกาย หรือจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสะดวกสบายต่อการทาํงานให้แก่
บุคลากร เป็นต้น”  
 ผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการรักษา
บุคลากรท่ีเก่ง มีคุณค่า ให้คงอยู่เป็นเร่ืองส าคญั โดยพิจารณาบุคลากรท่ีไร้คุณภาพออกจากองค์การ 
พร้อมพฒันาบุคลากรท่ีจงรัก ภกัดีกับองค์การให้เกิดทกัษะ การเรียนรู้ ช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัย
เอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต่้อไป 

กล่าวโดยสรุปการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนให้มหาวิทยาลยั
เอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศนั้นจะตอ้งพิจารณาองค์ประกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1  
การคดัเลือกสรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ และมีความสามารถ ควรให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานแต่ละ
สาขาวิชามีส่วนร่วมพิจารณารับบุคลากรเขา้ท างานดว้ยตนเองโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือก  
สรรหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัทั้งบุคลากรหลกัและบุคลากรสายสนบัสนุนให้ไดม้า
ซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ประการ
ท่ี 2 การพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส่งเสริมบุคลากรใหมี้คุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ การพฒันาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นการ
ท างาน ความคิด และวธีิการท างาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในสังคม อาทิ 
การพฒันาเชิงวิชาการให้กับอาจารยผ์ูส้อน ทั้งด้านความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ และการท างานวิจยัอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และประการท่ี 3 การ
ธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่คู่กบัองค์การ นัน่คือการพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากทั้งในดา้นของ
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คุณภาพบุคลากร การท างานของบุคลากร ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึนโดยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักและผูกพนัองค์การเพื่อธ ารงรักษา
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพให้คงอยู่คู่กบัมหาวิทยาลยัสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อยา่งเป็นระบบจะช่วยขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัเอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย   
เอกชนไทยในมิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การคัดเลอืกสรรหาบุคลากร 
 ก า รบ ริ ห า รท รั พ ย า ก ร
มนุษย ์มีความส าคญัในการ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน
ขององคก์ารดงันั้นองคก์าร
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย  
จ  าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ 
เพื่อให้มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศต่อไป 

 ก า รบ ริ ห า รท รั พ ย า ก ร
มนุษยถื์อเป็นหลกัการสร้าง
ทุนมนุษยอ์ยา่งถาวร คงทน 
ย ัง่ยืน  เพราะบุคลากรคือทุน
ม นุษ ย์ ท่ี ส า คัญ สุ ดขอ ง

การคัดเลอืกสรรหาบุคลากร 
 การคัดเลือกสรรหาบุคลากร
เขา้ท างานนั้นตอ้งพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ทั้ง
เ ชิ งทฤษฎีและหลักการ
ท างาน ส าหรับบุคลากรท่ีมี
ช่ื อ เ สี ย ง แ ล ะ มี
ความสามารถบางคนบาง
วิ ช า ชี พ อ า จ ต้ อ ง ใ ช้
กระบวนการคดัเลือกสรร
หาแบบการ เ ชิญมา เ ป็น
อาจารย ์ 

 ก า ร คั ด เ ลื อ ก ส ร ร ห า
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพต้อง
มองในหลายมิติ ไม่ใช่มอง
เพียงจบปริญญาเอกอย่าง
เดียว แต่จะตอ้งดูว่าเขาจบ

การคัดเลอืกสรรหาบุคลากร 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทุนมนุษยท่ี์
ส าคัญยิ่ ง เป็นศูนย์กลางของการ
พฒันาและขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั
เอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศได ้ 
การคัดเลือก สรรหาทั้ งบุคลากร
หลักและบุคลากรสายสนับสนุน
จะต้องมีกระบวนการคดัเลือกท่ีดี 
ชัด เจน และเป็นระบบเพื่ อให้
ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ 
ทั้งน้ีผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน 
แต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชาตอ้งมี
ส่วนร่วมพิจารณารับบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และมีความ
เช่ียวชาญ ในวิชาชีพ ทั้งเชิงทฤษฎี
และหลกัการท างานเขา้ท างาน โดย
เร่ิมต้นตั้งแต่กระบวนสรรหา และ
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

อ ง ค์ ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชนของไทย 

 การสร้างทุนมนุษย์อย่าง
ถาวร คงทน ย ั่งยืน  เ ป็น
กระบวนการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้
เ จ ริญ รุ่ ง เ รือง  ส่ งผล ต่อ
ความเป็นเลิศ 

 ก า ร คั ด เ ลื อ ก ส ร ร ห า
บุคลากรตอ้งมีกระบวนการ
คดัเลือก ท่ีดีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
บุคลากร ท่ีดีมีคุณภาพ และ
ค ว ร ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น  ค ณ ะ ห รื อ
สาขาวิชาท่ีจะรับบุคคลเขา้
ท างานมีโอกาสเข้าไปมี
ส่วนพิจารณาคดัเลือกและ
สรรหาดว้ยตนเอง 

 ก า ร คั ด เ ลื อ ก ส ร ร ห า
บุคลากร นั่นคือ อาจารย์
ผู ้สอนต้อง มี คุณวุ ฒิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาโท
ข้ึนไป คุณวุฒิตรงหรือมี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั

ปริญญาเอกมาแล้วเขาท า
อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ า ง เ ข า มี
บุคลิกลักษณะท่ีอยากจะ
พฒันาตนเองหรือไม่ และเขา
รักการสอนหรือไม่ เ ป็น
เร่ืองส าคญั 

 ความเหมาะสมด้านวยัวุฒิ
ของบุคลากรหากบุคลากร
มี แต่ ว ั ยชราก็ คงไม่ เ กิ ด
ประโยชน์แต่ถ้าวยัวุฒิน้อย
เกินไปก็คงไม่ใช่เร่ืองดีใน
บ า ง เ ร่ื อ ง ค น ท่ี มี
ประสบการณ์ก็มีประโยชน์ 
แ ต่ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีคนท่ีอายุน้อยก็
จะไดเ้ปรียบมากกวา่ ดงันั้น
จึ ง ต้อ ง ให้ ค ว า มสม ดุ ล
ระหว่างว ัยวุฒิตามความ
เหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ 
ปรับให้มีความสมดุลถอ้ยที
ถ้ อ ย อ า ศั ย กั น แ ล ะ อ ยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  

 กระบวนการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรต้องมีความชัดเจน  
สรรหาให้เหมาะสม และตรง

คัด เ ลื อกบุ คลากรเพื่ อ เข้ า ร่ วม
ปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยในบาง
วิชาชีพอาจต้องสรรหาคัดเลือก
แบบการเชิญผูมี้ช่ือเสียงเขา้มาเป็น
อาจารยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพและความ
เขม้แข็งให้กบัมหาวิทยาลยั นอกจาก
พิ จ า ร ณ า จ า ก ด้ า น ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
แล้ว ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติใน
วิชาชีพย่อมมีความส าคัญด้วย
เช่นกนั  เช่น  วิชาชีพอาจารย ์ตอ้ง
เ ป็ น ผู ้ มี ใ จ รั ก ก า ร ส อน  ก า ร
ถ่ายทอดความ รู้  เ ป็นผู ้มี จิตใจ
เมตตา เป็นตน้  

 การท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจะ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบ
ค ว า มส า เ ร็ จ เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ก า ร
ป ฏิบั ติ ง าน ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ ได้ ต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2  ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสามารถ ท่ีมาจาก
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และ
อีกด้าน คือต้องมีแรงจูงใจท่ีมาจาก
ทัศนคติและสถานการณ์  เม่ือน า
องค์ประกอบทั้ งสองมารวมกันจะ
ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จ และเกิดผลงาน 
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สาขาวิชาของหลักสูตรท่ี
เ ปิ ด ส อ น แ ล ะ ห รื อ มี
ต า แหน่งทา งวิช าการ มี
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพท่ี
เ ปิ ด ส อ น  ต า ม เ ก ณฑ์
ม า ต ร ฐ า น หลั ก สู ต ร ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 ก า ร คั ด เ ลื อ ก ส ร ร ห า
บุคลากรสายสนับสนุน นั่น
คือ ผูส่้งเสริม สนบัสนุนงาน
วิชาการ บริการวิชาการ และ
งานบริหารจัดการทั่ว ไป 
จ าเป็นตอ้งคดัเลือก สรรหา
บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู้  มี
ประสบก าร ณ์ด้ าน ง าน
สนับสนุนทางการศึกษา 
และเป็นผูมี้ใจรักงานด้าน
บริการจะดีมาก 

กับสายงาน ทั้ งบุคลากร
หลัก ท่ี เ ป็นอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ส่วนกฎกติกาในการจ้าง
งานตอ้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม อาจจะมี
บางกรณีท่ีมีเง่ือนไขต่างไป
จากปกติก็ต้องก าหนด ให้
ชดัเจนและเขา้ใจตรงกนัทุก
ฝ่ า ย  จะท า ให้ บุ ค ล าก ร
เหล่านั้นมีความมัน่ใจ และ
เ ช่ือมั่น  สามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 

 

 

 

การพฒันาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร เป็น
ประเ ด็นส่ ง เส ริมคุณค่ า 
มูลค่า และประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากรให้
ประสบความส าเร็จ 

 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร มี

การพฒันาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรเป็น
ส่ิงจ า เป็นอย่างมาก และ
ควรจะให้ความส าคัญทั้ ง
เชิงทฤษฎี หลักการ และ
ภาคปฏิบติั  ส าหรับองค์การ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหลากหลาย

การพฒันาบุคลากร 
 ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคญัใน
การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของ
อ ง ค์ ก า ร  ดั ง นั้ น อ ง ค์ ก า ร
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยจ าเป็น ตอ้ง
มีการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์อย่าง เป็นระบบ เพื่อให้
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หลากหลายรูปแบบ ทั้ ง
ด้านการท างาน  ความคิด 
และวิธีการท างานเพื่อให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมและสภาพ
สังคม  

 การพฒันาบุคลากรท่ีเป็นทุน
ม นุ ษ ย์ ท่ี ส า คั ญ ข อ ง
มหาวิทยาลยัเอกชนไทย  ตอ้ง
พัฒนาทั้ ง บุคลากรหลัก 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนบัสนุน 
- บุคลากรหลัก หมายถึง 
อาจารย์ผูส้อน ต้องพฒันา
เชิงวิชาการให้กับอาจารย์
ผูส้อนทั้งด้านความรู้ และ
ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
การสร้างผลงานวิชาการ และ
การท างานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
หมายถึง บุคลากรส่งเสริม
การศึกษา และเจ้าหน้าท่ี
ระดบัปฏิบติัการของแต่ละ

รูปแบบ อาทิ  การศึกษา
เพิ่ม เ ติม เ ก่ี ยวกับงานใน
หน้ า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ จ า ก
ประสบการณท างานจริง
ของ เพื่ อนร่ วมงาน การ
แลกเป ล่ี ยนเ รี ยน รู้  ก า ร
สังเกตและการลงมือปฏิบติั
จริงด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด ก า รพัฒน า
ทัก ษ ะ ท่ี ส อด คล้ อ ง กับ
นโยบายขององค์การนั้น ๆ 
บ า งส าย ง านต้อ ง มีก า ร
พฒันาบุคลากรเป็นประจ า
เพื่อเพิ่มพูนขอ้มูลข่าวสาร
ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และบางสายงานจ าเป็นตอ้ง
ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน อาจท าไดโ้ดย
การจัดการอบรมเร่ืองการ
ส อ น แ ก่ ค ณ ะ อ า จ า ร ย ์
เพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้นกัศึกษาไดอ้ยา่ง
สมบู ร ณ์  ห รื อ เ พิ่ ม ก า ร
น าเสนอผลงาน และควรมี
การวางแผนอนาคตให้กับ

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ ด้วยการ
พัฒ น า บุ คลากรทุ กระดั บให้
ส อ ด ค ล้ อ ง  เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 การพฒันาบุคลากรเป็นประเด็น
ส่งเสริมคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จได ้
ซ่ึ ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร มี
หลากหลายรูปแบบ ทั้ งด้านการ
ท างาน ความคิด วิธีการท างาน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพ แวดลอ้มและสังคม  

 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัมาจาก 
นัน่คือ อาจารย ์ฉะนั้นอาจารยต์อ้ง
เก่ง เจ๋ง มีการอัปเดตและพฒันา
ความรู้ ผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ส ม ่ า เ ส ม อ  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ จ า ก
มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นระดบั Top 10 
ของ World class ล้วนแต่เป็น
มหาวิทยาลยัเอกชนแทบทั้งส้ินท่ีมี
อาจารย์ เ ก่ ง  มี ช่ื อ เ สี ย ง  ส ร้ า ง
งานวิจัยและนวตักรรมอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง  
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คณ ะ  แ ต่ ล ะ ส า ข า วิ ช า 
รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัต่าง 
ๆ จ า เ ป็นต้องได้ รับการ
พัฒนาด้านความรู้  ทักษะ 
และประสบการณ์ ด้วยการ
เขา้รับการฝึกอบรมสัมมนา
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษยข์องแต่ละมหาวิทยาลยั

ต้องเป็นผู ้รับผิดชอบหลัก 

พ ร้ อม จัดท า แ ผนพัฒน า

บุ ค ล า ก ร ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา

รายบุคคล ทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว เป็นการพฒันาบุคลากรเพื่อ

การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

 

บุ ค ล า ก ร  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
อ า จ า ร ย์ ชั้ น ผู ้ น้ อ ย มี
ความก้าวหน้า ในอา ชีพ 
โดยมีโครงการให้ไปศึกษา
ต่อทั้งในและต่างประเทศ
แล้วกลับมาชดใช้ทุน การ
ส่งบุคลากรไปอบรม  ศึกษา
ดู ง า น  ห รื อ ศึ ก ษ า ต่ อ 
ประสิทธิผลท่ีได้จะมีความ
ชัดเจนในการพัฒนาและ
ส่ ง ผล ให้ มห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชนก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ไดใ้นโอกาสต่อไป การส่ง
บุคลากรไปศึกษาต่อเป็น
เร่ืองท่ีดีโดยเฉพาะในระดบั
ปริญญาเอก แต่ต้องศึกษา
ต่อในสถาบนัและหลกัสูตรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน ไม่เพียงแค่ศึกษา
ต่ อ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกเท่านั้น  

 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชน
ส่วนใหญ่มีมุมมองในการพฒันา
บุคลากรโดยไม่เน้นรูปแบบอย่าง
เป็นทางการ แต่เน้นการศึกษา
บริบทของของมหาวิทยาลยัเอกชน
แต่ละแห่งเป็นหลัก ใช้วิ ธี การ
บริหารจัดการแบบเอกเทศเพื่อ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในท่ีสุด 
โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ตั้ ง  ศู น ย์
นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีการน า
เทคนิคใหม่ ๆ มาจดัการศึกษาและ
สนับส นุนการ เ รี ยนการสอน 
ตัวอย่าง เช่น  การแจกไอแพด
ให้แก่บุคลากรท่ีเขา้มาใหม่ทุกคน 
เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ี เป็นสมัยใหม่  ให้ใช้ ส่ือ
ได้มากยิ่งข้ึน ปัจจุบนับริบทของ
ผูเ้รียนเปล่ียนไป อาจารยจ์ะสอน
แบบเดิม ๆไม่ได ้ ตอ้งมีรูปแบบการ
สอนสมยัใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ ๆ 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาให้เ ป็นท่ี
ประจกัษต่์อสายตาของสังคม 
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การธ ารงรักษาบุคลากร 
 การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัมากทั้งในดา้นของ
คุณภ าพ บุ ค ล า ก ร  ก า ร
ท า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ผลประโยชน์ของบุคลากร 
รวมทั้ งการ ท่ี บุคลากรมี
คุณภาพมีชีวิต ท่ีดี ข้ึน ถ้า
องค์การใดต้องการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไวใ้ห้อยู่คู่
กั บ อ ง ค์ ก า ร  ค ว ร มี
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความรู้สึกรัก
และผูกพนัต่อองค์การเพื่อ
ธ ารง รั กษาบุ คลากรท่ี มี
คุ ณภาพใ ห้ ค ง อ ยู่ คู่ กั บ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย
ตลอดไป  

  การรักษาทรัพยากรมนุษย์
ค ว ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของงานการ
พฒันาทกัษะวิชาชีพในการ
ท างาน 

  กระบวนการต่าง ๆควรมี

การธ ารงรักษาบุคลากร 
 การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดี
ให้อยู่คู่กับองค์การไวด้้วย 
ก า รส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ให้
ผู ้ปฏิบั ติ งานเพื่ อร่ วมกัน
ขบัเคล่ือนองค์การไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

 การส ร้ า งความ รู้ สึ กให้
บุคลากรคิดว่าตนเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์าร  

 ใหโ้อกาสบุคลากรไดแ้สดง
ความสามารถหรือความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ต น เ อ ง 
ตลอดจนสร้างความสมดุล
ระหว่างความดีในแต่ละ
ด้ า นให้ เ กิ ด ข้ึ นด้วยการ
ประเมินการท างานของ       
บุคลาการอย่างเป็นธรรม
ด้วยการจูงใจหรือพัฒนา
บุคลากร ขณะเดียวกันก็
ตอ้งมีมาตรการตกัเตือนหรือ
ปลดบุคลากรท่ีไม่ดีหรือไม่
มีความสามารถออกไป
เ พื่ อ ใ ห้ โ อ ก า ส ค น ท่ี มี
ความสามารถได้ เข้ามา

การธ ารงรักษาบุคลากร 
 การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในการ
รักษาทรัพยากรมนุษยค์วรมีความ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของการ
ท างานขององค์การท่ีต้องส่งเสริม
ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
ด้วยการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
การท างาน  กระบวนการต่าง ๆ 
ควรมีความยืดหยุ่นให้อยู่ในสาย
ก ล า ง ไ ม่ เ ค ร่ ง จ น เ กิ น ไ ป 
ขณะ เ ดี ยวกันก็ ไม่ป ล่อยปละ
ละเลยจนท าใหเ้สียระบบ  

  สร้างการมีส่วนร่วม ความเสมอ
ภาค ความยุติธรรม ท าให้เกิดการ
ยอม รับ แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ก า ร
ปฏิบติังานต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 
ส่งผลถึงความส าเร็จในการท างาน 
และ มีอิสระในการท างานภายใต้
วตัถุประสงค์ขอ้ก าหนด เป้าหมาย
ขององคก์าร 

  ค่ าตอบแทนและประโยชน์ ท่ี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพควรไดรั้บนั้น
ต้องมีความเหมาะสม เพียงพอ 
ตลอดจนการมีความสุขในการ
ท างาน โดย  การสร้างบรรยากาศ  
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความยืดหยุ่น สร้างการมี
ส่วนร่วม ความเสมอภาค 
และความยุติธรรมเป็นท่ี
ยอมรับเพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 
ส่งผลให้การท างานมีอิสระ
ภายใตข้อ้ก าหนด เป้าหมาย
และ วัต ถุ ป ระส งค์ ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร  ก า ร ส ร้ า ง
บรรย าก าศก า รท า ง าน 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ในก า ร
ท า ง า น ทั้ ง เ ร่ื อ ง
ค ว า ม ก้ า ว หน้ า ใ น ก า ร
ท างาน หน้า ท่ี  ตลอดถึง
ค่ าตอบแทน  และความ
มั่นคงในการท างาน เป็น
องค์ประกอบของการธ ารง
รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ท่ี ดี ไ ว ้
เน่ืองจากบุคลากรท่ีดีนั้นหา
ยาก ดังนั้ น เม่ือได้มาแล้ว
ควรธ ารงรักษาไว้ โดยให้
ขวญัและก าลังใจ เพื่อเป็น
แรง เส ริม  และจู งใจให้
บุ ค ล าก ร ท่ี ดี เห ล่ านั้ น มี

ท างาน แต่ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

 การดูแลรักษาบุคลากรให้
อยู่กับองค์การอย่างย ั่งยืน
นั้น ตอ้งรักษาทั้งคนดี  คนไม่
ดีไว้และช่วยพัฒนาให้กับ
บางคนท่ีไม่ ดี ให้ ดี ยิ่ ง ข้ึน 
หากองค์การใดมีการปลด
บุคลากรอยู่บ่อยคร้ังก็จะท า
ให้องค์การนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ี
ไม่ดี  

 การรักษาบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถนั้น ตอ้งรู้จกั
บ ริห า ร ให้ เ ป็ น  เ พ ร า ะ
ปั จ จุ บั น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชนก็ล าบาก เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยภาครัฐออก
นอกระบบ ท าให้ มีฐาน
เงินเดือนเพิ่มข้ึน บางแห่ง
ใกล้เ คียงกับเอกชน บาง
แ ห่ ง ก็ ม า ก ก ว่ า เ อ ก ช น 
เ พื่ อ ท่ี จ ะ ดึ ง ค น เ ก่ ง ไ ป
ท า ง านด้ ว ย  ดั ง นั้ น การ
บริหารจัดการต้องค านึงถึง
ต้ น ทุ น ด้ ว ย  แ ต่ ท า ง

สร้างขวญั ก าลังใจ  สร้างแรงจูงใจ 
และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า
และให้ค่าตอบแทน และความ
มัน่คงในการท างานอยา่งมัน่คง 

 การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดี ไวน้ั้น 
ควรท า โดย เ ร่ ง ด่ วน เน่ื องจาก
บุคลากรท่ีดีนั้ นหายาก ดังนั้ นเม่ือ
ได้มาแล้วควรธ ารงรักษาไว ้โดย
ให้ขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรง
เสริม และจูงใจให้บุคลากรท่ีดี
เห ล่ านั้ น มี คว ามยิน ดี ท่ี จ ะอยู่
ท  างานใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป 

 ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับบุคลากร   ท่ี มี
คุณค่าใหค้งอยูก่บัมหาวทิยาลยัดว้ย
กระบวนการส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการธ ารงรักษา
ไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณค่าใหอ้ยูคู่่กบั
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยในการ
ร่วมสร้างความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยืน
และถาวรต่อไป 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความยินดีท่ีจะอยู่ท  างาน
ให้กับมหาวิทยาลัยนั้ น ๆ 
ต่อไป 

 
 

 

มหาวิทยาลัยต้องเน้นการมี
สวัสดิการท่ีดี และไม่ได้
เข้มงวดกับ รูปแบบการ
ท างานมากนัก ซ่ึงท าให้
อ า จ า ร ย์ ส่ ว น ใ ห ญ่ มี
ความสุขท่ีจะท างาน 

 การดูแลคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร การจดัสวสัดีการ ไม่
เพียงบุคลากรเท่านั้ นรวมถึง 
ครอบครัวของบุคลากรดว้ย 
ถึงจะได้ใจบุคลากรอย่าง
แท้จ ริง  รวมถึง ส่ ง เส ริม
กิ จก รรมด้ าน คุณธรรม 
จ ริยธรรมให้ เ กิ ด ข้ึนแ ก่
บุคลากรบา้งเป็นคร้ังคราว  
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4.1.1.4 มิติวฒันธรรมองค์การ  
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบาย
พร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา  รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ มหาวิทยาลยัสยาม 
พร้อมกับการศึกษาวิจยัเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงในด้านวฒัธรรมองค์การ พบว่าวฒัธรรม
องค์การสามารถส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศพึง
พิจารณา 3 ประการ ประกอบดว้ย ประการท่ี 1 วฒันธรรมองคก์ารทางความคิด ซ่ึงเกิดจาก ค่านิยมร่วม 
ความเช่ือ และความศรัทธา ของสมาชิกองค์การ ประการท่ี 2 วฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรม ภาพรวม
ของรูปแบบการแสดงออก การส่ือสาร วิธีการ การให้บริการ ของสมาชิกองค์การ และประการท่ี 3 
วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ครุภณัฑท์างการศึกษา ของ
องคก์าร ซ่ึงแต่ละองคก์ารจะมีรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

 

1) วัฒนธรรมองค์การทางความคิด  

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
สามารถขบัเคล่ือนองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์ารก าหนดไว ้ 
กล่าวคือ วฒันธรรมองค์การทางความคิดเป็นส่วนส าคญัในการสร้างค่านิยม ความเช่ือ ให้กบัสมาชิก
ขององค์การผ่านกระบวนการบริหารจดัการขององค์การไปสู่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามล าดับชั้น เพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ารทางความคิดในภาพรวมทั้งองคก์าร ดว้ยองคก์าร
แต่ละองคก์ารจะมีวฒันธรรมองคก์ารทางความคิดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับริบท ภารกิจ เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์องแต่ละองคก์าร การแกไ้ขปัญหาขององคก์ารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้ง
น าวฒันธรรมองคก์ารทางความคิดท่ีสมาชิกทุกคนในองค์การเกิดเป็นค่านิยมร่วมน ามาปรับใชใ้นการ
แกปั้ญหา รวมถึงการพฒันาองคก์ารไปสู่เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้

การสร้างวฒันธรรมองค์การทางความคิดให้เป็นค่านิยมร่วม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังาน ใน
เร่ืองของความตั้งใจ ความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบในการท างาน การตดัสินใจ ตลอดจนรักและศรัทธา
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ในงานท่ีปฏิบติั มีคุณธรรม จริยธรรม ท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง และพฒันา
งานตามความคาดหวงัขององคก์าร ค่านิยมดงักล่าวถูกส่ือสารถ่ายทอดและเผยแพร่ ปลูกฝัง หล่อหล่อม 
ยึดถือปฏิบติัสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น จนเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสมาชิกทั้งองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2559) 
กล่าวว่า “วัฒนธรรมองค์การทางความคิด เป็นส่ิงท่ีองค์การปฏิบัติมายาวนาน จนเกิดเป็นความเช่ือมั่น 
และยึดปฏิบัติเป็นหลัก เม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึน้ในองค์การ สมาชิกขององค์การสามารถแก้ปัญหา 
ตัดสินใจได้ด้วยความเข้าใจ วัฒนธรรมองค์การทางความคิด จึงเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ช่วยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตในองค์การได้ด้วย ซ่ึงจะช่วยนําพาองค์การให้มีการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศได้  ผู้ให้ข้อมลูสาํคัญ ซ่ึงเป็นแพทย์ด้วยนั้นได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
องค์การทางความคิด ท่ีเป็นไปในทางบวกพร้อมก่อให้เกิดความเช่ือ ความศรัทธา นักเรียนแพทย์ทุกคนถูก
ถ่ายทอดมาว่าให้โค้งเคารพรุ่นพ่ี ส่วนรุ่นพ่ีกโ็ค้งรับ ค่านิยม ความเช่ือ เหล่านีถู้กหล่อหลอม เป็นค่านิยมร่วมทาง
ความคิดของสมาชิกองค์การ เกิดความรักสามัคคี ความร่วมมือขึน้ในองค์การ ดังเช่นท่ีโรงพยาบาลศิริราชมีตัว
ย่อ คือ Si โดย S คือ Siriraj ส่วน I คือ Integrity ซ่ึงหมายถึง ความซ่ือสัตย์ ความเช่ือถือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงลักษณะของค่านิยมร่วม ความเช่ือ รวมท้ังพฤติกรรมในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตของคน   
ศิริราช ” ท่ีไดรั้บการปลูกฝัง หล่อหล่อมและยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ือง” 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของรองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 
มิถุนายน 2559) กล่าววา่ “วฒันธรรมองค์การท่ีอาจจะเกิดขึน้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่เป็น
นิติบุคคล  มีปัจเจกชนเข้ามาดูแล ความเป็นปัจเจกชน และ ความเป็นกงสีจะทาํให้มหาวิทยาลัยล้าหลัง
และไม่ก้าวหน้า จะสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างไรให้มีชีวิตชีวาเชิงวิชาการ มีมืออาชีพเข้ามาร่วมบริหาร
จัดการ และทาํอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ยกตัวอย่างบริษัทของ
ญ่ีปุ่นท่ีมีความเข้มแขง็ ทาํไมเขาเข้มแขง็ คาํตอบกคื็อ เขาสร้างเหตุจูงใจไว้  2  ประการ ได้แก่ ประการ
แรก คือ สร้างวัฒนธรรมทางองค์การโดยให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนของบริษัท  
อาจจะในรูปของการถือหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงกไ็ด้ และท่ีสําคัญ คือ ต้องจ้างพวกเขา
ไปช่ัวลูกช่ัวหลาน พวกเขาจึงมีวฒันธรรมท่ีเช่ือมัน่ว่าถ้าองค์การล้มพวกเขากจ็ะล้มท้ังตระกูล น่ีคือเหตุผล
ว่าทําไมบริษัทจึงดํารงอยู่ ได้ ประการท่ีสอง คือ ต้องมี ระบบการให้ข้อเสนอแนะ พวกเขาจะนํา
ข้อเสนอแนะของพนักงานทุกคนมาเสวนาและร่วมวิพากษ์กันจนกลายเป็นแนวปฏิบัติและวิสัยทัศน์
ร่วมขององค์การนั้น ถ้ามหาวิทยาลัยใดเปิดเวทีลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยนั้นก็จะยืนหยัดอยู่ได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยต้องสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้จงได้ สร้างบุคลากรให้ตระหนัก
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ถึงความสําคัญของตน แม้จะเป็นเพียงน็อตตัวเล็ก ๆ แต่ก็เป็นน็อตของปีกเคร่ืองบิน ถ้าไม่มี น๊อต
เหล่านั้นปีกเคร่ืองบินกจ็ะหัก ให้ถือว่าพวกเขาเป็นกลไกสําคัญท่ีสามารถขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยยืน
หยัดอยู่ได้ แล้ววัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ วัฒนธรรมในเร่ืองการแสดงความคิดเห็นก็จะเกิดขึน้ ส่วน
วัฒนธรรมท่ีอันตรายท่ีสุด คือ วัฒนธรรมท่ีผู้บริหารระดับสูงมักจะพูดว่า “ฉันจ้างคุณมาทาํงานนะคุณ
ต้องทาํงานให้ฉันเตม็ท่ี” ถ้ามีลักษณะนีเ้กิดขึน้ในมหาวิทยาลัย นอกจากจะไม่ได้คนเก่งมาร่วมงานแล้ว  
สุดท้ายคนเก่งท่ีมีอยู่กจ็ะหนีไปหมด ซํ้าร้ายไปกว่านั้นพวกเขายังนาํแผนการดาํเนินงานไปบอกฝ่ายตรง
ข้ามอีกด้วย” นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับกับค ากล่าวของรักษาการผูอ้  านวยการส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) ท่ี
กล่าววา่ “บุคลากรในองค์การต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์การในการท่ีจะสร้างการปฏิบัติท่ีมาจากฐาน
ความคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีจะอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วสืบทอดต่อไปเร่ือย ๆ  เช่น  
วฒันธรรมการอยู่ร่วมกัน คือ การอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง ช่วยเหลืองานซ่ึงกันและกัน และวัฒนธรรมทางด้าน
วิชาการ คนอุดมศึกษาต้องไม่หยดุน่ิง หมัน่ศึกษาค้นคว้าและทาํวิจัยอยู่เสมอจะทาํให้เกิดความเข้มแขง็ทาง
วิชาการอย่างยัง่ยืน” 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่ มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 

มหาวิทยาลัยสยาม ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าวฒันธรรมขององคก์ารมีความส าคญั เป็นองคป์ระกอบท่ี
สามารถขบัเคล่ือนองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายและภารกิจหลกัของการอุดมศึกษาอยา่ง
มีคุณภาพ วฒันธรรมทางความคิด ค่านิยม ความเช่ือ มีอิทธิพลต่อการท างานและการปฏิบติังานของ
บุคลากรทุกระดบั หากบุคลากรมีความศรัทธาในงานท่ีปฏิบติัไม่วา่จะเป็นบุคลากรหลกั ไดแ้ก่ อาจารย์
ผูส้อน หรือบุคลากรสายสนบัสนุน มีความตั้งใจและท างานร่วมกนัเป็นทีม มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ยอ่มท าให้องคก์ารพฒันามีคุณภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 กนัยายน 2559) ท่ีกล่าววา่ “คุณภาพ 
เกิดจากการทาํงานร่วมกันเป็นทีม  ท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันประสาน มี
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน รวมท้ังผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ เก่ียวข้องอยู่ เสมอ มีการกาํหนด
หน้าท่ีชัดเจน และให้ความสาํคัญกับคาํว่าทีมงานตลอดเวลา ทีมงานรับรู้บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองอย่างชัดเจนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ มี การทํางานอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผน มีกระบวนการขัน้ตอนท่ีชัดเจนเหมาะสมและทันสมัย สามารถปฏิบัติได้จริง” การ
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ท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี สู่การปฏิบติั มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน มีการปรับปรุง
และพฒันาระบบงานอย่างต่อเน่ือง ต้องพยายามสร้างค่านิยมเหล่าน้ีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรให้จงได ้
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความเห็นของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 
พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “วัฒนธรรมองค์การทางความคิด ค่านิยม ความเช่ือ ความศรัทธาของ
บุคลากรส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การอย่างชัดเจน เช่น ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตเราปลูกฝังค่านิยมให้
บุคลากรทุกคนตระหนักและรับรู้การเป็นสังคมธรรมาธิปไตย ท่ีต้องร่วมแรงร่วมใจทาํงานร่วมกันเป็น
ทีมในการพัฒนาการศึกษาท่ีเป็นขมุพลังทางปัญญาและร่วมพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านวิสัยทัศน์ 
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีสะท้อนการทาํงานอย่างชัดเจน”  

วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดท่ีถูกปลูกฝัง หล่อหล่อม จนสมาชิกขององค์การยึดถือปฏิบติั
สืบทอดจากผูบ้ริหาร สมาชิกขององคก์าร จนเป็นค่านิยมร่วม เป็นจุดแข็งขององคก์ารในการเผชิญกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ี
จะน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  

 

2) วัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรม 
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม การแสดงออก 
การแต่งกาย การส่ือสาร เป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม องคก์ารซ่ึงจดัว่า
เป็นสังคมย่อย จึงมีวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเป็นหลกัในการด าเนิน
กิจกรรม ภารกิจขององค์การ อนัเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างานของสมาชิกแต่ละ
องคก์าร พฤติกรรมในการแสดงออกจะถูกบนัทึกลงในการปฏิบติัภารกิจของแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกของ
แต่ละองค์การโดยไม่รู้ตวั Kluckhohn and Kelly เรียกวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของแต่ละองค์การซ่ึงสามารถถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนัโดยแพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิกของ
องค์การ โดยมีการเรียนรู้ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรมองคก์าร เปรียบเสมือนหลกัท่ียึด
องคก์ารให้พฤติกรรมของสมาชิกอยูใ่นบริบทเดียวกนั ไม่แตกสลายยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมขององคก์าร 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าวฒันธรรมองค์การสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์การได ้
วฒันธรรมองค์การท่ีสมาชิกส่วนมากแสดงออกดว้ยการวางเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์การ การวาง
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เฉยต่อปัญหาจึงเกิดเป็นพฤติกรรมรวมทั้งองคก์าร แนวทางการปฏิบติัตนของสมาชิกองคก์ารจะถูกซึม
ซับเรียนรู้แพร่กระจายในเร่ืองการวางเฉย นานเขา้ก็จะเป็นวฒันธรรมการวางเฉย และกลายเป็นแบบ
แผนส าหรับพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ ต่อไป นอกจากน้ียงัพบอีกว่ารูปแบบพฤติกรรม
องค์การท่ีเกิดข้ึนจากวฒันธรรมองค์การอาจเป็นไดท้ั้งปัจจยัเก้ือกูลหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
องคก์ารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการบริหารงาน ดว้ยวฒันธรรมองคก์ารจะส่งผลต่อ
รูปแบบและเน้ือหาความสัมพนัธ์ของสมาชิกในองค์การ กรณีท่ีองค์การเกิดปัญหาพฤติกรรมรวมของ
สมาชิกจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป โดยผูน้ าองค์การต้องเป็นผูเ้ร่ิมต้นเพื่อให้เกิด
วฒันธรรมยอมตามอย่างไม่ย ั้งคิด (Subordination culture) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จ  าเป็นเม่ือแบบ
แผนการประพฤติถูกปิดกั้นก็จะเกิดการวางแนวปฏิบติัข้ึนมากนัเองว่าวิธีการแบบใดในการแกไ้ขปัญหา
เป็นท่ียอมรับได้ในกลุ่มเพราะสอดคล้องกบัแบบแผนวฒันธรรมท่ีกลุ่มมีอยู่ในใจ คือ ความกลวั หรือ
วิธีการแบบใดในการแก้ไขปัญหาเป็นท่ียอมรับไม่ได้เพราะขัดกับวฒันธรรมกลุ่มท่ีมีอยู่ในใจ 
วฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมจึงเป็นเสมือนแกนกลางของ รูปแบบการแสดงออก การกระท า ทุกส่ิงทุก
อยา่งในฐานะของสมาชิกองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 มิถุนายน 2559) กล่าวว่า “วัฒนธรรมทางพฤติกรรมของ
องค์การมหาวิทยาลัยนั้นต้องสร้างและปลูกฝังให้คนในองค์การประพฤติปฏิบัติ อาทิ การตรงต่อเวลา 
อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าสอน เลิกสอน ตรงเวลา ให้เป็นแบบอย่างกับผู้ เรียนประพฤติปฎิบัติ ถือว่าเป็น
พฤติกรรมพื้นฐานท่ีต้องให้ความสําคัญ ท่ีจะนาํไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ปลูกฝังให้กับคนในองค์การให้มีวัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรมในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยได้มากใน
การสร้างความสําเร็จ สร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การ ถ้าอยากให้องค์การเป็นเลิศในเร่ืองใดก็ต้อง
ปลูกฝังคนในองค์การให้มีวัฒนธรรมแบบนั้น  เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ มีช่ือเสียงในเร่ืองวัฒนธรรม
องค์การมาก อาทิ เร่ืองการแต่งกายจะรู้ได้เลยว่าเป็นคนในองค์การ แม้กระท่ังเร่ืองไขว่ห้างของผู้หญิงว่า
ยกขาข้างไหนถึงจะสุภาพ เป็น Coach of conduct เป็นพฤติกรรมส่ังสมให้เป็นนิสัย ถ้าไปอย่างนี ้เดิน
อย่างนี ้คือมาจากไหน ลักษณะของคนโรงแรม เร่ืองการศึกษาอบรมจะมาด้วยกัน ถ้าเป็นการศึกษาใน
ระบบ  ถ้าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย หรือนอกระบบ จะไม่มีการอบรม การศึกษาในระบบมีข้อดี คือการ
อบรม ถ้าอยากให้คนเป็นแบบนี ้เดินแบบนี ้รูปลักษณ์อย่างนี ้ท่าทางแบบนี้ เราสามารถอบรมได้ สร้าง
เป็นกฎเกณฑ์ เป็นระเบียบ  อบรมให้ทาํให้ได้ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นแนวปฏิบัติ เรากจ็ะได้คน
แบบท่ีมีความเช่ือมั่น มีค่านิยม วัฒนธรรมทางความคิด ถ้าคิดอะไรออกมาได้ ก็สามารถท่ีจะพูดได้ ซ่ึง
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เป็นตัวช่วยท่ีดีท่ีสุด เพราะมนักอ็ยู่ ท่ีคนในองค์การ ถ้าคนในองค์การมีวัฒนธรรมรับเอาวัฒนธรรมเข้ามา
ในการประพฤติปฏิบัติ” 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เป็นกลุ่ มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 

มหาวิทยาลัยสยาม  ส่วนใหญ่เห็นว่าวฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรมในองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชน
จะท าอยา่งไรใหม้หาวทิยาลยัมีบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ทั้งในดา้นการเรียนการ
สอน การผลิตผลงานวชิาการ งานวจิยัและนวตักรรมในสาขาวชิาต่างๆ ตอ้งจดัให้มีระบบสนบัสนุนการ
วจิยัและพฒันา อาทิ ระบบการเสริมสร้างอาจารยน์กัวจิยัรุ่นใหม่ในดา้นความรู้ ความสามารถในการวิจยั
และการผลิตผลงาน/นวตักรรม จดัใหมี้วทิยากรอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง  จดัให้มีศูนยห์รือคลีนิควิจยัในการให้ค  าปรึกษาแนะน าการท างานวิจยั  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท างานวจิยัร่วมกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานวจิยั จดัหาแหล่งเผยแพร่และการน าเสนอผลงานวิจยั 
ระบบสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการ
พฒันาสังคม จดัหาแหล่งทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนหรือสร้างสรรค์ผลงาน
ส าหรับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรทุกคนไดผ้ลิตงานวิจยั มหาวิทยาลยัเองจดัทุนอุดหนุนการวิจยั และหา
แหล่งทุนวจิยัจากองคก์ารภายนอกเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ในสาขาวิชาส าหรับคณาจารยทุ์กคณะวิชา และ
การวจิยัเพื่อพฒันาชุมชนสังคม พร้อมกบัจดัให้มีระบบสารสนเทศงานวิจยัให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์โดยเป็นแหล่งสืบคน้ข้อมูล
เบ้ืองต้นส าหรับบุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการ
มหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559) กล่าววา่ “วฒันธรรมทางพฤติกรรม
ของบุคลากรเกิดจากพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคล องค์ก ารจึงไม่
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้ แต่องค์การสามารถส่งเสริม ให้บุคลากรควบคุมพฤติกรรม
ตัวเองได้ โดยการหมัน่ฝึกอบรม เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ ให้แก่บุคลากร ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพและบริบทของการเป็นอุดมศึกษา อาทิ เป็นอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์ท่ีจะถ่ายทอด และหรือมีพฤติกรรมท่ีชอบแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ตลอดเวลา 
ขณะเดียวกันต้องสร้างงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ิมพูนองค์ความรู้
ตลอดเวลา” 
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ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมโดยรวม
ของสมาชิกองคก์ารใหเ้กิดแนวปฏิบติั พฤติกรรม ท่ีแสดงออกไปในทิศทางเดียวกนัให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัขององคก์าร เพื่อน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลศต่อไป 

 

3) วัฒนธรรมองค์การทางวัตถุ 
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นว่าวฒันธรรมองค์การทางวตัถุซ่ึงประกอบด้วย 
อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษา เป็นรากฐานส าคญัในการก าหนด
ทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ดว้ยวฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุเป็นตวัก าหนดความเคยชิน
ในการใช้ชีวิตในองค์การ ความสะดวกในการใช้สถานท่ี บรรยากาศของสภาพแวดลอ้มในองค์การ 
รวมถึงความทนัสมยัของอุปกรณ์ในองคก์ารดว้ย วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเป็นตวัก าหนดรูปแบบ
แนวทางการปฏิบติัตนของสมาชิกองค์การโดยรวมส่งผลให้สมาชิกองค์การตอ้งปฏิบติัในแนวทาง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การทางวตัถุดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั
รักษาการผูอ้  านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีวัฒนธรรมองค์การท่ี
เน้นความเข้มแขง็ทางวิชาการ สนับสนุนให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางวิชาการ มี
การไปนาํเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ เช่ือ
ว่าจะสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลับมาพัฒนางานและพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า
ได้ ซ่ึงความเข้มแขง็เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ต้องอยู่ บนพืน้ฐานของความพร้อมท้ังด้านตัวบุคลากรเอง ตัว
ผู้นาํขององค์การ และส่ิงสนับสนุนต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความสะดวก รวดเร็ว และเอือ้ต่อ
การจัดการเรียนการสอน อาทิ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
เพียบพร้อม” นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 6 มิถุนายน 2559) กล่าววา่ “วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพเชิงวิชาการ ซ่ึงต้องปลูกฝังให้กับคนในองค์การโดยเฉพาะบุคลากรหลักขององค์การ
ว่าต้องมีวัฒนธรรมคุณภาพอยู่ ในหัวใจ ซ่ึงจะช่วยพัฒนาองค์การได้มาก ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม 
(Culture) แปลว่า วิถีชีวิต (Way of  life) เป็นส่ิงท่ีเรายอมรับแล้วว่าดีงาม และนาํมาสู่การปฏิบัติ ถ้าเรา
อยากให้ส่ิงเหล่านีค้งอยู่  เราต้องปลูกฝัง เม่ือเราปฏิบัติเป็นประจาํกจ็ะกลายเป็นนิสัย หรือ Way of  life 
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ซ่ึงส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยได้มากในการสร้างความสาํเร็จ และสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย  ถ้าอยาก
ให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในเร่ืองวิชาการ ก็ต้องปลูกฝังบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีวัฒนธรรมรักงาน
วิชาการ ผลิตผลงานวิชาการ ท้ังหนังสือ ตาํรา งานวิจัย ท่ีมีคุณภาพออกมาเผยแพร่อย่างสมํา่เสมอ
ต่อเน่ือง”  

 

 ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่ มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 
มหาวิทยาลัยสยาม   ส่วนใหญ่เห็นว่าวฒันธรรมองค์การทางวตัถุ ได้แก่ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการต่างๆ ศูนย์กีฬา รวมถึงอุปกรณ์ครุภณัฑ์ทางการศึกษา ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 
รวมถึงเคร่ืองมือส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ การพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง เป็น
ส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การให้เกิดข้ึนในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิษย์เก่า
มหาวทิยาลยัเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 ธนัวาคม 2559) กล่าววา่ “สภาพแวดล้อมโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยต้องร่มร่ืน เหมาะแก่การเป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีครุภัณฑ์ทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
พร้อมใช้งาน และมีส่ิงสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง” นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า 
“มหาวิทยาลัยรังสิตมีความหลากหลายด้านกายภาพ ท่ีนอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการแล้วยังมุ่งเน้น
การเสริมสร้างสุนทรียภาพด้านดนตรีและด้านการแสดง จึงดาํเนินโครงการสร้างโรงละครระดับสากล
ท่ีรองรับการแสดงดนตรีทุกประเภท และการแสดงทุกแขนง แม้ว่าใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้าง
สูงกต็าม ซ่ึงกเ็ป็นอีกแนวนโยบายหน่ึงท่ีท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ไว้เพ่ือเสริมสร้าง
สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง อีกท้ังเป็นการธํารงไว้ซ่ึงคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทาง
ศิลปะการแสดง ท้ังดนตรีไทยและสากล เพ่ือทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ซ่ึงกเ็ป็นหน่ึงในภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยรังสิต” สถานท่ี บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในองคก์าร รวมถึงความทนัสมยั
ของวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในองค์การเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบติัตนของสมาชิก เพื่อให้เกิดวฒัธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งจะสามารถ
ส่งเสริมสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต่้อไป 
 

 กล่าวโดยสรุปวฒัธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็จะสามารถส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ มี 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1 วฒันธรรมองคก์ารทางความคิด ค่านิยม 
ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีสามารถส่งผลต่อการท างานและการปฏิบติังาน อาทิ ในเร่ืองของความตั้งใจใน
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การท างาน ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ท างานร่วมกนั
เป็นทีม มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาองค์การ ประการท่ี 2 วฒันธรรมองค์การ
ทางพฤติกรรมท่ีมีแบบแผนตามบริบทของการจดัการศึกษา มีการพฒันาทกัษะในวิชาชีพ การเพิ่มพูน
องคค์วามรู้อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอสร้างเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีส่งเสริมใหอ้งคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
และประการท่ี 3 วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ มหาวิทยาลยัตอ้งให้การสนับสนุน ทรัพยากรต่างๆ ทั้ง
ดา้น อาคาร สถานท่ี บรรยากาศ สภาพแวดล้อม รวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบติัต่าง ๆ มีความทนัสมยัและเพียงพอต่อการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ อนัเป็นมิติท่ีท าให้
การปฏิบติัตนของบุคลากรในองค์การเป็นไปแบบต่อเน่ือง และเป็นตวัก าหนดรูปแบบแนวทางการ
ปฏิบัติตนของสมาชิก เพื่อให้เกิดวฒัธรรมองค์การท่ีมีคุณภาพและเข้มแข็ง จะสามารถส่งเสริม
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัเอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั   
เอกชนไทยในมิติวฒันธรรมองคก์าร 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

วฒันธรรมองค์การ 
ทางความคิด 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิดส่งผลต่อการสร้าง
ค่ า นิยม  ความ เ ช่ือ  ให้กับ
สมาชิกองค์การวฒันธรรม
องคก์ารทางความคิด ของแต่
ละองค์การข้ึนอยู่กบั บริบท 
ภ า ร กิ จ  แล ะ เ ป้ าหม า ย ท่ี
แตกต่างกนั 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิดก่อให้เกิดความคิด

วฒันธรรมองค์การ 
ทางความคิด 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิด จะเป็นผูข้บัเคล่ือน
น าพาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ดว้ยการสร้างค่านิยมร่วมทั้ง
องคก์าร 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิด จะก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกองค์การ 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น เ ม่ื อ เ กิ ด
ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี ไ ม่ ป ก ติ 

วฒันธรรมองค์การ 
ทางความคิด 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความ คิด จึ ง เ ป็นประ เด็ น
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลยัเอกชนไทย ใน
เร่ืองเก่ียวกบัการสร้างค่านิยม
ร่วม  ให้กับ บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยทุก
ระดับชั้น อนัเป็นจุดแข็งใน
การบริหารจัดการสู่ความ
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ริ เ ร่ิ ม ค ว า มต ร ะหนั ก ใ น
ภ า ร กิ จ  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท่ี
สอดคล้องกับ เ ป้าหมาย ท่ี
องคก์ารก าหนดไว ้เกิดความ
ภาคภูมิใจในบทบาทหนา้ท่ีท่ี
สมาชิกปฏิบติั อยู่จนเกิดเป็น
ค่านิยมร่วมทั้งองคก์าร 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิดจะถูกถ่ายทอดใน
รูปแบบการส่ือสาร เผยแพร่
ผ่าน กิจกรรมต่าง  ๆ  ของ
องค์การจนเกิดเป็นความเคย
ชินสมาชิกขององค์การยึด
ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
ถือว่าเป็นกลยุทธ์ส าคญัของ
องคก์าร 

 
 
 

สมาชิกทุกคนจะตัดสินใจ 
ปฏิบติัตนเพื่อร่วมแก้ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนแบบไม่ต้องสั่งการ
หรือร้องขออันเป็นจุดแข็ง
ของการน าพาองค์การไปสู่
การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิด เป็นศูนย์รวมภูมิ
ปัญญาของสมาชิกองค์การ
ในภาพรวม โดยผู ้บ ริหาร
เ ป็นผู ้ก  าหนด ทิ ศทา ง ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ภ า ร กิ จ 
เป้าหมาย นโยบายท่ีองค์การ
ตอ้งการ 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
ความคิดจะถูกหล่อหลอมจน
สมาชิกขององค์การ เ กิด
ภาพรวมด้านความคิด และ
แนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกนัทั้งองคก์าร 

เ ป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทย ดว้ยการก าหนด
รู ป แ บ บ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร 
ถ่ายทอด  เผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ   โดยผู ้บ ริหารต้อง
ด าเนินการอย่างชัดเจนให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภ า ร กิ จ 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เพือ่ใหเ้กิดเป็นค่านิยมร่วมทั้ง
องคก์าร ซ่ึงถือวา่เป็นกลยุทธ์
ส าคัญ ในการสร้างความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  พ ร้ อ ม
ขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์าร
ทางความคิดอย่างมีระบบ 
เพื่อน าไปสู่ภูมิปัญญาของ
สมาชิกทั้งองคก์าร  

 วฒันธรรมองค์การทางทาง
ความคิด จึงเป็นประเด็นใน
การน ามหาวิทยาลัยเอกชน
ไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็น
เลิศแบบยัง่ยนืต่อไป 

วฒันธรรมองค์การ 
ทางพฤติกรรม 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
พฤติกรรมเป็นการแสดงออก

วฒันธรรมองค์การ 
ทางพฤติกรรม 

 วัฒนธรรมทางพฤติกรรม 
เกิดจากสภาวะแวดล้อมของ

วฒันธรรมองค์การ 
ทางพฤติกรรม 

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
พฤติกรรม จึงมีบทบาทใน



188 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ของพฤติกรรมการด้านการ
แต่งกาย การส่ือสาร เป็น
รากฐานท่ีก าหนดทัศนคติ
ว ัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
พฤ ติกรรมของสั งคมใน
องค์ก า ร  ว ัฒนธรรมท าง
พฤติกรรมในการแสดงออก
จะ ถูกบันทึกในส่วนของ
สมาชิกแต่ละคนแบบไม่รู้ตวั
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทาง
พฤ ติก รรมโดย รวมขอ ง
องคก์าร  

 วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
พฤติกรรมจะมีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ
องค์การซ่ึงสามารถถ่ายทอด
ซ่ึงกนัและกนัโดย โดยมีการ
เ รี ยน รู้ผ่ านกระบวนการ
กิจกรรมขององค์การจนมี
บริบทในการด าเนินกิจกรรม
แ บ บ เ ดี ย ว กั น เ ดี ย ว กั น
ส่งเสริมให้องคก์ารแกปั้ญหา
ไปในทิศทางเดียวกนั 

แต่ละบุคคล องค์การจึงไม่
ส า ม า ร ถ ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤ ติกรรม เห ล่ า น้ี ได้  แ ต่
องค์การสามารถส่งเสริม ให้
บุคลากรควบคุมพฤติกรรม
ได้ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม 
เพิ่มพูนทกัษะประสบการณ์
ให้แก่สมาชิกขององค์การ 
ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพและบริบทของ 
ความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ี
จ ะ ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ เ ป็ น
วัฒนธร รมอง ค์ ก า รท า ง
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจขององคก์าร ผูบ้ริหาร
จึงต้อง มีแนวทางในการ
เสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรม
อ ง ค์ ก า รท า งพ ฤ ติ ก ร ร ม
โดยรวมของสมาชิกองค์การ
ให้เกิดแนวปฏิบติัในทิศทาง
เดียวกนัให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัขององคก์ารเพื่อการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของบุคคลในองค์การให้มี
การแสดงออกทางพฤติกรรม
ในองคก์ารเม่ือเผชิญปัญหาท่ี
ไ ม่ ค า ด คิ ด  ส ม า ชิ ก ข อ ง
องค์การจะแสดงออกตาม
บริบทของตนเอง รวมถึง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล
โ ด ย ร ว ม ท่ี ถู ก อ ง ค์ ก า ร
ฝึกอบรมสอดแทรกกลยุทธ์
ใ น ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ 
บทบาทหน้า ท่ีของตนเอง
แบบภาพรวมทั้ งองค์การ
เรียกว่าวฒันธรรมองค์การ
ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี มี ส่ ว น
ส่งเสริมการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศขององคก์ารต่อไป 

วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ 
 วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ
ซ่ึงประกอบด้วย  อาคาร
สถานท่ี  ครุภัณฑ์ทางการ

วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ 
 วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ 
ไ ด้ แ ก่ เ ค ร่ื อ ง มื อ ส่ื อ ส า ร
เทคโนโลยีต่างๆท่ีเกิดจาก

วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ 
 วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมของ
องค์การประกอบดว้ยอาคาร
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ศึกษาซ่ึงเป็นส่ิงสนับสนุน 
รากฐานส าคญัในการก าหนด
ทัศ น ค ติ ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น
องค์ ก า ร ด้ ว ย ว ัฒนธรรม
อ ง ค์ ก า ร ท า ง ว ั ต ถุ เ ป็ น
ตัวก าหนดความเคยชินใน
การใช้ชีวิตในองคก์าร ความ
สะดวกในการใช้สถานท่ี 
บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง
สภาพแวดล้อมในองค์การ
รวมถึงความทันสมัยของ
อุปกรณ์ในองค์การด้วยวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในองค์การ
เป็นตวัก าหนดรูปแบบแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
สมา ชิกองค์การโดยรวม
ส่งผลให้สมาชิกองคก์ารตอ้ง
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
ซ่ึง เป็นความสัมพันธ์ของ
วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ 

 วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ
ช่วยพฒันาองค์การ ด้วยการ
ฝึกให้สมาชิกขององคก์ารได้
มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกเม่ือ
ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ป ร ะ จ า ก็ จ ะ

การประ ดิษฐ์ คิ ดค้น  ก าร
พฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ ง เป็น
ส่วนหน่ึงในการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์ารให้เกิดข้ึน
ในองค์การ อีกทั้ งเป็นการ
ธ ารงไวซ่ึ้งคุณค่าของมรดก
ทางภูมิปัญญา ซ่ึงก็เป็นหน่ึง
ในภารกิจหลักขององค์การ
ในการสร้างบรรยากาศให้
ทนัสมยั สมาชิกองค์การเกิด
ความภาคภู มิ ใจ  สถาน ท่ี 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ในองค์การ รวมถึงความ
ทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ 
ค รุภัณฑ์  ส่ ง เส ริมให้ เ กิ ด
แนวคิด เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ 
โดยรวมทั้งองค์การ น าไปสู่
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติ
ข อ ง ส ม า ชิ ก เ กิ ด เ ป็ น
วฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็ง
มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้

สถานท่ี ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ
ส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆท่ี
เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น 
ซ่ึ ง เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น
ก่อให้เกิดรากฐานส าคญัเพื่อ
ก า รก าหนดทัศนค ติของ
สม า ชิ ก ในอ ง ค์ ก า ร ด้ ว ย
วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ
เป็นตวัก าหนดความเคยชิน
ในการใชชี้วติภายในองคก์าร 
ความสะดวก ความสบาย
ของสถานท่ี บรรยากาศด้าน
สภาพแวดล้อมขององค์การ 
รวมถึงความทันสมัยของ
อุปกรณ์ ส่งผลต่อสมาชิก
องค์การเกิดความภาคภูมิใจ 
เกิดแนวคิด การเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆโดยรวมทั้ งองค์การ 
เกิดการปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกนัซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ของวฒันธรรมองค์การทาง
ว ัตถุ ก่อให้ เ กิดแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์พร้อมน าองค์การ
สู่การบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

กลายเป็นนิสัย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
จะช่วยได้มากในการสร้าง
คว ามส า เ ร็ จ โดยป ลูก ฝั ง
บุคลากรในองค์การให้รู้จัก
ใช้อุปกรณ์เค ร่ืองมืออย่าง
คุม้ค่าเพื่อน าประโยชน์มาสู่
การบริการจดัการให้องคก์าร
บริหารสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

 

 
4.1.1.5 มิติการจัดการความรู้ 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบาย
พร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา  รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ มหาวิทยาลยัสยาม 
พร้อมกบัการศึกษาวจิยัเอกสารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงในดา้นการจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์าร 
การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบด้วยส่วนหัว ล าตวั และหางโดยแต่ละส่วนมี
ความส าคญัมีบทบาทหนา้ท่ีและบริบทท่ีต่างกนั การจดัการความรู้ท่ีมีระบบท่ีดีและผูบ้ริหารองคก์ารให้
ความส าคญัจะสามารถส่งเสริมสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ
พึงพิจารณา 3 ประการ ประกอบดว้ย ประการท่ี 1 การก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ 
เปรียบเป็นหัวปลา ประการท่ี 2 การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ เปรียบเป็นตวัปลา 
และประการท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ เปรียบเป็นหางปลา ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี 

  

1) การก าหนดทศิทาง เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้   



191 
 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่

ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นวา่การจดัการความรู้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั 
สามารถพฒันา ส่งเสริม รวมทั้งขบัเคล่ือนให้องคก์ารโดยเฉพาะองคก์ารประเภทมหาวิทยาลยัให้มีการ
พฒันาและประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดว้างไว้ องคก์ารท่ีเป็นมหาวิทยาลยั
นั้นถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีขนาดใหญ่ การส่งเสริมให้เกิดการจดัการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนในองคก์าร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและควรท าอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงตอ้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่
ชุมชน และผูส้นใจไดด้ว้ย ทั้งน้ีหากผูบ้ริหารมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ท่ีมี
ความชดัเจนเป็นระบบจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และพฒันาองคก์ารให้มีความเป็นเลิศ
ได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารสารส่วน  
บุคคล, 5 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “การจัดการความรู้ เป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องมีในทุกองค์การ โดยการ
จัดเก็บความรู้ต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เพ่ือให้คนท่ีสนใจสามารถนาํไปศึกษาค้นคว้า       
ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา รวมถึงเป็นข้อมูลท่ีองค์การจะส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่าง  ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นประวัติศาตร์หรือรากเหง้าของ
องค์การอีกด้วย”   

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
(การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 มิถุนายน 2559) กล่าวว่า “การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษามีความ
จาํเป็นย่ิง  เน่ืองจากความรู้มีอยู่มากมายกระจัดกระจายอยู่ในสถานศึกษาเพียงแต่จัดการความรู้ให้มันอยู่
ในระบบแล้วสามารถนาํความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน อาทิ นาํมาช่วยในการตัดสินใจเร่ือง     
ต่าง  ๆ ในด้านการบริหารจัดการองค์การ หรือด้านบริหารจัดการท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน
องค์การ หรือเพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์การ โดยเน้นให้องค์การมีระบบจัดเกบ็ข้อมูลท่ีทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์นาํมาใช้ได้ง่ายทาํให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีทันสมยั”  

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่การจดัการความรู้ท่ีดีนั้น คือ การน าความรู้ท่ีมีอยูม่ากมาย มาจดัการให้อยู่ใน
ระบบ จากนั้นจึงน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยงัสามารถน ามาใช้ในการตดัสินใจดา้นการบริหาร
จดัการให้ทนัต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและนอกองค์การ สอดคลอ้งกบัศิษยเ์ก่า
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มหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 ธนัวาคม 2559) กล่าววา่ “การจัดการความรู้ท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพนั้นสามารถทาํให้องค์การมีความเป็นเลิศได้ ท้ังนีอ้งค์การท่ีเป็นมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีขนาดใหญ่ การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้จึงเป็นส่ิงจําเป็น และควรทําอย่าง
สมํา่เสมอเป็นประจาํ รวมถึงต้องสามารถเผยแพร่และกระจายความรู้ให้แก่บุคคลท่ีสนใจและชุมชนได้ 
หัวใจสาํคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ การมีเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
มีทิศทางทางการศึกษาท่ีดีขึน้ เม่ือมหาวิทยาลัยสามารถทาํตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ดีแล้ว มหาวิทยาลัยก็
จะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ต้องกาํหนดให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่
ต้นจนจบ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนรู้เพ่ือตั้งคาํถาม คือ สังเกตสถานการณ์จนเกิดความ
สงสัย นาํไปสู่การตั้งคาํถาม ขั้นตอนท่ี 2 การเรียนรู้เพ่ือแสวงหาสารสนเทศ คือ การออกแบบ วางแผน 
เพ่ือรวบรวมข้อูมลจากแหล่งต่าง  ๆ ขั้นตอนท่ี 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ คือ คิด วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่ือความหมายข้อมูลด้วยแบบต่าง ๆ การแปรผล จนถึงการสรุปผล  
ขั้นตอนท่ี 4 การเรียนรู้เพ่ือส่ือสาร คือ ขั้นตอนการนาํเสนอความรู้ ด้วยการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน  
และขัน้ตอนท่ี 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม คือ การนาํองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สังคม” 

 

2) การสร้าง การแสวงหา และการกลั่นกรองความรู้  

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อคงไวซ่ึ้งขอ้มูลความรู้ความสามารถของ
องคก์ารผูบ้ริหารจึงตระหนกัโดยให้ความส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อให้องคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
คงไวคู้่กับองค์การพร้อมใช้พฒันา ส าหรับเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน การลดตน้ทุนเพื่อพฒันาบุคลากร รวมถึงป้องกนัความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการหยุดชะงกัใน
การปฏิบติังานดว้ยสาเหตุบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ลาออกกะทนัหนั หรือไม่อยูก่บัองคก์าร
แลว้ ผูบ้ริหารยคุใหม่จึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัในกระบวนการจดัการความรู้ขององคก์ารเป็นอยา่ง
มาก สอดคลอ้งกบัรักษาการผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “กระบวนการจัดการความรู้ 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การจัดสร้างความรู้ คือ ทุกคนสามารถจัดสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง หรือสร้างความรู้ร่วมกันคนอ่ืน เช่น ประชุม หรือเรียนผ่านส่ือต่าง ๆ  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเก็บ
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ความรู้ คือ ต้องเก็บให้เป็นระบบ ขั้นตอนท่ี 3 การจัดการใช้ความรู้ คือ ต้องรู้ว่านาํมาใช้เม่ือไร ใน
สถานการณ์ใด และขัน้ตอนท่ี 4 การจัดการพัฒนาความรู้ คือ ปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาสืบไป” องคก์าร
ทางการศึกษาโดยเฉพาะระดบัมหาวิทยาลยั เป็นแหล่งสร้าง แสวงหา กลัน่กรองความรู้ บุคลากรหลกั
ขององคก์าร นัน่คือ ครู อาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทมากในการสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน  2559) กล่าวว่า “ส่ิง
สําคัญในการจัดการความรู้ คือ ต้องให้บุคลากร อาทิ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีความสุขกับการทําหรือ
จัดการกับความรู้นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาํงานวิจัยหรืองานสอนต่าง ๆ โดยต้องไม่คิดว่าเป็นภาระงานท่ี
เพ่ิมขึน้มา แต่ให้มองเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน เช่น การทาํ
วิจัย หรือโปรเจ็คต่าง ๆ  แล้วมีนักศึกษาไปร่วมเกบ็ข้อมูลหรือลงพืน้ท่ี ต้องนับช่ัวโมงให้นักศึกษาด้วย 
ถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยต้องสร้างบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้ ทุก ๆ งาน ทุก ๆ ภารกิจท่ีทําล้วนเป็นความรู้ท้ังส้ิน ( Knowledge base) ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปล่ียนงาน (Rotate) หรือการมอบหมายงานทุกอย่าง ถือเป็นความรู้ท้ังนั้น สามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันได้” 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เอกชนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ว่าจะท าอย่างไรให้องค์ความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และ
ความรู้ทางทกัษะวิชาชีพ ท่ีมีอยู่ในตวับุคลากรไม่สูญหายไปไหน มหาวิทยาลยัเอกชนจะตอ้งมีการ
จดัการความรู้ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์าร มีการเรียนรู้เป็นทีม 
มีการสร้าง แสวงหา การรวบรวมและจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ มีการแบ่งปัน และสร้างองคง์ความรู้
ใหม่ใหเ้กิดข้ึนเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นเลิศ ดงัค ากล่าว
ของนกัวชิาการมหาวทิยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2559) กล่าววา่ “การสร้าง การแสวงหา และ
การกลั่นกรองความรู้ ล้วนเกิดจากบุคลากร คือ มีการนาํความรู้มาจากบุคลากร อาทิ ความรู้เชิงวิชาการ 
มาจากอาจารย์ผู้ สอน ส่วนความรู้เชิงทักษะหรือวิชาชีพ ย่อมมาจากผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพท่ีตน
ปฏิบัติงานนั้น ๆ อยู่เป็นประจาํ มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความรู้ให้คงอยู่
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมนาํไปใช้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดขึน้” 
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ในองคก์ารมหาวิทยาลยับุคลากรหลกั ไดแ้ก่ อาจารย ์มีความส าคญัสุดในการจดัการความรู้ให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ดงันั้นอาจารยต์อ้งมีพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ทั้งในดา้นการเรียนการ
สอน การผลิตผลงานวิชาการ ผลงานงานวิจยั ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัพบวา่อาจารยมี์ภาระงาน
มาก นอกเหนือจากภาระงานหลกัดา้นการเรียนการสอนแลว้ อาจารยต์อ้งท าโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ รวมถึงอาจารยต์อ้งท าเอกสารประกนัคุณภาพดว้ย ท าให้การผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั เกิดข้ึน
ค่อนขา้งน้อย ดงันั้นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยส์ร้างผลงานวิจยัให้เกิดข้ึน
เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน พฒันาองค์การ และพฒันาชุมชน สังคม ทั้งน้ีต้องจัดให้มีระบบ
สนบัสนุนการวิจยัและพฒันา อาทิ จดัให้มีศูนยห์รือคลีนิควิจยัในการให้ค  าปรึกษาแนะน าการท างาน
วิจยั จดัหาแหล่งเผยแพร่และการน าเสนอระบบการเสริมสร้างอาจารยน์ักวิจยัรุ่นใหม่ในด้านความรู้ 
ความสามารถในการวิจยัและการผลิตผลงาน/นวตักรรม จดัหาแหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั ทั้ งจาก
มหาวทิยาลยัเอง และหาแหล่งทุนวจิยัจากองคก์ารภายนอกเพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่  จดัให้มีระบบ
สารสนเทศงานวิจยัให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึง
สารสนเทศของงานวิจยัและการใชป้ระโยชน์โดยเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับบุคลากรและ
อาจารยข์องมหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล,  2 
กนัยายน 2559) กล่าวว่า “การจัดการความรู้มักถูกทาํควบคู่กับการประกันคุณภาพ แต่การประกัน
คุณภาพมักทาํให้บุคลากรไม่มีความสุข ดังนั้น จึงควรแยกการจัดการความรู้ออกมา ควรพยายามสร้าง
จุดเรียนรู้ร่วมกัน เช่น เรียนรู้เร่ืองของการทาํงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
สังคม หรือเรียนรู้เร่ืองของงานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้
เร่ืองเทคนิคการสอนท่ีดีและได้ผลลัพธ์ท่ีดี โดยทาํการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มอาจารย์ด้วยกัน แชร์
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยเป็นไปอย่างธรรมชาติ เพราะเลง็เห็นประโชน์ร่วมกัน อาจารย์ท่ีได้เรียนรู้และ
นาํไปใช้จนเกิดประโยชน์กมี็ความสุขมากขึน้ การสอนกดี็ขึน้ สมรรถนะของอาจารย์กดี็ขึน้ นอกจากนั้น
ยงัเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาด้วย เม่ืออาจารย์เห็นประโยชน์อย่างชัดเจน กจ็ะเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้
เร่ืองอ่ืนด้วย ซ่ึงนาํไปสู่ Community of practice ท้ังนี ้ช่วงแรก ๆ อาจจะต้องมีคนมาวางแนวทางให้มี
แม่แบบ แล้วเอาแม่แบบมาเป็นตัวอย่าง แต่ต่อมาเม่ืออาจารย์ได้ประโยชน์อย่างชัดเจน ก็จะเกิด 
Community แล้วมนัจะมีความยัง่ยืนด้วยตัวเอง” 

 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทีเ่ป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ก าหนด

นโยบายพร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถงึผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นวา่การจดัการความรู้จะเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งอาศยัคลงัความรู้
ในมหาวิทยาลยัเพื่อใช้เป็นแหล่งในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรและ
ผูเ้รียน รวมถึงใช้จดัเก็บ รวบรวมความรู้และขอ้มูลขององคก์ารอยา่งเป็นระบบระเบียบ อีกทั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาองคก์ารไปสู่การแป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงปัจจุบนัความก้าวหน้าและทนัสมยัของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของ
มหาวิทยาลยัจึงสะดวกรวดเร็วทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรองเลขาธิการสภา
การศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน  2559) กล่าวว่า “การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีจะแยก
จากกันไม่ได้ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีสนับสนุนให้
การจัดการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ประสบความสําเร็จ ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยในการสร้าง 
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทาํให้ท้ังบุคลากรและผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทันทีทันใด 
ท้ังนีม้หาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยจึงจะช่วยให้การจัดการความรู้ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และมี
ความเป็นเลิศ” 

 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจดัการความรู้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสร้างความได้ปรียบให้การ
ด าเนินงานขององคก์าร เพราะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลระหวา่งกนัภายในองคก์ารท าให้เกิด
การปรับปรุงและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานภาพรวม และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก สอดคล้องกบัอธิการบดี
มหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “การจัดการความรู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวใหม่ คือ การจัดระบบการเรียนการสอนเน้นท่ีนักศึกษาสามารถเรียนนอกเวลา
เรียนได้ แล้วสามารถนาํมาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง คือ การจัดการความรู้
ของอาจารย์ โดยท่ีอาจารย์สามารถนําความรู้ต่า ง ๆ มาทําเป็นระบบใส่ไว้ในพื้นท่ีเก็บข้อมูล 
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(Repository)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้บทเรียน เม่ือถึงเวลาเรียนให้อาจารย์ร่วมถกปัญหา
เก่ียวกับบทเรียนนั้นกับนักศึกษา ซ่ึงจะเป็นการสร้างเง่ือนไขให้นักศึกษากลับไปเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
อาจารย์ใส่ไว้ให้  การสร้างความรู้นั้น ควรทาํให้เป็นระบบระเบียบเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือให้มีการ
พัฒนาต่อเน่ืองและควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้  
ท้ังนีอ้าจมีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญ คือ ปัญหาของคนต่างวัยท่ีไม่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลง
หรือการใช้เทคโนโลยีได้ โดยอาจเจอปัญหาจากการประเมินเร่ืองเทคโนโลยีของอาจารย์ เช่น 
งบประมาณไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่เหมาะสม เป็นต้น อาจแก้โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
ต่าง ๆ รวมถึงแจกอุปกรณ์ตัวช่วยให้อาจารย์ได้ใช้งานอย่างเตม็ท่ี เช่น แทบเลต็ โน๊ตบุ๊ค” เป็นตน้ 
 นักวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ หากมีการแลกเปล่ียนความรู้กันอย่างจริงจังและเปิดใจ จะมี
องค์ความรู้มากมายเกิดขึน้และดาํรงอยู่  องค์การจะพัฒนาไปได้ก้าวไกล ก้าวกระโดด เพราะมีผู้มา ต่อ
ยอดความรู้อยู่ เสมอ ปัญหาปัจจุบัน คือ บุคลากรยังไม่เปิดใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ เน่ืองจากกลัวจะหมด
ความสาํคัญและถกูเลิกจ้างอย่างรวดเร็ว จึงมกัเกิดการหวงความรู้เกิดขึน้บ่อยคร้ังในการทาํงานจริง 
แนวทางแก้ไข คือ การปรับทัศนคติท้ังผู้บริหารและบุคลากร พร้อมท้ังมหาวิทยาลัยต้องกาํหนดทิศทาง 
เป้าหมาย ในเร่ืองการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน” สอดคลอ้งกบั  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ในองค์การต้องมีการตั้งหน่วยงานมาดูแลด้านการ
จัดการความรู้ มีการสร้างระบบและใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือมาสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น สร้าง       
แอพลิเคชัน (Application) หรือสร้างเนือ้หา (Content) หรือมีการฝึกอบรม (Training) และถ่ายทอดการ
ใช้เคร่ืองมือพวกแท็บเลต ไอแพด ตัวอย่าง เช่น มีผู้ รู้จากบริษัทแอพเป้ิล (Apple) มาฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ จากท่ีไม่เคยใช้หรือใช้ไม่เป็น จนกระท่ังผลิตส่ือได้ด้วยตนเอง เป็นต้น มีกระบวนการจัดเก็บ
และเผยแพร่ เช่น อาจารย์ถ่ายทอดเทคนิคการสอนให้แก่กัน เป็นต้น  ส่ิงท่ีพิเศษกว่าท่ีอ่ืน คือ มีการ
ประชุมกรรมการบริหารทุก ๆ เดือน โดยใช้การประชุมนีเ้ป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน โดยให้เวลากับ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น แนวทาง วิสัยทัศน์ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือท่ีจะให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีดี ใคร
มีเร่ืองราวอะไรกใ็ห้มาเล่าในท่ีประชุมท้ังเร่ืองการบริหารงานหรือเร่ืองอ่ืน ส่ิงท่ีได้ทาํไป ส่ิงท่ีคิด ผลท่ี
ได้มา โดยเปิดโอกาสให้พูดให้ฟัง ส่วนวาระแจ้งให้ทราบจะกระชับและใช้เวลาอย่างรวดเร็ว”  

ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 ธนัวาคม 2559) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งมีข้อดีข้อเด่นท่ีแตกต่างกัน จึงควรทาํการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีแต่มหาวิทยาลัยมี 
หรืออาจจะทาํในรูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันนับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ
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และร่วมกันพัฒนางาน พัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และนาํไปสู่ความเป็น
เลิศ”  

นกัวชิาการมหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล,  21 พฤศจิกายน 2559) กล่าววา่ “การ
ใช้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านวิจัยและคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีระบบติดตามประเมินว่ามีคน
เข้าไปศึกษาความรู้ในระบบ KM หรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจกคู่มือท่ีมาจากคณะกรรมการท้ัง 2 
ชุด แก่อาจารย์ใหม่ และมีการอธิบายรายละเอียดในวนัปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่
และนักศึกษาเข้าไปอ่านความรู้ในระบบ KM โดยให้อาจารย์ทุกคนผลัดกันนาํเสนอความรู้ใหม่ หรือ
แนวปฏิบัติท่ีดีต่อท่ีประชุมผู้บริหาร พร้อมท้ังมีการบันทึกวีดิโอลงระบบ KM มีการจัดการระบบ KM 
โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วย ซ่ึงจะรวบรวมความรู้เพ่ือใส่ไว้ในระบบ โดยกาํหนดให้
อาจารย์ไปอบรมหรือสัมมนาอย่างน้อย  50  ช่ัวโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา จากนั้นต้องสรุปความรู้ท่ีได้รับ
จากการไปอบรมสัมมนามาบันทึกลงระบบ KM ถึงจะได้รับอนุญาตให้ไปอบรมสัมมนาในคร้ังต่อไป” 
  

 กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้ท่ีสามารถน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศโดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นวา่การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบและผูบ้ริหารองคก์ารให้
ความส าคญัจะสามารถส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศโดยมี
องค์ประกอบ 3 ประการได้แก่ ประการท่ี 1 การก าหนดทิศทาง เป้าหมายในการจดัการเรียนรู้อย่าง
ชดัเจน เน่ืองจากองค์การมหาวิทยาลยัเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้ท่ีดี
รวมถึงมีหน่วยงานรับผิดชอบชดัเจนในการก ากบัติดตามและสร้างความตระหนกัรู้แก่บุคลากรทุกคน 
ประการท่ี 2 การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ ตอ้งมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอจะท าใหม้หาวทิยาลยักา้วสู่ความเป็นเลิศไดเ้ร็วข้ึน และประการท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ ตอ้งอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บความรู้ และการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ จะท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การถ่ายทอดความรู้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงในมิติการจดัการความรู้น้ีมหาวิทยาลยัเอกชนจะตอ้งมีการ
จดัการความรู้ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ มีการ
เรียนรู้เป็นทีม การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การรวบรวมและจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ใหเ้กิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองแบบ
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ไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตาราง
ท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย   
เอกชนไทยในมิติการจดัการความรู้ 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การก าหนดทศิทางและ
เป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 
 การจดัการความรู้ท่ีดี คือ การ
น า ค ว า ม รู้ ท่ี อ ยู่ ใ น
มหาวิ ท ย าลั ย เอกชนมา
รวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ
และสามารถน าไปใช้ให้
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเอกชน 

 องคก์ารท่ีเป็นมหาวิทยาลยั
เ อ ก ช น นั บ เ ป็ น
สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่ง
เ รี ยน รู้ ขนาด ให ญ่  ก า ร
ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
จัดการความรู้ จึ งเป็ นส่ิ ง 
จ า เ ป็นและควรท า เ ป็น
ประ จ า อย่ า งสม ่ า เ สมอ 
สามารถเผยแพร่กระจาย

การก าหนดทศิทางและ
เป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ 
 หัวใจส าคัญของการจัดการ
ความ รู้ ในมหาวิทย าลัย
เ อ ก ช น คื อ  ผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวิ ทยาลั ยต้อ ง มี การ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
การจดัการความรู้ท่ีมีความ
ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม 
และการน าไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
พฒันามหาวิทยาลยัเอกชน
ใหมี้ความเป็นเลิศได ้

 จดัให้มีผูรั้บผิดชอบหลกั หรือ
ทีมงานหลักในการบริหาร
จดัการความรู้อย่างชดัเจน เพื่อ
ส่ งเสริ มสนับส นุนและ
ผลัก ดัน ให้ ก า ร จัด ก า ร

การก าหนดทศิทางและ 
เป้าหมายของการจัดการ 

ความรู้ 
 การจดัการความรู้เปรียบเสมือนปลา
ท่ีประกอบด้วย  ส่วนหัว ล าตวั 
และส่วนหาง ซ่ึงแต่ละส่วนมี
ความส าคญัตามบทบาท หน้าท่ี 
และบริบทท่ีต่างกนั การจดัการ
ความรู้ท่ีดีตอ้งมีระบบดี ชัดเจน 
และผู ้บริหารขององค์การทุก
ระดับต้องให้ความส าคัญอย่าง
จริงจงัจึงจะสามารถส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

 การจดัการความรู้เป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีมีความส าคญั สามารถพฒันา 
ส่งเสริม  และขบัเคล่ือนให้องคก์าร
โดยเฉพาะองค์การประ เภท
มหาวิทยาลัยได้มีการพฒันาและ
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ความรู้ให้แก่ ชุมชนและ
บุคคลท่ีสนใจได ้

 การจดัการความรู้ท่ีดีและมี
ประ สิทธิภาพ   สามารถ
พั ฒ น า  ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
ขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัย
เอกชนมีความ  เป็นเลิศได ้

 การจดัการความรู้เป็นปัจจยั
ห น่ึ ง ท่ี มี ค ว า ม ส า คั ญ 
สามารถพฒันา ส่งเสริม 
ขับ เ ค ล่ื อน  ให้ องค์ การ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ง ค์ ก า ร
มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ มี ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ ป ร ะ ส บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ   บ ร ร ลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
วางไว ้ 

 องค์การมหาวิทยาลัยถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ 
การส่ง เส ริมให้ เ กิดการ
จัดการความ รู้  และการ
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ ใ ห้
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นและควรท า
อย่างสม ่ าเสมอ รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน

ความ รู้ เ กิด ข้ึนอย่า ง เป็น
รู ปธรรม และก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาในภาพรวม 

 การจดัการความรู้ท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้
องคก์ารมีความเป็นเลิศได ้

 ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ต้อ ง
ก าหนดให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการ นัน่คือ 
- การเรียนรู้เพื่อตั้ งค  าถาม 
คือ การสังเกตจนกระทั่ง
เ กิ ดความสงสั ยเป็นการ
น าไปสู่การตั้งค  าถาม  
- การเรียนรู้เพื่อแสวงหา
ส า ร ส น เ ท ศ  คื อ  ก า ร
ออกแบบ  ว างแผน เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง  
ต่าง  ๆ   
- การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์
ความรู้ คือ การคิด วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การส่ือความหมาย
ข้อมูลด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
ก า ร แป ร ผ ล  จนถึ งการ
สรุปผล  

ประสบความส า เ ร็ จบ ร ร ลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้
วางไว ้

 นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ เปรียบเสมือน
เป็นหัวปลา ตอ้งมีความชัดเจน
พร้อม จัดให้มีผู ้รับผิดชอบหลัก 
หรือทีมงานหลักในการบริหาร
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน 
และผลักดันให้การจัดการความรู้
เกิดข้ึนอย่ างเป็นรูปธรรม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดั
การศึกษาในภาพรวม 

 การจดัการความรู้ เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ต้องมีในทุกองค์การโดยการ
จดัเก็บความรู้ต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ มีแบบแผน เพื่อให้คนท่ี
สนใจสามารถน าไปศึกษาคน้ควา้ 
และต่อยอด เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ก่อให้เกิดการพฒันา รวมถึงเป็น
ขอ้มูลท่ีองคก์ารจะส่งต่อเป็นรุ่นสู่
รุ่น เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการ
บ ริ ห า รจั ดก า ร ต่ า ง  ๆ  เ ป็ น
ประวติัศาสตร์หรือรากเหง้าของ
องคก์ารอีกดว้ย 
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และผูส้นใจ 
 ผู ้บ ริห า ร มี ก า รก า หนด
ทิ ศท า ง  เ ป้ า หม า ย ก า ร
จดัการเรียนรู้ ท่ีชดัเจนเป็น
ระบบจะน าไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์การไปสู่ความ
เป็นเลิศได ้

- การเรียนรู้เพื่อส่ือสาร คือ 
ขั้นตอนการน าเสนอความรู้ 
ด้วยการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
ชดัเจน  
- การเรียนรู้เพื่อตอบแทน
สั งคม  คื อ  ก า รน า อ ง ค์
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

 ผลการศึกษสรุปได้ว่า  เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้เป็นหัวใจ
ส าคัญของการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนคือ ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเป็นองคก์ารแห่งการ
เ รี ยน รู้ แล ะส าม า รถพัฒน า
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มี
ความเป็นเลิศได ้

การสร้าง การแสวงหา และ 
การกลัน่กรองความรู้ 

 ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อ
กระบวนการจดัการความรู้
เพื่อให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่
คงไวคู้่กับองค์การ พร้อม
น ามาพฒันาและใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการแข่งขนัการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน การลดต้นทุน
เพื่อพัฒนาบุคลากร การ
ป้องกันและบริหารความ
เส่ียง 

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะ
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตช่วยให้การ
สร้าง การแสวงหาความรู้

การสร้าง การแสวงหา และ 
การกลัน่กรองความรู้ 

 การสร้าง การแสวงหา และ
การกลัน่กรองของความรู้เกิด
จากบุคลากร คือ การน า
ความรู้มาจากบุคลากร เช่น 
ความรู้เชิงวิชาการ มาจาก
อาจารย์ผู ้สอน ความรู้เชิง
ทักษะหรือวิชาชีพ มาจาก
ผู ้ป ฏิบั ติ ง านในวิ ช า ชีพ    
นั้น ๆ อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบ
และกลไกในการบริหาร
จดัการความรู้ให้คงอยูอ่ยา่ง
เป็นระบบ พร้อมน าไปใช้
งานและแลกเปล่ียนเรียนรู้

การสร้าง การแสวงหา และ 
การกลัน่กรองความรู้ 

 เพื่อคงไวซ่ึ้งข้อมูลความรู้และ
ความสามารถขององค์ก า ร 
ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
เ ป็ นกล ยุ ท ธ์ ในการแข่ งขัน 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารยุคใหม่ตอ้ง
ตระหนักและให้ความส าคญัใน
กระบวนการจดัการความรู้ของ
องคก์ารเป็นอยา่งมาก 
 

 กระบวนการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพไดแ้ก่  

- การจดัสร้างความรู้ โดยทุกคน
สามารถจัดสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง หรือสร้างความรู้ร่วมกนั
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จากแหล่งต่าง ๆ มีความ
สะดวก  สามารถ เข้า ถึ ง
แหล่งความรู้ไดท้นัที 

 ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อ
กระบวนการจดัการความรู้
เพื่อใหอ้งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่
คงไวคู้่กับองค์การ พร้อม
น ามาพฒันาและใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการแข่งขนัการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน การลดต้นทุน
เพื่อพัฒนาบุคลากร การ
ป้องกันและบริหารความ
เส่ียง 

 กระบวนการจดัการความรู้
แบ่ งออกเป็น 4 ขั้ นตอน 
ได้แก่ -การจัดสร้างความรู้ 
ทุกคนสามารถจัดสร้ าง
ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือ
สร้างความรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 
-การจดัเก็บความรู้ คือ ตอ้ง
จดัเก็บใหเ้ป็นระบบ 
-การจัดการใช้ความรู้ คือ 
ต้อง รู้ว่าน ามาใช้ เ ม่ื อไร 
สถานการณ์ใด  
-การจัดการพฒันาความรู้ 

ระหว่างกนั พร้อมกบัสร้าง
ความรู้ใหม่ให้เ กิดข้ึนอยู่
เสมอ 

 การสร้างจุดเรียนรู้ร่วมกัน 
เช่น เรียนรู้เร่ืองการท างาน
วิจัย เพื่อพัฒนาการเ รียน 
การสอน เพื่อพฒันาสังคม 
หรือเรียนรู้เร่ืองงานวิจยัเชิง 
คุณภาพ เชิงปริมาณ เป็นตน้ 

 การจัดการความรู้ โดยการ
แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
ท าให้บุคลากรทุกคนได้
เรียนรู้และน าไปใช้จนเกิด
ประโยชน์ ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น  

คนอ่ืน เช่น ประชุม หรือเรียนผา่น
ส่ือต่าง ๆ   
- การจดัการความรู้ ตอ้งจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ  
- การจดัการความรู้ ตอ้งรู้วา่จะน า มา
ใชเ้ม่ือไรในสถานการณ์ใด  
- การจดัการพฒันาความรู้ คือ     
ต้องปรับปรุงให้เกิดการพฒันา
สืบไป 
 องค์การทางการศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับมหาวิทยาลัย เ ป็นแหล่ง
สร้าง แสวงหา กลัน่กรองความรู้ 
บุคลากรหลักขององค์การ คือ 
ครู อาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทมาก
ในการสร้าง การแสวงหา และ
การกลัน่กรองความรู้ 

 ส่ิงส าคญัในการจดัการความรู้ คือ 
ต้องให้บุคลากร อาทิ อาจารย์
ผูส้อนมีความสุขกบัการท าหรือ
จดัการกบัความรู้นั้น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการท างานวจิยั หรืองานสอน  

 มหาวิทยาลยัตอ้งสร้างบุคลากร
ให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ 
ทุก ๆ งาน ทุก ๆ ภารกิจท่ีท า
ล้วน เ ป็นความ รู้ ทั้ ง ส้ิ น  การ
แลกเปล่ียน หรือการมอบหมาย
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คือ มีการปรับปรุงให้เกิด
การพฒันาสืบไป 

 ท าอย่างไรให้บุคลากรรู้สึก
มีมีความสุขกบัการท างาน
การจดัการความรู้ ไม่ว่าจะ
เ ป็ น ง านสอนห รือก า ร
ท างานวิจัย โดยไม่คิดว่า
เป็นภารงานท่ีเพิ่มข้ึน แต่
ใ ห้ ม อ ง เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์และเป็นส่วน
หน่ึงของการท างาน 

งานทุกอย่า ง  ถือ เ ป็นความ รู้
ทั้งนั้น  

 มหาวิทยาลยัเอกชนจะตอ้งมีการ
จัดการความ รู้  การส่ ง เส ริ ม
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์การ มีการ
เรียนรู้เป็นทีม มีการสร้าง แสวงหา 
การรวบรวมและจัดเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการแบ่งปัน 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดข้ึนเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งเชิง
วิชาการ และความรู้เชิงทักษะ
วิชาชีพ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรไม่
สูญหาย และเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิท ย าลัย ให้ เ ป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้และมี
ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และ
การถ่ายทอดความรู้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เ ค ร่ื อ ง มื อ ส า คั ญ ท่ี
สนับสนุนให้การจัดการ

การแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ 

 กา รจัด ก ารความ รู้ เ ป็ น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสร้าง
ความได้เปรียบให้กับการ

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ 

 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ จ ะ เ กิ ด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งอาศยั
คลงัความรู้ในมหาวิทยาลยัเพื่อ
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สรุปผลการศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความ รู้  การแลกเป ล่ียน
เรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 การจัดการความรู้ควรมีการ
ส ร้ า ง ร ะ บ บ แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยีให้เป็นเคร่ืองมือ
ในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ใหก้ารจดัการความรู้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งหลากหลาย 

 การจัดการความรู้จะเกิด
ประโยชน์อย่างแทจ้ริงตอ้ง
อ า ศั ย ค ลั ง ค ว า ม รู้ ใ น
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็น
แหล่งในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากรและ
ผู ้เ รียน รวมถึงใช้จัดเก็บ 
รวบรวมความรู้และขอ้มูล
ขององค์ก า รอย่ า ง เ ป็ น
ระบบระเบียบ อีกทั้ งเพื่อ
เ พิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพก า ร
ปฏิบติังานและการจดัการ
เ รียนการสอน เ ป็นการ
พัฒนาองค์การไปสู่การ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
และองค์การแห่งความเป็น

ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลยัท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันภายในมหาวิทยาลัยจึง
เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
และก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ ท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในภาพรวม 

 การจดัการความรู้แนวใหม่ 
คือ การจัดการเรียนการ
สอนท่ีสามารถเรียนบาง
เวลาหรือนอกเวลาได ้ดว้ย
ก า ร ส ร้ า ง เ ง่ื อ น ไ ข ใ ห้
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้
ตามท่ีก าหนด 

 มหาวิทยาลัยต้องก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย เร่ืองการ
จัดการความรู้ท่ีชัดเจน มี
แนวทางวิสัยทัศน์และมี
การจัดตั้ งหน่วยงานดูแล
ดา้นการจดัการความรู้อยา่ง
เป็นรูปธรรม  

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ
การถ่ายทอดความรู้ หากมี
การแลกเปล่ียนความรู้กัน

ใช้เป็นแหล่งในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากรและผูเ้รียน รวมถึง
ใช้จัดเก็บ รวบรวมความรู้และ
ข้อมูลขององค์การอย่าง เป็น
ระบบระเบียบ อีกทั้ งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและ
การจัดการเรียนการสอน เป็น
การพฒันาองค์การไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้  และ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึง
ปั จ จุ บันความก้ าวหน้ าแ ล ะ
ทั น ส มั ย ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการถ่ ายทอดความรู้ของ
มหาวิทยาลัยจึงสะดวกรวดเร็ว
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 การจัดการความรู้ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ขอ้มูลระหวา่งกนัภายในองคก์าร  
ท า ให้ เ กิ ดการป รับปรุงและ
พฒันางานอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่ อการด าเนิ นงาน
ภาพรวม และการเรียนการสอน
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เ ลิ ศ ซ่ึ ง ปั จ จุ บั น ค ว า ม 
ก้าวหน้าและทนัสมัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการส่ือสารท า
ให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้
ของมหาวทิยาลยัจึงสะดวก
รวดเร็ว 

 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ กั บ
เ ท ค โ น โ ล ยี มี ค ว า ม
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีสนบัสนุน
ให้การจัด การความรู้ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วย
ให้ บุคลากรและผู ้ เ รี ยน
สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้
ไดร้วดเร็ว ทั้งน้ีมหาวิทยาลยั
ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั จึงจะช่วยให้การจดั
ความ รู้  การแลกเป ล่ียน

อยา่งจริงจงัและเปิดใจ จะมี
องค์ความรู้มากมายเกิดข้ึน
และด ารงอยู่ องค์การจะ
พฒันาไปได้ก้าวไกล ก้าว
กระโดด เพราะมีผู ้มาต่อ
ยอดความรู้อยู่เสมอ ปัญหา
ปัจจุบนั คือ บุคลากรยงัไม่
เปิดใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
เ น่ื อ ง จ า ก ก ลั ว จ ะ หม ด
ความส าคญัและถูกเลิกจา้ง
อย่างรวดเร็ว จึงมกัเกิดการ
หวงความรู้เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
ในการท า ง านจ ริ งแนว
ทางแก้ไข  คือ  การปรับ
ทัศนคติทั้ งผู ้บ ริหารและ
บุ ค ล า ก ร พ ร้ อ ม ทั้ ง
มหาวิทยาลัยต้องก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย ในเร่ือง
การจดัการความรู้ท่ีชดัเจน 

ของมหาวทิยาลยัเป็นอยา่งมาก 
 การจัด ก ารความ รู้และกา ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวใหม่ คือ 
การจดัระบบการเรียนการสอนท่ี
เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวล 

  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้  

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
ถ่ า ย ทอดค ว า ม รู้   ถ้ า มี ก า ร
แลก เป ล่ี ยนความ รู้กันอย่า ง
จ ริ งจังและ เ ปิดใจ  จะ มีองค์
ความรู้มากมายเกิดข้ึนและด ารง
อยู่ องค์การจะพฒันาไปได้ก้าว
ไกล ก้าวกระโดด เพราะมีผูม้า
ต่อยอดความรู้อยูเ่สมอ  

 ปัญหาปัจจุบัน คือ บุคลากรยงั
ไม่เปิดใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
เ น่ื อ ง จ า ก ก ลั ว จ ะ ห ม ด
ความส าคญัและถูกเลิกจา้งอยา่ง
รวด เ ร็ ว  จึ งมัก เ กิ ดก ารหวง
ความรู้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการ
ท างานจริงแนวทางแก้ไข คือ 
การปรับทัศนคติทั้ งผู ้บริหาร
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  พ ร้ อ ม ทั้ ง
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เ รียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ย่ อ ม ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
องค์การให้เป็นแห่งการ
เรียนรู้และมีความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย ในเร่ืองการจัดการ
ความรู้ท่ีชดัเจน 

 

4.1.1.6 มิติการจัดการเทคโนโลย ี
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั         

2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูง จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด
นโยบายพร้อมก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา  รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิต ของมหาวิทยาลยั
เอกชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 
มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมกับการศึกษาวิจัยเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงในด้านการจัดการ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา่มิติการจดัการเทคโนโลยี ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นว่าการจดัการ
เทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานขององค์การมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั ดงันั้นองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมี
การบริหารจดัการเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ควรพิจารณาจากองคป์ระกอบ  3  ประการ ประกอบดว้ยประการท่ี 1 โครงสร้าง
พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ตอ้งมี
ความพร้อมใชง้าน และมีความทนัสมยั ประการท่ี 2  การสร้างการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน ทุกระดบั  และประการท่ี 3  การก าหนดนโยบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการองคก์าร ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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1) โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้ง
ระบบเครือข่าย                
อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานในยุคปัจจุบนัท่ี
ตอ้งอาศยัความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอนั้น ยอ่มส่งผล
ต่อการบริหารจดัการและการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ในอดีตคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ือง
ทุ่นแรงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นระบบท่ีแทรกและมีส่วนเก่ียวข้องไปทุกระบบใน
องค์การ  ดังนั้นบุคลากรทุกคนจาํเป็นต้องรู้เร่ืองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และสามารถนาํระบบ
สารสนเทศนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้ได้มากท่ีสุด  อีกท้ังควรพยายามนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ท้ังในชีวิตประจาํวัน และการปฏิบัติงานทุกองค์การ  ท้ังภาคธุรกิจและภาคการศึกษา  การ
ประยกุต์ใช้ในภาคการศึกษา  ฐานข้อมูลนักศึกษา  ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและสามารถสืบค้น
ได้ทันที” การให้สัมภาษณ์ของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 
สิงหาคม 2559) 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) กล่าวว่า “ปัจจุบัน
สถานศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ต้องสร้างวัฒนธรรมในเร่ืองการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือทุ่นเวลาและค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
เช่น แจกแท็บเลต็ให้อาจารย์ทุกคน  และมีกติกาในการใช้งาน  เช่น  การสร้างส่ือการเรียนการสอน  การทาํงาน
วิจัย  การสร้างบล๊อคเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์  อาจารย์กับนักศึกษา นอกจากนี้
ยงัต้องมีการใช้งานท่ีเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศได้ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ท้ังฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ และอินเทอร์เน็ต ต้องเพ่ิมการลงทุนและพัฒนาระบบอย่างสมํา่เสมอและต้องมีความต่อเน่ือง 
ไม่ใช่ลงทุนเพียงคร้ังเดียวแล้วหยุด เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการ
ส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว” นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ยงัได้กล่าวว่า การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะเน้นทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และระบบ
ซอฟตแ์วร์ ท่ีบุคลากรสามารถน ามาประยุกต์ใชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย  และควรเนน้เร่ืองเทคโนโลยี
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สารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ ยกตวัอย่าง ในอดีตขั้นตอนการออกหนงัสือของงานธุรการ จะตอ้งใช้เวลามาก 
ตอ้งมีคนร่าง คนพิมพ ์คนตรวจทาน กว่าจะมาถึงมือคนท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือ แต่ในยุคสมยัปัจจุบนั 
บางคร้ังคนท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือก็สามารถท าไดด้ว้ยตนเองทั้งหมด ในระยะเวลาไม่นาน ฉะนั้น การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการท่ีเราจะท าอย่างไรให้องค์การของเราอพยพ เคล่ือนยา้ยไปไดอ้ย่าง
รวดเร็ว อาทิ ระบบส านกังานอตัโนมติั (Office automation: OA) เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ 
“องค์การต้องกล้าท่ีจะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท่ีทันสมัย แต่ต้องดูว่าเม่ือลงทุนแล้วบุคลากรขององค์การจะ
สามารถนาํไปใช้งานได้อย่างแท้จริงหรือไม่” การให้สัมภาษณ์ของรักษาการผูอ้  านวยการส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 สิงหาคม 
2559) 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่เห็นว่าหากองค์การมีการจดัการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ทั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ รวมถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษา 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ และเพื่อการจดัการองคก์าร มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานไปสู่ความเป็น
เลิศ โดยในดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหค้วามเห็นไวด้งัน้ี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “ปัจจุบัน
เทคโนโลยีกลายเป็นส่ิงท่ีอยู่ ในทุกเร่ือง เด็กรุ่นใหม่ชีวิตเขากับเทคโนโลยีเป็นเร่ืองท่ีไม่แยกจากกัน  
ผู้บริหารเองกต้็องปรับตัวให้ทันสมยั สามารถใช้อีเมลหรือเฟสบุ๊คได้ การใช้เทคโนโลยีได้กถื็อเป็นเร่ือง
หน่ึง แต่การนาํมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากกว่า  
ผู้บริหารกต้็องนาํวัตถุประสงค์หรือการเปล่ียนแปลง กับเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้ได้ โดย
แทนท่ีจะมองเป็นอุปสรรคให้มองเทคโนโลยีเป็นโอกาส การท่ีเดก็อยู่กับเทคโนโลยี 5 - 6 ช่ัวโมงต่อวัน 
หากเทคโนโลยีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เดก็ก็จะมีเวลาพัฒนาตนเอง ตัวอย่างเช่น  ในระหว่างท่ี
เดก็กาํลังเล่นเฟสบุ๊คอยู่นั้น เขาก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย ก็ถือได้ว่าเป็นส่ือทางการเรียน รู้รูปแบบ
หน่ึง เราต้องคํานึงว่าเทคโนโลยีจะซึมซับเข้าสู่ชีวิตของเด็กสมัยใหม่ได้อย่างไร และทําอย่างไรให้
เทคโนโลยีมีประโยชน์มากท่ีสุด” พร้อมน้ี นกัวิชาการมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 16 
กนัยายน 2559) ยงัได้กล่าวอีกว่า “การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
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ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต้องลงทุนตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีงบประมาณจาํกัด หากลงทุนเพียงคร้ังเดียวและใช้งบประมาณมาก เพียง
เวลาไม่นานก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมขึน้มาเร่ือย ๆ ท่ีสําคัญมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาถือเป็น
แหล่งสร้างความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความรู้ มหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยงานและทีมงานท่ีกาํกับ
ดูแลรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพ
ของการใช้งานและก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ”  พร้อมน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั
ความเห็นของรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 กนัยายน 2559) ท่ีกล่าวว่า 
“การลงทุนของมหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังด้านระบบเครือข่าย ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) เป็นการลงทุน
ค่อนข้างสูง ซ่ึงต้องมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และทีมงานต้องทํางานหนักและต่อเน่ืองเพ่ือจะ
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การและการจัดการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงนักศึกษา 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นอกจากน้ียงัมีศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเอกชน และสถาน
ประกอบการท่ีใช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน มีความเห็นว่า “การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย  ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการปฏิบัตงาน และบริหาร
จัดการงานทุกด้านในองค์การ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้ทันทีทันใด ท้ังนีผู้้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ ต้องยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ เสมอ 
รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นย่อมนาํพาองค์การให้มีการปฏิบัติงานท่ีเป็น
เลิศในอนาคตได้” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2559) และ
ความเห็นท่ีว่า “การนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการปฏิบัตงาน และบริหารจัดการงานทุกด้านในองค์การ ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมลูได้ทันทีทันใดท้ังนีผู้้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ ต้องยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการศึกษาเรียนรู้อยู่อย่างสมํา่เสมอให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2559)  
    2) การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การจะตอ้งสร้างความตระหนกัให้ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน ในองคก์ารทุกคนยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การปฏิบติังาน โดยในดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ผูใ้ห้
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ขอ้มูลให้ความเห็นไวด้งัน้ี “องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยี
ขององค์การ คือ การท่ีองค์การมีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และต่ืนตัวเสมอ การติดต่อส่ือสารท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีดี มีประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายนอกได้อย่าง
มีประสิทธิผล บุคลากรทุกระดับมีความเตม็ใจและยอมรับแนวคิดทางเทคโนโลยีภายนอกเข้ามาพัฒนา
องค์การ และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัมาช่วยในการปฏิบัติงานขององค์การ” การให้
สัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 
2559) 
 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การ จะช่วยส่งเสริมให้
องค์การมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ขณะเดียวกนับุคลากรในองค์การทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของ
องคก์ารมหาวทิยาลยัเอกชน ท่ีมีความตระหนกัและความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วย
ส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้ จากการสัมภาษณ์เลขาธิการสภา
การศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) ไดก้ล่าววา่ “การสร้างเทคโนโลยีต้องคาํนึงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีอย่างรวดเร็ว ซ่ึงต่อไปทุกมหาวิทยาลัย ต้องเข้าสู่ระบบการทํางานด้วยอินเทอร์เน็ต 
(Internet of Things: Iot) ระบบท่ีไม่ใช่มีแต่ครูอาจารย์มายืนสอนหน้าห้องเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเทคนิค 
วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีทันสมยั สามารถแสวงหาได้จากการสืบค้นทางอินเทอร์เนต็  แต่อย่างไรกต็าม ต้อง
พิจารณาถึงช่องทางและแอพพลิเคชันให้มีความเหมาะสม และใช้อย่างพอเหมาะพอควร ไม่อย่างนั้น
เทคโนโลยีท่ีทันสมยัมนัจะมากลืนเราหายไปโดยปริยาย”  
 

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่เห็นกันว่าองค์การจะตอ้งสร้างความตระหนักให้ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน ในองค์การทุกคน
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังาน โดยในดา้นการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหค้วามเห็นไวด้งัน้ี 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2559) กล่าววา่ “เร่ืองท่ีเป็น
อุปสรรค คือ ปัญหาของคนต่างวัยท่ีไม่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงหรือการใช้ เทคโนโลยีให้เกิด
สมดุลได้ เช่น บางคร้ังท่ีให้อาจารย์ทาํการประเมินเร่ืองเทคโนโลยี อาจารย์กจ็ะประเมินว่า งบประมาณ
ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่เหมาะสมและคุณภาพของเด็กไม่ดีพอ  ซ่ึงท้ังหมดนีล้้วนเป็นปัจจัยภายนอกท่ี
สนับสนุนท้ังส้ิน แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องพิจารณาว่าอาจารย์สามารถทาํหน้าท่ีของตนเอง ตาม
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บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของการอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ดีพอหรือยงั ซ่ึงปัญหานีเ้ป็นปัญหา
ท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพิจารณาต่อไป” พร้อมน้ีรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 2 กนัยายน 2559) กล่าววา่ “ในเร่ืองของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องใช้เวลาและ
จะต้องมีหน่วยท่ีให้ข้อมูลทาํการสนับสนุน และคอยช่วยเหลือผ้ใช้ โดยผู้บริหารก็ต้องมีนโยบายท่ี
ชัดเจนว่าฝ่ายสนับสนุนจะต้องออกแบบรูปแบบการใช้งานให้อาจารย์รู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายท่ีสุด และ
ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี” นอกจากน้ี นกัวิชาการมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 16 กนัยายน 2559) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ “การจัดการเทคโนโลยีในสมยันีไ้ม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้ว 
ในสมัยก่อนเราสร้างกระบวนการทํางานแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ช่วยให้ลงทะเบียนเรียนรวดเร็วขึน้  เป็นต้น แต่ในสมัยนี้จะต้องคิดตั้งแต่
กระบวนการขั้นแรกแล้วว่าจะใช้เทคโนโลยีควบคู่กับส่ิงท่ีเราจะสร้างขึน้อย่างไร แล้วจะทาํให้เร าอยู่
รอดได้อย่างไร จะถือได้ว่าเทคโนโลยีจะต้องมาพร้อมกับการนโยบาย ( policy) กาํหนดกลยุทธ์ 
(strategy) และภาวะผู้นาํ (leadership) โดยจะต้องนาํเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้เรามีข้อได้เปรียบ
เหนือกว่าคู่แข่ง”  และนกัวชิาการมหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 2559) มี
ความเห็นวา่ “มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง ควรจะมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง 
อาจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีให้บริการนักศึกษาและส่วนท่ีให้บริการด้านการทํางานของ
บุคลากร สําหรับส่วนท่ีให้บริการนักศึกษาจะต้องมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับความต้องการ
ของนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ และการให้คาํปรึกษา เป็นต้น หากระบบไม่มี
ประสิทธิภาพอาจส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติในแง่ลบต่อมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ควรจะมี
แอพพลิเคช่ันรองรับความต้องการของนักศึกษาอีกด้วย และส่วนท่ีให้บริการด้านการทํางานของ
บุคลากร ต้องมีแอพพลิเคช่ันสาํหรับรองรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่าให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ” 

พร้อมน้ีสถานประกอบการท่ีรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชนเขา้ท างาน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 
20 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “ผู้บริหารต้องยอมรับความเปล่ียนแปลงและปรับตัวนาํเทคโนโลยีมาใช้ 
เช่น เร่ิมตั้งแต่การรับบุคลากรเข้าทาํงาน กาํหนดให้บุคลากรสามารถใช้งานแอพลิเคช่ันท่ีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้ เช่น ไมโครซอฟออฟฟิคในการพิมพ์งาน นาํเสนองาน เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยควรมี
หน่วยงานสําหรับให้คาํแนะนาํแก่บุคลากรเร่ืองการใช้เทคโนโลยี เช่น หน่วยงานไอที  ซ่ึงแผนกนี้
นอกจากจะให้คาํแนะนาํแก่บุคลากรแล้ว ควรจะดูแลเร่ืองเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ดูแลแฟน
เพจเฟสบุ๊ ค เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเผยแพร่ได้รวดเร็วมาก หากเกิดเร่ืองไม่ดีต่อ
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มหาวิทยาลัย แล้วไม่มีการตั้งรับหรือเตรียมพร้อม กอ็าจทาํให้มหาวิทยาลัยเสียช่ือเสียงได้” นอกจากน้ียงั
มีสถานประกอบการท่ีรับบณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชนเขา้ท างาน (การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 ตุลาคม 
2559) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญมากต่อการจัดการความรู้
ในองค์การ และเป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนส่งเสริมให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ท้ังด้านสินค้าและบริการ ให้องค์การทันต่อการแข่งขัน ใครเร็วกว่า ได้เปรียบคู่แข่งขัน  
“เร็วกินใหญ่” แต่อยู่บนพื้นฐานของความมีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ เช่นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเป็นเคร่ืองมือหลักในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว มีการพัฒนามาเป็นลาํดับขั้นต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบ 5 ปี ท่ี
ผ่านมามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในฐานะของสถานประกอบการท่ีรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เอกชนเข้าทํางาน จึงต้องการให้สถาบันการศึกษา ได้สร้างองค์ความรู้ เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่แก่ผู้เรียนด้วย”    
    3) ด้านนโยบายเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานต้นสังกัดที่
ก าหนดนโยบายพร้อมก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมถึงผู้ ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การจะตอ้งก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้ และการบริหารจดัการองคก์ารอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไวด้งัน้ี รอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 มิถุนายน 2559) กล่าวว่า “ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริม
และมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) สมัยก่อนถ้าจะซ้ือของต้อง
เดินทางไปซ้ือด้วยตนเอง ต่างจากสมยันีแ้ค่นิว้เดียวของกม็าส่งถึงบ้าน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในระดับสูง ผู้บริหารองค์การต้องตระหนักและให้ความสําคัญ ต้องมีการกาํหนดนโยบายชัดเจน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสองประการต่อไปนี ้
คือประการท่ี 1 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  และประการท่ี 2 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน กเ็ตรียมถูกดูดเข้า
หลุมดาํเหมือนกับเรามีเคร่ืองคิดเลขกับเคร่ืองดีดลูกคิด เคร่ืองคิดเลขย่อมประมวลผลเร็วกว่า ฉะนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานย่นเวลาในการทาํงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และ
ช่วยสร้างส่ือการเรียนการสอน การเข้าถึงเนือ้หาของผู้ เรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และพัฒนาเป็นอีเลิน
น่ิงได้อีกทางหน่ึง  ปัจจุบันแหล่งรายได้ท่ีเปล่ียนจากการลงทะเบียนมาเป็นรายได้จากการบริการวิชาการ
ให้ได้สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเร่ืองต่าง ๆ จะตามมา มหาวิทยาลัยใดทําได้อันดับก็จะพุ่ งขึ้นอย่างรวดเร็ว ”     
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พร้อมน้ีรักษาการผูอ้  านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ไดก้ล่าวว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้และจัดการ
ความรู้ในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างแน่นอน ซ่ึงต้อง
อาศัยผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์เห็นถึงความสําคัญและยอมรับการใช้เทคโนโลยีเสียก่อน นโยบายและ
ยทุธศาสตร์การพัฒนารวมถึงแผนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถึงจะเกิดขึน้”  

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม  
ส่วนใหญ่เห็นวา่องคก์ารจะตอ้งก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้ 
และการบริหารจดัการองค์การอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
การก าหนดนโยบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัน้ี 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า 
“มหาวิทยาลัยเอกชน ควรต้องกาํหนดนโยบาย และมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นรูปธรรม 
มีผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตมีรองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้อาํนวยการ เป็นต้น พร้อมกับมีทีมงานท่ีเก่ง เข้มแขง็ และ
ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี องค์การมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ (Cyber university) คณะวิชา / สาขาวิชาใดมีความพร้อมสามารถเปิดเป็นหลักสูตร
ออนไลน์ได้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้เป็นดิจิตอลออฟฟิค สามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างทันท่วงที (Real time)” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 6 สิงหาคม 2559) ท่ีวา่ “การกาํหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์การและช่วยในการจัดการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ
ได้ มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่ งเน้นการจัด
การศึกษาโดยเน้นนวตักรรมและเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การปฏิบัติงานหลายส่วนอาทิ ระบบรับสมัคร ระบบการเงิน เป็นต้น” นอกจากน้ีรองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัศรีปทุม (การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 กนัยายน 2559) กล่าววา่ “มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการนาํ
ไอทีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ซ่ึงระบบการทาํงานของมหาวิทยาลัยทุกระบบจะเช่ือมโยง
แบบออนไลน์กันท้ังหมด โดยผ่านแอพลิเคช่ันท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและออกแบบไว้ ปัจจุบันการ
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บริหารจัดการแทบจะไม่ต้องใช้กระดาษเลยก็ว่าได้ แม้แต่ในส่วนของนักศึกษาก็ใช้ระบบออนไลน์
เช่นกัน การย่ืนคาํร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาสามารถย่ืนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยนักศึกษาไม่ต้อง
เสียเวลามาติดต่อ ซ่ึงก็สอดรับยุคสมัยปัจจุบันท่ีนักศึกษาเองอยู่กับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีเกือบ
ตลอดเวลา ในด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีการสร้างส่ือการเรียนการสอนบนออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้าไป
เรียนรู้และทบทวนได้ตลอดเวลาหลังจากท่ีเรียนในช้ันเรียนแล้ว และมหาวิทยาลัยมีทีมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทีมเน็ตเวิร์ก และทีมซัพพอร์ตทางไอทีอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมท่ีโดดเด่นด้าน ICT 
และจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิง” อยา่งไรก็ตามในบริบทของความเป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 
ผูบ้ริหารค่อนขา้งมีความทนัสมยัสูง ใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ มีเจตคติท่ีดีต่อเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีล ้าสมยั
ลว้นตอ้งใชง้บประมาณสูง ปัญหาปัจจุบนั คือ นกัศึกษาลดลง งบประมาณจ ากดั การจดัสรรงบประมาณ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัอาจลดลงตามไปดว้ย 

  

 กล่าวโดยสรุป การจดัการเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ  
สามารถน าพามหาวทิยาลยัเอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็น
วา่การจดัการเทคโนโลย ีโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังานของ
องคก์ารมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากในยุคปัจจุบนั ดงันั้นองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชนจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมี
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดโ้ดยมีองคป์ระกอบ  3  ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1 โครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาทิ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
และระบบสารสนเทศเพื่อการจดั การองคก์ารมาประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจดัการ และ
การปฏิบติังานก็จะสามารถน าพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้ ประการท่ี 2 การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัขององค์การมหาวิทยาลยัเอกชนทุกคน
ยอมรับ มีความตระหนกัและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมและผลกัดนั
ให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได้ และประการท่ี 3 นโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเอกชนจะตอ้งก าหนดนโยบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้ 
และการบริหารจดัการองค์การอย่างชดัเจน มีการจดัท าในรูปแบบแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
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เป็นรูปธรรมพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรในองคก์ารรับรู้รับทราบ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและน ามหาวิทยาลยั
เอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ สรุปดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 สรุปองค์ประกอบของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
เอกชนไทยในมิติการจดัการเทคโนโลยี 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงส ร้ า งพื้ น ฐ านของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
ต้องมีความทันสมยั พร้อม
ใชง้าน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การปฏิบติังานในยุคปัจจุบนัท่ี
ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า มสะดวก 
รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูล และ
สารสนเทศ  ได้อย่างทนัท่วงที 
(real time)  

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือท่ีน ามาประยุกตใ์ช้
ในด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 เทคโนโลยี สารสนเทศมี
บทบาทยิ่งในชีวิตประจ าวนั
ข อ ง ค น ทุ ก เ พ ศ ทุ ก วั ย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ คน รุ่ น ใหม่ 
รวมถึงนกัศึกษารุ่นใหม่ วิถี
ชี วิ ต กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเป็นเร่ืองท่ีไม่
สามารถแยกจากกนัไดเ้ลย 

 ผู้บ ริห าร  อ าจ ารย์  และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เอกชนทุกคน ตอ้งรู้และเท่า
ทั น ต่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ สามารถส่ือสาร
และใช้ง านพื้ นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได ้
เช่น อีเมล ไลน์ เฟสบุ๊ค ใน
ก า ร ส่ื อส า รโต้ตอบกับ

โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ เ ป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ในก า ร
ปฏิบั ติ งานขององค์ก า ร มี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่าง
มากในยุค ปัจ จุบัน  ดังนั้ น
องค์การมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยทุกแห่งจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้ง
มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ให้ เ กิ ดประโยช น์  และ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อน าไปสู่
การปฏิบั ติ ง าน ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ 
ได้แก่การจดัให้มีโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ข อ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทนัสมยั และพร้อมใชง้าน ทั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึง
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

- ช่ ว ย ผู ้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร
วเิคราะห์ และตดัสินใจ  
- ช่ ว ย อ า จ า ร ย์ ร ว ม ถึ ง
ผู ้ปฏิบัติงาน ในการบันทึก 
จดัเก็บ สืบคน้ขอ้มูล 
- ช่วยนักศึกษาให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้
สามารถลงทะเบียนเรียน ดู
ตารางเรียน ตารางสอบ และ
ผลการเรียนได้จากระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือท่ีน ามาประยุกตใ์ช้
ในดา้นการจดัการเรียนรู้  
- ใช้สร้างส่ือการเรียนการ
สอนทั้ งแบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์  ทั้ ง เต็มรูปแบบ 
และส่ือเสริม  

นกัศึกษา หรือบุคคลอ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การลงทุนของมหาวิทยาลยั
เ อ ก ชน  ทั้ ง ด้ า น ร ะ บ บ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้าน
ฮ า ร์ ด แ ว ร์  แ ล ะ ด้ า น
ซอฟต์แวร์  เป็นการลงทุน
ค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยจึง
จ าเป็นต้องมี ทีม ง าน ท่ี มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ที ม ง า น ซั พ พ อ ร์ ต 
ตลอดเวลา 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
การศึกษา ระบบสารสนเทศ
เพื่ อการจัดการเรียนรู้  และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
องค์การ มาประยุกต์ใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการบริหาร
จดัการ และการปฏิบติังานก็
จะสามารถน าพาองคก์ารไปสู่
ความเป็นเลิศได ้ 

 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัย เอกชนต้อง
ส ร้ า งความตระหนัก ให้
ผู ้บ ริหาร ผู ้ปฏิบัติงานใน
องค์การทุกคนยอมรับการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ผู้บ ริ ห า ร มห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชนต้องป รับ เป ล่ียน
วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อ ง ค์ ก า ร โ ด ย ก า ร น า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุก
ร ะ ดั บ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยทุก
คนมีความตระหนัก ยอมรับ 
และมีความพร้อมในการใช้
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เค ร่ื อ ง มื อส า คัญ ต่ อก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  ผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลยัตอ้งมีวิสัยทศัน์
ต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีการส่ือสารทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการเช่ือมโยงแหล่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายนอกไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล  

 กา รยอม รับและก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในองค์การ ยอ่มจะ
ส่ ง ผ ล ให้ องค์ การมี การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ 

 

มาผสมผสานกบัการจดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
สร้างโอกาสและช่องทาง
การเรียนรู้ให้หลากหลาย 
เพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ ทั้ง
ในชั้ นเรียน และนอกชั้ น
เรียน อาทินักศึกษาชอบท่ี
จ ะ ใ ช้ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
มั ก จ ะ เ ข้ า เ ฟ ส บุ๊ ค  เ ข า
สามารถพัฒนาด้านภาษา
ไปดว้ย จึงนบัวา่เทคโนโลยี
เ ป็ น ส่ื อท า ง ก า ร เ รี ยน รู้
รูปแบบหน่ึง โดยวางแผน
ให้เทคโนโลยีซึมซับสู่ชีวิต
ของคนสมยัใหม่อยา่งไรจึง
จะเกิดประโยชน์สูงสุด  

 จดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศอยา่งชดัเจน  

 มีน โยบา ย และก า หนด    
กลยทุธ์ท่ีชดัเจน  

 มีระบบสารสนเทศ ท่ี มี
ประสิทธิภาพทั้ งในส่วนท่ี
ใหบ้ริการนกัศึกษาและส่วน
ท่ีให้บริการดา้นการท างาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมจะ
ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
มหาวิทยาลัย เอกชนไทยมี
ความเป็นเลิศได ้ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที ่2 
สรุปผลการศึกษาจาก           
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ของบุคลากร  
นโยบายเกี่ยวกบัการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 รั ฐ บ า ล ไ ท ย ปั จ จุ บั น มี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประเทศ เป็นประเทศ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  ห รื อ 
ป ระ เท ศไทย  4 . 0  ท่ี ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีการส่ือสารมา
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ 
รวมถึงระบบการศึกษา    

 มหาวิทยาลัย เอกชนเป็น
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ร ะ ดั บ สู ง 
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยต้อง
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญ มีการก าหนด
นโยบายชัด เจนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ขอ ง ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใ น
มหา วิ ท ย าลั ย  ห รื อ ก า ร
เ ช่ื อมโยงกับห น่วย ง าน
ภายนอก เช่น สกอ. สมศ. 
เป็นตน้  

นโยบายเกี่ยวกบัการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยเอกชนต้อง
ก าหนดนโยบาย  และมี
แผนพัฒนา เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม พร้อมประกาศให้
ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้อ ง ทุ ก คน รั บ รู้
รับทราบเพื่อการปฏิบัติท่ี
เป็นแนวทางเดียวกนั 

 จดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
และแต่งตั้ งผู ้บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
รับผิดชอบอย่ า งชัด เจน 
พร้อมกับมีทีมงานท่ีเก่ง มี
ประสบการณ์ เข้มแข็ง และ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี 

นโยบายเกีย่วกบัการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มหาวิ ทยาลั ย เ อกชนไทย        
ทุกแห่งต้องก าหนดนโยบาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งดา้น  การจดัการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการองค์การ
อยา่งชดัเจน 

 มี ก า ร จั ด ท า ใ น รู ป แ บ บ
แ ผ น พัฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ี เป็น รูปธรรม
พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรใน
องค์การรับรู้ และรับทราบกัน
ทุกคน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและ
น าพามหาวทิยาลยัเอกชนไทย
ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ
ได ้
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4.1.2 ผลการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ

องคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย กบับุคลากร
ทางการศึกษา 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย  
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยามใน
มิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  มิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร  มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มิติวฒันธรรม
องคก์าร มิติการจดัการความรู้ และมิติการจดัการเทคโนโลย ีผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  

4.1.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยรังสิต 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 223 คน เป็นเพศชาย จ านวน 
84 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.7  และเพศหญิงจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3  

บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี  จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2  
รองลงมาอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  อายุระหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.3  อายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.7  และบุคลากรท่ีมีอายุ  61 ปี
ข้ึนไป มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  

ระดบัการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน  99  คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.4 รองลงมาระดบัปริญญาเอก จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และระดับปริญญาตรี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9  

ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5-10 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.2 รองลงมามีประสบการณ์ท างานมากกว่า 21 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 11-15 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 
16-20 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1  

บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
รองลงมาเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์ จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 เป็นบุคลากรท่ีไม่มีต าแหน่ง
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วิชาการ จ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 รองศาสตราจารย ์จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  และ
ศาสตราจารย ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 115 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.6 ผูบ้ริหาร จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.8  บุคลากรมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และบุคลากรไม่
ระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  

 

2) ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 75 คน เป็นเพศชายจ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 เพศหญิงจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมาอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.4 อายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 61 ปีข้ึนไป  จ  านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 และบุคลากรท่ีไม่ระบุอาย ุจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ระดบัการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.3 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  

ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 16-20 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 5-10 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ประสบการณ์
ท างาน 21 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 11-15 ปี จ  านวน  
13 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.3 และประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  

บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย์มากท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 
รองลงมาเป็นบุคลากรท่ีไม่มีต าแหน่งวิชาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  รองศาสตราจารย ์จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  และศาสตราจารย ์
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  และผูบ้ริหาร 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 
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3) ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยสยาม 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 80 คน เป็นเพศชายจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 เพศหญิงจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8  

บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.8 รองลงมาอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ  านวน   
13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุระหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และบุคลากรท่ีมี
อาย ุ61 ปีข้ึนไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

ระดบัการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 รองลงมาระดบัปริญญาเอก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระดับปริญญาตรี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  

ประสบการณ์ท างานของบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 5-10 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
ประสบการณ์ท างานระหว่าง 11-15 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประสบการณ์ท างาน 21 ปี    
ข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และประสบการณ์ท างานระหวา่ง 16-20 ปี จ  านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0   

บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์มากท่ีสุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
รองลงมาเป็นบุคลากรท่ีไม่มีต าแหน่งวิชาการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 รองศาสตราจารย ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และศาสตราจารย ์
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  

หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 47.5 รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  ผูบ้ริหาร จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และหนา้ท่ีความรับผดิชอบอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
 

4.1.2.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์าร

แห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ภาพรวมทั้ง 3 มหาวทิยาลยั ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อองค์ประกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความ  
เป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย โดยภาพรวมทั้ง 3 มหาวทิยาลยั 
 

มิติการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

รังสิต 

มหาวทิยาลัย 
ศรีปทุม 

มหาวทิยาลัย 
สยาม 

ภาพรวมทั้ง 
3 มหาวทิยาลัย 

  S.D แปล
ผล 

 S.D แปล
ผล 

 S.D แปล 
ผล 

 S.D แปล
ผล 

1. การ
ปฏิบติังาน 
ท่ีเป็นเลิศ 

4.317 0.433 มาก
ท่ีสุด 

4.147 0.504 มาก 4.160 0.531 มาก 4.244 0.478 มาก
ท่ีสุด 

2. ภาวะผูน้ า
ผูบ้ริหาร 

4.474 0.459 มาก
ท่ีสุด 

4.301 0.506 มาก
ท่ีสุด 

4.320 0.557 มาก
ท่ีสุด 

4.428 0.710 มาก
ท่ีสุด 

3. การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

4.406 0.445 มาก 
ท่ีสุด 

4.301 0.539 มาก
ท่ีสุด 

4.244 0.688 มาก
ท่ีสุด 

4.346 0.532 มาก
ท่ีสุด 

4. วฒันธรรม
องคก์าร 

4.170 0.520 มาก 4.202 0.476 มาก
ท่ีสุด 

4.042 0.607 มาก 4.149 0.533 มาก 

5. การจดัการ
ความรู้ 

4.223 0.538 มาก
ท่ีสุด 

4.204 0.532 มาก
ท่ีสุด 

4.114 0.587 มาก 4.194 0.548 มาก 

6. การจดัการ
เทคโนโลย ี

4.366 0.523 มาก
ท่ีสุด 

4.341 0.506 มาก
ท่ีสุด 

4.316 0.604 มาก
ท่ีสุด 

4.349 0.537 มาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.326 .486 มาก
ทีสุ่ด 

4.249 0.511 มาก
ทีสุ่ด 

4.199 0.596 มาก 4.285 0.556 มาก
ทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.7  ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์ และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัรังสิต  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  และมหาวิทยาลยั
สยาม ท่ีมีต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ในมิติการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ภาวะผู ้น าผู ้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วฒันธรรมองค์การ            
การจดัการความรู้ และการจดัการเทคโนโลยี โดยภาพรวมของทั้ง 3 มหาวิทยาลยัเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ภาพรวมทั้ง 3 มหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.285 ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
รายละเอียดของแต่ละมิติดงัตารางท่ี 4.8 – 4.13 

 

4.1.2.3 มิติการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ 
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

ตารางที ่4.8 มิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 

มิติการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ 
ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 
1. ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจาก 
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

4.230 0.637 มากท่ีสุด 

2. ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยข้ึนอยูก่บั
กระบวนการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ 
การควบคุมดูแลและติดตาม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.317 0.595 มากท่ีสุด 

3. ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเป็นผลมา
จากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

4.236 0.652 มากท่ีสุด 

4. การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยเกิดจากวฒันธรรมองค์การท่ีสามารถยึดเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีได ้

4.167 0.685 มาก 

5. การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยเกิดจากการส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้และ
พฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

4.270 0.649 มากท่ีสุด 

6. การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใน 
การปฏิบติังาน 

4.243 0.686 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.244 0.478 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4.8  ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

และมหาวทิยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ
ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย พบวา่ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเป็นผลมาจากการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ อีกทั้งยงัเกิดจากการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ วฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถ
ยึดเป็นแนวปฏิบติัได ้รวมถึงเกิดจากการส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้และพฒันาไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัข้ึนอยูก่บักระบวนการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ  การควบคุมดูแลและ
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ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบติังาน เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.244  ซ่ึงอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

 

4.1.2.4 มิติภาวะผู้น าผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ผลการศึกษา

ดงัตาราง ท่ี 4.9 
 

ตารางที ่4.9  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

มิติภาวะผู้น าผู้บริหาร ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 
  S.D แปลผล 

1. ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและผลักดันให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.565 2.126 มากท่ีสุด 

2. ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.443 0.612 มากท่ีสุด 

3. ผู ้น าท่ีสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

4.420 0.618 มากท่ีสุด 

4. ผูน้ าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความรู้ความสามารถท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

4.275 0.662 มากท่ีสุด 

5. ผูน้ าท่ีสามารถบริหารจัดการและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว เหมาะสม จะน ามหาวิทยาลยั
เอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ  

4.410 0.646 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.428 0.710 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 4.9  ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

และมหาวทิยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ท่ีน าไปสู่
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบวา่ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทย
มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ อีกทั้งผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มหาวิทยาลยั
เอกชนไทยมีความเป็นเลิศ นอกจากนั้น ผูน้ าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี และมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถบริหาร
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จดัการบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจดัการและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว  เหมาะสม จะสามารถท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.428  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

  4.1.2.5 มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ผล

การศึกษาดงัตาราง ท่ี 4.10 
 

ตารางที่ 4.10  การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ี      
เป็นเลิศ 
 

มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สามารถส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้

4.368 0.618 มากท่ีสุด 

2. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
คดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร 
อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุน 

4.322 0.684 มากท่ีสุด 

3. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้ เ กิด ข้ึนกับ บุคลากร  ทั้ งการ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ การ
อบรม  สัมมนา อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

4.367 0.675 มากท่ีสุด 

4. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศต้องมี
กระบวนการท่ีธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวไ้ด ้ 

4.330 0.670 มากท่ีสุด 

5. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรรู้สึกรักและผกูพนัองคก์าร 

4.367 0.655 มากท่ีสุด 

6. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศต้องมี
สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  

4.322 0.688 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.346 0.532 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.10  ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
และมหาวทิยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้โดยมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ ตอ้งมีการคดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสาย
สนบัสนุน อีกทั้งยงัตอ้งมีการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้เกิดข้ึนกบับุคลากร ทั้งการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ การ
ท าผลงานวชิาการ การอบรม  สัมมนา อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ รวมถึงตอ้งมีกระบวนการท่ีสามารถธ ารง
รักษาบุคลากรท่ีดีไวไ้ด้ มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักและผูกพนัธ์กับองค์การ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม 4.346 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  

4.1.2.6 มิติวฒันธรรมองค์การ 
วฒันธรรมองคก์ารของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ผลการศึกษา

ดงัตาราง ท่ี 4.11 
 

ตารางที ่4.11 วฒันธรรมองคก์ารของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

มิติวฒันธรรมองค์การ ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 
1. วฒันธรรมองคก์ารสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให ้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้

4.103 0.650 
 

มาก 

2. มหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะ
สนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

4.122 0.665 มาก 

3. มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีค่านิยมท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนางาน และพัฒนา
องคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

4.095 0.681 มาก 
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มิติวฒันธรรมองค์การ ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 
4. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะมีแบบ
แผน และแนวปฏิบติัท่ีดี ในการน าไปสู่การปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ 

4.225 0.631 มากท่ีสุด 

5. มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการท่ีจะ
ส ร้ า งว ัฒนธรรมทางความ คิด ท่ี จะน า ไป สู่ก า ร
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

4.198 0.684 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.149 0.533 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยั         

ศรีปทุม และมหาวทิยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ี
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบวา่วฒันธรรมองคก์ารสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้ มหาวิทยาลยั
เอกชนไทยมีความเป็นเลิศได้ โดยมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะมีแบบแผน และแนว
ปฏิบติัท่ีดี รวมถึงจะสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศ อีกทั้งยงัตอ้งมีค่านิยมท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันางาน และพฒันาองคก์ารไปสู่การปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ นอกจากนั้น ยงัตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการท่ีจะสร้างวฒันธรรม
ทางความคิดท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม 4.149 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

 
4.1.2.7 มิติการจัดการความรู้ 

การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ผลการศึกษา
ดงัตาราง ท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12  การจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

มิติการจัดการความรู้ ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 
1. การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การอย่างเป็น
ระบบ จะส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศได ้

4.220 0.624 มากท่ีสุด 

2. เจตคติท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการความรู้จะ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ 

4.206 0.647 มากท่ีสุด 

3. การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดัการความรู้ใน
องคก์ารจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
ท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.204 0.694 มากท่ีสุด 

4. การสร้าง แสวงหา และกลัน่กรองความรู้ท่ีเหมาะสม
กับองค์การจะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

4.159 0.673 มาก 

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้อยา่ง
เป็นระบบจะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

4.183 0.707 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.194 0.548 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรี

ปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ี
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบว่าการจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การอย่างเป็นระบบ จะ
ส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้โดยการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ของการจดัการความรู้ในองค์การ จะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้าง แสวงหา และ
กลัน่กรองความรู้ท่ีเหมาะสมกบัองค์การ รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบ จะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ นอกจากนั้น การมีเจตคติท่ีดีของ
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บุคลากรท่ีมีต่อการจดัการความรู้จะส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม 4.194 อยูใ่นระดบัมาก 
 

4.1.2.8 มิติการจัดการเทคโนโลย ี
การจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ             

ผลการศึกษาดงัตาราง ท่ี 4.13 
 

ตารางที ่4.13 การจดัการเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

มิติการจัดการเทคโนโลยี ภาพรวม 3 มหาวทิยาลยั 

 S.D แปลผล 
1. การจัดการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เขา้มาใช้ในองค์การ สามารถส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.399 0.636 มากท่ีสุด 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีความ
ทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แว ร์  ส ามารถส่ง เส ริมและสนับสนุนให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.394 0.631 มากท่ีสุด 

3. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบ้ริหารจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมี
ความเป็นเลิศ  

4.328 0.650 มากท่ีสุด 

4. บุคลากรขององค์การมีความตระหนักและความ
พร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยส่งเสริม
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

4.322 0.644 มากท่ีสุด 

5. การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

4.304 0.651 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.349 0.537 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยั   
ศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบว่าการจดัการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เขา้มาใช้ในองค์การ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ ซ่ึง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีความทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ ทั้งน้ีการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหาร การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการท่ีบุคลากรขององคก์ารมีความตระหนกัและความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ียรวม 4.349 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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4.2  การสร้างต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย  
ผูว้ิจยัสร้างตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ด้วย

การบูรณาการผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพ
มาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร 
นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน ร่วมกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้
จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยั
เอกชน รวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศ
ระดบัสากล ร่วมกบัการศึกษาจากเอกสาร และการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ดว้ยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เชิงเน้ือหา ในมิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วฒันธรรม
องคก์าร การจดัการความรู้  และการจดัการเทคโนโลยี ในการพฒันาสร้างตน้แบบการจดัการองคก์าร
แห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตาราง ท่ี 4.14 – 4.19 

 

ตารางที่ 4.14 ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในมิติ             
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

การ
ปฏิบติังาน      
ท่ีเป็นเลิศ 

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศทั้งดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรมท่ี
เป็นภารกิจหลักของการอุดมศึกษาโดยมีผู ้บริหารและ
ผู ้ป ฏิบั ติ ง าน เ ป็นผู ้ข ับ เ ค ล่ื อนและด า เ นินก าร  ด้ว ย
กระบวนการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน ท่ี
สามารถยดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีมุ่งพัฒนาองค์การ และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดก่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา
และน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
บุคลากรท่ีมีต่อมิติการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศว่า
สามารถน ามหาวิทยาลยั
เอกชนไทยไปสู่ความ
เป็นเลิศ ซ่ึ งมีค่ า เฉ ล่ีย
ภาพรวมท่ี 4.244 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
(ล าดบัท่ี 4) 
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นมิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ พบว่า
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีความเหมาะสมเป็นตน้แบบ ค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด นัน่คือ ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศโดยพิจารณา
ตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัตอ้งเด่น ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการวิชาการ
แก่สังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม ทุกภารกิจตอ้งมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดพร้อมดว้ยคุณภาพ ซ่ึงความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้อ่มมาจากการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศทุก ๆ ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าความเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น มหาวทิยาลยัตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  มีแบบ
แผนท่ีสามารถยดึถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย โดยมีการก าหนดเป้าหมายให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากรร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าการปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจากวฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถยึดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได ้อีกทั้งยงั
เกิดจากการส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้และพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อีกดว้ย พร้อม
น้ีมหาวิทยาลยัเอกชนไทยจะกา้วไปสู่มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการจดัการเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยั
เอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่การ
ปฏิบติังานในยคุปัจจุบนัตอ้งมีความสะดวกรวดเร็วแบบทนัทีทนัใด มหาวิทยาลยัเอกชนไทยจ าเป็นตอ้ง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดก่อใหเ้กิดคุณภาพทางการศึกษาและน ามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศได้
ต่อไป 
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ตารางที ่4.15 ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยในมิติภาวะผูน้ า
ผูบ้ริหาร 
 

มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

ภาวะผูน้ า
ผูบ้ริหาร 

ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารท่ีสามารถน าพามหาวิทยาลัย
เอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศไดต้อ้งมีภาวะผูน้ า
เ ชิ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  นั่ น คื อ  ผู ้ น า ท่ี มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มีบุคลิกภาพท่ีดี
สง่าเพียบพร้อมสามารถบริหารจดัการงานและ
ทรัพยากรได้อย่ า ง คุ้มค่ า เ กิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สูง สุด  รวม ถึง มีภาวะผู ้น า เ ชิ ง
พฤติกรรม นั่นคือ องค์การมีผูน้ าท่ีมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบติัให้ส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกบัการ
เ ป็นผู ้น า ท่ี มุ่ ง มิตรสัมพัน ธ์กับผู ้ป ฏิบัติ ง าน         
ทุกระดบัเป็นอย่างดี องค์การท่ีมีการปฏิบติังาน
เป็นเลิศ ตอ้งมุ่งเน้นทั้ง 2 ด้านควบคู่กนัไปอย่าง
บูรณาการ และมี ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ 
นั่นคือ องค์การมีผูน้ าท่ีเข้าใจบริบทความเป็น
อุดมศึกษา สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนได้
เป็นอยา่งดีในทุก ๆ สถานการณ์เป็นนกัคิดเชิงกล
ยุทธ์ คิดแล้วตอ้งท าได้ เห็นภาพอนาคตเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารจดัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริหาร
ด้วยธรรมาภิบาลมีความทันสมัยและก้าวทัน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต่อมิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ท่ี
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียภาพรวมท่ี 
4.428 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ล าดบัท่ี 1) 
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จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นมิติภาวะผูน้ าผูบ้ริหารพบวา่สอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีความเหมาะสมเป็นตน้แบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกดา้น นัน่คือ 
ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารสามารถน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศไดทุ้กระดบั ตั้งแต่ระดบั
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร
สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ ผูน้ าเชิงคุณลกัษณะตอ้งเป็น
ผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสมกบัต าแหน่ง เป็นนกับริหารจดัการ นกัคิด
เชิงกลยุทธ์ มีความรอบรู้ในสายงานวิชาการแต่ละสาขาอย่างแตกฉานเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของ
ทีมงาน และมีประสบการณ์ท่ีจะขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปตามภารกิจหลกั 
เพื่อกา้วสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของการอุดมศึกษา สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูล
เชิงปริมาณท่ีวา่ ผูน้  าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความรู้ความสามารถท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศได้  ผูน้ าเชิงพฤติกรรมตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีทิศทางการด าเนินงานชดัเจนและมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมุ่งทั้งงานและมุ่งมิตรสัมพนัธ์ดว้ย โดยสร้างทั้งสองดา้นให้สมดุลกนังานก็
ตอ้งไดค้นก็ตอ้งดี จึงจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพามหาวิทยาลยั
เอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต้ามเป้าหมาย สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ท่ีวา่ ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ นอกจากนั้ นผู ้น าท่ีสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศไดอี้กดว้ย  และผูน้ าเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีจะน าพาองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ี
สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ าท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีว่าผูน้ าท่ีสามารถบริหารจดัการและ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม จะน ามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความ     
เป็นเลิศ 
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ตารางที่ 4.16 ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยในมิติการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัท่ีสุดในการ
ขับ เค ล่ือนให้มหาวิทย าลัย เ อกชนไทย มีก าร
ปฏิบัติงานท่ี เป็นเลิศ  องค์การต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
คัดเลือกสรรหาบุคลากรท่ี ดีมี คุณภาพมีความ รู้
ความสามารถเชิงวชิาการตามศาสตร์หรือวิชาชีพท่ีจดั
การศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสายงาน
ท่ีรับผิดชอบตลอดจนการธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่
กบัองค์การโดยใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกรักหวงแหนและ
ผกูพนักบัองคก์ารอยากท างานกบัองคก์ารตลอดไป 

ความคิดเห็นของบุคลากร
ท่ี มี ต่ อ มิ ติ ก า ร บ ริห า ร
ท รัพ ย า ก รม นุษ ย์ข อ ง
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย 
ท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานท่ี
เ ป็น เ ลิ ศ  ซ่ึ ง มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย
ภาพรวมท่ี 4.346 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
(ล าดบัท่ี 3) 
 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นมิติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พบวา่

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุกด้าน นั่นคือ การ
บริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ จะช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศได ้
ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี 
สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้ กระบวนการคดัเลือกและ
สรรหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัทั้งบุคลากรหลกัและบุคลากรสายงานสนบัสนุนให้
ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อน าพามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็น
เลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีวา่ มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความ
เป็นเลิศตอ้งมีการคดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี  มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสาย
สนบัสนุน  การพฒันาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ประสบความส าเร็จในการ
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ปฏิบติังาน ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้การพฒันาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบทั้งดา้น
การท างาน ดา้นความคิด และวิธีการท างาน อาทิ  การพฒันาเชิงวิชาการให้กบัอาจารยผ์ูส้อนทั้งดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ และการท างาน
วิจยัอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีว่า 
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศต้องมีการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้เกิดข้ึนกบับุคลากร ทั้งการ
สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ การอบรม  สัมมนา อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ การพฒันา
บุคลากรเป็นส่ิงส าคญั จึงควรพฒันาไปพร้อมกนัทุกด้าน ทั้งในด้านของคุณภาพบุคลากร ด้านการ
ท างานของบุคลากร ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
โดยสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความรู้สึกรักและผกูพนัองคก์ารเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพให้
คงอยูคู่่กบัมหาวทิยาลยัตลอดไป ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ีจะไดน้ าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่
ความเป็นเลิศได้ต่อไป สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัข้อมูลเชิงปริมาณท่ีว่า มหาวิทยาลัย
เอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ ตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความรู้สึกรักและผกูพนัธ์กบัองคก์าร 
รวมถึงตอ้งมีกระบวนการท่ีสามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวไ้ด ้
 
ตารางที่ 4.17 ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในมิติ 
วฒันธรรมองคก์าร 
 

มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

วฒันธรรม
องคก์าร 

วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญเป็นปัจจัย ท่ี
สามารถขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทย
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไปสู่ความเป็นเลิศ
อนัประกอบด้วยวฒันธรรมองค์การทางความคิด 
ซ่ึงเกิดจากค่านิยม ความเช่ือ และความศรัทธาของ
สมาชิกองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม 
การแสดงออกด้านการแต่งกาย  การส่ือสาร 
ตลอดจนวิธีการให้บริการของสมาชิกองค์การ 
และวฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ องคป์ระกอบของ

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต่อมิ ติว ัฒนธรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ี
เ ป็ น เ ลิ ศ  ซ่ึ ง มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย
ภาพรวมท่ี 4.149 อยูใ่นระดบั
มาก (ล าดบัท่ี 6) 
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มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษา ซ่ึง เป็นรากฐานส าคัญในการก าหนด
ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ 
วฒันธรรมองค์การดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอ้งผา่นกระบวนการบริหารจดัการสู่
สมาชิกตามล าดบั 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นมิติวฒันธรรมองคก์าร พบวา่สอดคลอ้ง

กบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก นัน่คือ วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญั
ในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าวฒันธรรมองค์การสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนมีความ
เป็นเลิศได ้ วฒันธรรมองค์การทางความคิด ท่ีสนบัสนุนให้บุคลากรมีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง และ
พฒันางานตามความคาดหวงัขององคก์าร เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน ามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่การบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลิศได ้สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่มหาวิทยาลยัท่ีมีความ
เป็นเลิศจะสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีค่านิยมท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พฒันางาน และพฒันาองคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม อยา่งเป็น
แบบแผน เกิดเป็นแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามความคาดหวงัขององค์การ จะน า
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศได้ สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ท่ีวา่ มหาวทิยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศจะมีแบบแผนและแนวปฏิบติัท่ีดี ในการน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศวฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ ประกอบดว้ย อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และ ส่ิงสนบัสนุน
ทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นรากฐานส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยสู่ความ
เป็นเลิศแบบยัง่ยืนได ้สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่ามหาวิทยาลยัท่ีมี
ความเป็นเลิศจะมีการส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
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ตารางที่ 4.18 ต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ในมิติ           
การจดัการความรู้ 
 

มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

การจดัการความรู้ การจดัการความรู้มีความส าคญัสามารถพฒันา 
ส่ ง เ ส ริ ม ร ว ม ทั้ ง ขับ เ ค ล่ื อ น ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่การปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศได้องค์การต้องมีการก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายของการจดัการความรู้องคก์ารมหาวิทยาลยั
ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่  การจัดการ
ความรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
และควรท าอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่ชุมชนทั้ งน้ีหากผู ้บริหารมีการ
ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ี
มีความชัดเจนเป็นระบบจะน าไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และพฒันาองคก์ารให้มี
ความเป็นเลิศได้ การสร้าง การแสวงหา และการ
กลั่นกรองความรู้เพื่อให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
องค์การสามารถน ามาใช้พฒันากลยุทธ์ในการ
แข่งขนั การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดตน้ทุนเพื่อ
พฒันาบุคลากร ตลอดจนการป้องกนัความเส่ียง
อนัอาจเกิดจากบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น ลาออกกะทนัหนั หรือไม่อยูก่บัองคก์ารแลว้ 
ผูบ้ริหารยุคใหม่ควรตระหนกัและให้ความส าคญั
ในกระบวนการจดัการความรู้ขององค์การเป็น
อย่างมาก และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงการจัดการความรู้จะเกิด

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต่อมิติการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ท่ี
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียภาพรวมท่ี 
4.194 อยูใ่นระดบัมาก  
(ล าดบัท่ี 5) 
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มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

ประโยชน์อย่างแทจ้ริงตอ้งอาศยัคลงัความรู้ใน
องค์การมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแหล่งการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของ
บุคลากรและผูเ้รียน รวมถึงใช้จดัเก็บ รวบรวม
ความรู้และข้อมูลขององค์การอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และการจดัการการเรียนการรู้ เป็นการพฒันา
องค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงปัจจุบัน
ความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของ
มหาวิทยาลัยสะดวก รวดเร็วทั้ งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นมิติการจดัการความรู้พบวา่สอดคลอ้ง

กบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นัน่คือ การจดัการความรู้ท่ีมีระบบท่ีดี 
และผูบ้ริหารองค์การให้ความส าคัญ จะสามารถน าพามหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศได ้
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในระบบจะ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้การก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการ
จดัการเรียนรู้ การส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์าร เป็น
ส่ิงจ าเป็นและควรท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท าให้องคก์ารกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยงัท าให้
พฒันาองค์การให้มีความเป็นเลิศได ้ทั้งน้ีตอ้งสามารถเผยแพร่ความรู้นั้น ๆ ให้แก่ชุมชนและผูท่ี้สนใจ
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่การก าหนด ทิศทาง เป้าหมาย การ
จัดการเรียนรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ จะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และท าให้
มหาวิทยาลยัเอกชนมีความเป็นเลิศได ้ซ่ึงยงัรวมไปถึงการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
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ระบบ จะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศอีกดว้ย  นอกจากน้ีการสร้าง การแสวงหา 
และการกลัน่กรองความรู้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักับขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าการสร้าง แสวงหา และกลัน่กรองความรู้ท่ีเหมาะสมกับองค์การ 
รวมถึงบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการความรู้จะส่งเสริมผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้
 
ตารางที่ 4.19 ต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ในมิติ           
การจดัการเทคโนโลยี 
 
มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เชิงปริมาณ 
การจดัการ
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ในยุคปัจจุบนั ดงันั้นองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ต้อง มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดย เฉพาะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่
ความเป็นเลิศ นั่นคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีส า รสน เทศ  อ า ทิ  ระบบ เค รือข่ า ย 
อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีบทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยัความสะดวก 
รวดเร็ว ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีความพร้อมใชง้าน
อยูเ่สมอ ยอ่มส่งผลต่อการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ
ได้ ด้านการสร้างการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานทุกระดับ 
ตอ้งตระหนกัถึงผลส าเร็จในการพฒันาและการจดัการ
เทคโนโลยขีององคก์ารตอ้งมีวิสัยทศัน์และต่ืนตวัเสมอ 
ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อส า รทั้ ง ภ า ย ในและภ า ยนอก ท่ี มี
ประสิทธิภาพตลอดจนการเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทาง

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
ต่อมิติการจดัการเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียภาพรวม
ท่ี 4.349 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ล าดบัท่ี 2) 
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มิติทีศึ่กษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายนอกได้อย่าง มี
ประสิทธิผล มีความเต็มใจและยอมรับแนวคิดทาง
เทคโนโลยีภายนอกเข้ามาพัฒนาองค์การ และการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยจะช่วยให้
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศได ้ และดา้นการก าหนดนโยบาย
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการจดัการเรียนรู้
และการบริหารจัดการองค์การเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้อง
ด า เนินการให้ชัดเจนเป็นแนวทางให้สมาชิกของ
องค์การปฏิบติัไปในทางทิศทางเดียวกนัเพื่อให้องค์การ
เป็นเลิศไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านมิติการจดัการเทคโนโลยี พบว่า

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกด้าน นั่นคือ 
มหาวทิยาลยัเอกชนจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะ
ท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีว่าการจดัการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในองค์การ 
สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้การน าเทคโลยีสารสนเทศ
ท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจดั
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการองค์การ มา
ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการ และปฏิบติังาน จะสามารถน าพาองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศได ้สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
พร้อมใช้งาน และมีความทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จะสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชนมีความเป็นเลิศได ้ การสร้างความตระหนกั และการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกคนในองคก์าร วา่เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังาน บุคลากรทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้เร่ืองเทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งยงั
สามารถน าระบบสารสนเทศนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้ไดม้ากท่ีสุด จะช่วยส่งเสริมให้
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องคก์ารมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่
การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริหาร รวมไปถึงการท่ีบุคลากรขององค์การมีความตระหนกั
และความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัเอกชนมีความเป็นเลิศ
ได ้ และการก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้และการบริหาร
จดัการองค์การอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม จะท าให้การปฏิบติังานในองค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งแน่นอน ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีวา่การก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยั
เอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

ผูว้ิจยัสร้างตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ดว้ยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงเน้ือหา จากผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบั
ดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และ
กลุ่มผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยั
รังสิต  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  และมหาวิทยาลยัสยาม รวมถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการเก็บ
แบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มาเสริมและบูรณาการร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพ รวมถึงการศึกษาเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดบัสากล ในการพฒันาสร้าง
ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยพร้อมกบัน าเสนอตน้แบบการ
จดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศส าหรับมหาวิทยาลยัเอกชนไทยและความเป็นเลิศในระดบัสากลท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบจ าลององค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศโดยมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบโดยแสดงให้เห็นเป็นภาพ และขอ้ความอยา่งง่าย ๆ เพื่ออธิบาย
ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยและความเป็นสากล ดัง      
ภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1:  แบบจ าลองตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
ทีม่า:  ผูว้จิยั 
 

สรุปตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศส าหรับมหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีลกัษณะ
เป็นแบบจ าลององคป์ระกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ สรุปได้ดงัน้ี 

มิติการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ  ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศทุกด้านตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั  ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้
สังกัด ท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการ
เก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชน
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กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีวา่ทุกภารกิจตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด
พร้อมดว้ยคุณภาพ ซ่ึงความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้อ่มมาจากผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยัท่ีมีภาวะ
ผูน้ าในบริบทของความเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนในยุคปัจจุบนั รวมถึงผูป้ฏิบติังานทุกคนในโดยเฉพาะ
บุคลากรหลกัของมหาวิทยาลยั นั่นคือ อาจารย ์ท่ีจะน ามาซ่ึงความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการ และการ
สร้างงานวิจยั พร้อมน้ีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนก็เป็นก าลังส าคญัอย่างมากในการขับเคล่ือน
มหาวทิยาลยัไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ มี
แบบแผน มีการก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเกิดการปรับเปล่ียนตนเอง
เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อนัเป็นกลยุทธ์ทางบริหารท่ีแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเอกชนไทยโดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศ และ
ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลยั
เอกชนจะกา้วไปขา้งหน้าตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

มิติภาวะผู้น าผู้บริหาร ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารท่ีสามารถน าพาและขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ไปสู่ความเป็นเลิศได ้คือ ผูบ้ริหารทุกระดบั โดยเฉพาะอธิการบดีท่ีเป็นผูน้ าสูงสุด มีความส าคญัมาก
ท่ีสุดตามความเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัส่วนใหญ่ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี 
รวมถึงผูบ้ริหารในระดับอ่ืน ๆ ตามโครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยก็มีความส าคญัตาม
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีภาวะผูน้ าจึง
จะช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ
ของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการ
เก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชน
กลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

 ภาวะผู ้น าเชิงคุณลักษณะ เป็นผู ้น าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีดี        
ยอดเยี่ยมเหมาะสมกบัต าแหน่ง เป็นนกับริหารจดัการ  นกัคิดเชิงกลยุทธ์/ทา้ทาย และมีประสบการณ์ โดย
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ยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั ท่ีจะขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปตาม
ภารกิจหลัก มีความรอบรู้ในสายงานวิชาการแต่ละสาขาอย่างแตกฉานเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของ
ทีมงาน  เพื่อกา้วสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของการอุดมศึกษา  

 ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม เป็นผูน้ าท่ีมีทิศทางการด าเนินงานชัดเจนและมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมุ่งงาน ขณะเดียวกนัก็มุ่งมิตรสัมพนัธ์ดว้ย  จึงจะบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรสร้างทั้งสองดา้นใหส้มดุลกนั งานก็ตอ้งได ้คนก็ตอ้งดี ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารจดัการองค์การ จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพามหาวิทยาลยั
เอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต้ามเป้าหมาย 

 ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ เป็นผูน้ าเชิงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีจะน าพาองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ี
สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ านวตักรรม คิดต่าง
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
กระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นผูน้ าจึงมีส่วนในการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ (บริหารงานแบบกระจายอ านาจแบบไม่รวม
ศูนยต์ามวลีของอธิการบดีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดท่ีวา่ “Every tub on its own bottom” ผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สามารถบริหารแบบเบ็ดเสร็จไดใ้นตวัเองท าให้มหาวิทยาลยัคงสู่ความเป็นเลิศ
อย่างสม ่าเสมอ) คิดแล้วต้องท าได้ เห็นภาพอนาคตเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รู้เท่าทนักระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก แนวทางดงักล่าวเกิดข้ึนจากภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัร่วมกบั
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อขบัเคล่ือนน าพามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ ฉะนั้นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย คือ ผูซ่ึ้งเป็นแกนกลางของการบริหารจดัการ การพฒันาและการเติบโต รวมถึงเป็นผู ้
ตดัสินใจทุกดา้น ทั้งบุคลากร วฒันธรรมองคก์าร การจดัการความรู้ การจดัเทคโนโลยี ผูบ้ริหารจะตอ้ง
มีวสััยทศัน์กวา้งไกล ใจกวา้ง มองการไกล รู้จักรักษาทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า และรู้จกัน า
ความสามารถของบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจดัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริหารดว้ยธรรมาภิบาลมีความทนัสมยัและกา้วทนั
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบทและความทา้ทายท่ีเกิดจาก
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในสังคมโลก 
 

มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนมนุษย์ท่ี มีความส าคัญสุดเหนือ
ทรัพยากรอ่ืนใดในองค์การ เป็นมิติท่ีเสริมสร้าง พฒันา รักษา คงไวข้องบุคคลในองค์การ ในการบริหาร
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จดัการองคก์ารมหาวทิยาลยัเอกชนไทย เพื่อให้มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตอ้ง
มีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ จึงจะช่วยขบัเคล่ือนน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ี
เป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่ม
ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

 การคดัเลือกสรรหาบุคลากร การคดัเลือกหรือการสรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ มี
ความสามารถ หรือจะเรียกว่าคนเก่ง ด้วยการจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจา้งบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารของหน่วยงานแต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมพิจารณารับบุคลากรเขา้ท างาน
ดว้ยตนเองโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือก และสรรหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
ทั้งบุคลากรหลกัและบุคลากรสายงานสนบัสนุนให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ เพื่อน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ  

 การพฒันาบุคลากร เป็นประเด็นท่ีส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
บุคลากรประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีผลงานเด่นชัดเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสังคม การพฒันา
บุคลากรมีหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นการท างาน ดา้นความคิด และวิธีการท างาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในสังคม  อาทิ  การพฒันาเชิงวิชาการให้กับอาจารย์ผูส้อนทั้งด้าน
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ และการท างานวิจยั
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นความทา้ยของผูบ้ริหารในการท่ีจะพฒันาและบริหารคนให้เก่ง 
ตลอดจนบริหารคนเก่งใหร่้วมมือกนัพฒันามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ  

 การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้หอ้ยูคู่่กบัองคก์าร บุคลากรนบัเป็นทุนมนุษยท่ี์มีค่ายิ่งใน
การพฒันางานและพฒันาองคก์าร ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลกใชน้โยบายเชิงรุกดว้ยการ 
จูงใจให้คนเก่งไหลเขา้สู่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั องค์การตอ้งมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองคก์าร จะน ามาซ่ึงบุคลากรเต็มใจและตั้งใจในการปฏิบติังาน 
การจูงใจบุคลากรสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี ทั้งท่ีเป็นวตัถุ และไม่เป็นวตัถุ อาทิการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่บุคลากรในระดบัท่ีบุคลากรสามารถด ารงอยูไ่ด ้พร้อมสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงดูแล
เอาใจใส่บุคลากรทุกระดบัทั้งคุณภาพของงานท่ีปฏิบติัและคุณภาพชีวิต การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไว้
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ให้อยูคู่่องค์การเป็นส่ิงส าคญั ควรค่าแก่การธ ารงรักษา เพื่อร่วมกนัท างานและขบัเคล่ือนองค์การไปสู่
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

มิติวัฒนธรรมองค์การ วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่ความเป็นเลิศไม่
นอ้ยกวา่มิติอ่ืน ๆ มหาวิทยาลยัตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งจึงจะสามารถส่งเสริมสนบัสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม 
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน 
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตวัอย่าง 
รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

 วฒันธรรมองคก์ารทางความคิด เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือนองคก์ารให้ประสบ
ความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว ้กล่าวคือ วฒันธรรมองค์การทาง
ความคิดเป็นส่วนส าคญัในการสร้างค่านิยม ความเช่ือ และความศรัทธาให้กบัสมาชิกขององคก์ารผา่น
กระบวนการบริหารจดัการขององค์การของผูน้ าผูบ้ริหารไปสู่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามล าดับชั้น เพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์การทางความคิด องค์การมีวฒันธรรมองค์การทาง
ความคิดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบับริบท ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของแต่ละองค์การ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งน าวฒันธรรมองค์การทางความคิดท่ี
สมาชิกทุกคนในองคก์ารมีค่านิยมร่วมน ามาปรับใชใ้นการแกปั้ญหา รวมถึงการพฒันาองคก์ารสู่เป้าหมาย 
และวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้การสร้างวฒันธรรมองคก์ารทางความคิดใหเ้ป็นค่านิยมร่วม เพื่อส่งผล
ต่อการปฏิบติังานในเร่ืองของความตั้งใจ ความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบ การตดัสินใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนรักและศรัทธาในงานท่ีปฏิบติั สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความคิดท่ีจะพฒันา
ตนเอง และพฒันางานตามความคาดหวงัขององคก์าร ค่านิยมถูกส่ือสารถ่ายทอดและเผยแพร่ ปลูกฝัง 
หล่อหลอม ยึดถือปฏิบติัสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสมาชิกทั้งองค์การ ดงันั้น
วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดของมหาวิทยาลยัท่ีถูกปลูกฝัง หล่อหลอม จนท าให้สมาชิกขององคก์าร
ยดึถือปฏิบติัสืบทอดจากผูบ้ริหารสู่สมาชิกขององคก์ารจนกลายเป็นค่านิยมร่วม เป็นจุดแขง็ขององคก์าร
ในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดจึงเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีจะน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  
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 วฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรม หมายถึง วฒันธรรมการแสดงออก การแต่งกาย การ
ส่ือสาร การเรียนรู้ตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม องคก์ารซ่ึงจดั
ว่าเป็นสังคมย่อยย่อมจึงมีวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเป็นหลักในการ
ด าเนินกิจกรรม ภารกิจขององค์การอนัเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างานของสมาชิกใน
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะถูกบนัทึกลงในการปฏิบติัภารกิจของสมาชิกโดยไม่รู้ตวั สามารถถ่ายทอดซ่ึงกนัและ
กันพร้อมแพร่กระจายในหมู่สมาชิกขององค์การ โดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
วฒันธรรมองค์การ เปรียบเสมือนหลักท่ียึดองค์การให้พฤติกรรมของสมาชิกอยู่ในบริบทเดียวกัน       
ไม่แตกสลายยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมขององค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้างให้
เกิดวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรม ให้เกิดแนวปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัขององคก์าร เพื่อน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ 

 วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ ประกอบดว้ย อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และ
ส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษา เป็นรากฐานส าคญัในการก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ 
เป็นตวัก าหนดความเคยชินในการด ารงชีวิตในองคก์าร ความสะดวกในการใชส้ถานท่ี บรรยากาศของ
สภาพแวดลอ้มในองคก์าร รวมถึงความทนัสมยัของอุปกรณ์ในองคก์าร วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นองคก์าร
เป็นตวัก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบติัของสมาชิกองค์การโดยรวมส่งผลให้สมาชิกองค์การตอ้ง
ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เกิดทกัษะความช านาญจากความเคยชินในการใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
สภาพแวดลอ้มในองค์การท่ีอ านวยความสะดวกสบายในการปฏิบติังานเป็นจุดแข็งซ่ึงเป็นภาพรวม ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศแบบยัง่ยนื 

 

มิติการจัดการความรู้ การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนมหาวิทยาลยัเป็นมิติหน่ึงท่ีมีความส าคญั การ
จดัการความรู้อย่างเป็นระบบ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน มีความตระหนักและให้ความส าคญัจะสามารถ
พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิง
คุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูง
จากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัอุดม ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้
บณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี
ได้จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 
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 การก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ การจดัการความรู้ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
มีความส าคญั สามารถพฒันา ส่งเสริม รวมทั้งขบัเคล่ือนให้องคก์ารของมหาวิทยาลยัมีการพฒันาและ
ประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ องค์การท่ีเป็นมหาวิทยาลยันั้นถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีขนาดใหญ่ การส่งเสริมให้เกิดการจดัการความรู้ รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง 
แสวงหาความรู้รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ รวมถึงตอ้งสามารถเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ชุมชน สังคม และผูส้นใจได้ด้วย ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพฒันา
มหาวทิยาลยัใหมี้ความเป็นเลิศได ้  

 การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ ขอ้มูลความรู้ความสามารถขององคก์าร
ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อให้องคค์วามรู้อยูคู่่กบัองคก์าร การสร้างให้
เกิดคลงัความรู้ เพื่อใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนั การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การลดตน้ทุนเพื่อ
พฒันาบุคลากร ตลอดถึงป้องกนัความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการหยุดชะงกัในการปฏิบติังานดว้ยสาเหตุ
บุคลากร ผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นลาออกกะทนัหัน หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถอยู่กบั
องคก์ารได ้ผูบ้ริหารยคุใหม่จึงตระหนกัโดยใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จดัการความรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้  การจดัการความรู้จะเกิดประโยชน์อยา่ง 
แทจ้ริงตอ้งอาศยัคลงัความรู้ในมหาวิทยาลยัเพื่อใชเ้ป็นแหล่งในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากรและผูเ้รียน รวมถึงใชจ้ดัเก็บ รวบรวมความรู้และขอ้มูลขององคก์ารอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการจดั การเรียนการสอน เป็นการพฒันาองค์การไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงปัจจุบนัความก้าวหน้าและทนัสมยัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ของมหาวิทยาลยัเกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ บุคลากรของมหาวิทยาลยั
สามารถคน้หาขอ้มูลไดแ้บบไม่มีท่ีส้ินสุดเพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย 
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มิติการจัดการเทคโนโลยี การจดัการเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาเป็น
เคร่ืองมือช่วยปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากในยุคปัจจุบนั ดงันั้นองคก์าร
มหาวิทยาลยัจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดับสูงจากหน่วยงานตน้สังกัดท่ี
ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม ศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน 
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตวัอย่าง 
รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

 โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยั
ความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีความพร้อมใช้งานอยูเ่สมอนั้น ย่อมส่งผลต่อการ
บริหารจดัการเพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ในอดีตคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองทุ่นแรงเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นระบบท่ีแทรกและมีส่วนเก่ียวข้องไปทุกระบบขององค์การ ดังนั้ น
บุคลากรทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้เร่ืองเทคโนโลยแีละสารสนเทศ อีกทั้งสามารถน าระบบสารสนเทศนั้นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้ งใน
ชีวิตประจ าวนั และการปฏิบติังานในองค์การ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา  ฐานข้อมูล
นักศึกษา  การจดัการขอ้มูล ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาและสามารถสืบคน้ได้ทนัที ฉะนั้น
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเอกชนต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีก้าวล ้ า
ทนัสมยั 

 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูป้ฏิบติังาน ในองคก์ารทุกคนยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นการยอมรับการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาและ
การจัดการเทคโนโลยีขององค์การ การท่ีองค์การมีผู ้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์มีการต่ืนตัวอยู่เสมอ การ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกจะมีประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายนอกไดอ้ย่างมีประสิทธิผล บุคลากรทุกระดบัมีความเต็มใจพร้อมยอมรับแนวคิดทาง
เทคโนโลยีภายนอกเขา้มาพฒันาองค์การ และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยใน
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การปฏิบติังานขององค์การ การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การ จะ
ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ขณะเดียวกนับุคลากรในองค์การทั้งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานขององค์การมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีความตระหนักมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้มหาวิทยาลยัตอ้ง
เขา้สู่ระบบการท างานดว้ยอินเทอร์เน็ต (internet of things) ระบบท่ีไม่ใช่มีแต่ครูอาจารยม์ายืนสอนหน้า
ห้องเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั สามารถแสวงหาไดจ้ากการสืบคน้ทาง
อินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามตอ้งพิจารณาถึงช่องทางดว้ยการเลือกแอพพลิเคชนัให้มีความเหมาะสม 
และใชอ้ยา่งพอเหมาะพอควรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    

 นโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งด้านการจดัการเรียนรู้ และการบริหารจดัการองค์การอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
ปัจจุบนัภาครัฐส่งเสริมโดยมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy) 
ประเทศไทย 4.0 สมยัก่อนถา้จะซ้ือของตอ้งเดินทางไปซ้ือดว้ยตนเอง ซ่ึงต่างจากสมยัน้ีแค่น้ิวเดียวของก็
มาส่งถึงบา้น ฉะนั้นมหาวทิยาลยัถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดบัสูง ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งตระหนกัและให้
ความส าคัญ ต้องมีการก าหนดนโยบายชัดเจนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ถ้า
มหาวทิยาลยัใดไม่ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสองประการต่อไปน้ี คือประการท่ี 1 ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ  และ
ประการท่ี 2 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ก็เตรียมถูกดูดเขา้หลุมด าเหมือนกบัเรามีเคร่ืองคิดเลขกบัเคร่ืองดีด
ลูกคิด เคร่ืองคิดเลขย่อมประมวลผลเร็วกว่า ฉะนั้ นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู ้บริหารและ
ผูป้ฏิบติังานยน่เวลาในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และช่วยสร้างส่ือการเรียนการสอน การเขา้ถึง
เน้ือหาของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และพฒันาเป็นอีเลนน่ิง หรือระบบการจดัการเรียนรู้บนไซเบอร์
ไดอี้กทางหน่ึง ปัจจุบนัแหล่งรายไดท่ี้เปล่ียนจากการลงทะเบียนมาเป็นรายไดจ้ากการบริการวิชาการให้ได้
สัดส่วนเพิ่มข้ึน มหาวิทยาลยัใดท าไดอ้นัดบัก็จะพุ่งข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือหลักท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้และจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอ้ย่างแน่นอน เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

 นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเกือบทุกคน รวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั
เอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศระดบัสากล มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั    
วา่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีพนัธมิตร และแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ ทั้ งของภาครัฐภาคเอกชน                  
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และบริการวิชาการ และการมุ่งสร้าง
ความเป็นเลิศไปดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอยา่งโดดเด่น พร้อมกบัการสร้างงานวิจยั การน า
งานวิจยัไปต่อยอดเป็นผลิตผลเป็นการเพิ่มมูลค่างานวิจยัและก่อให้เกิดนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศ     
เชิงประจกัษแ์ละเกิดความย ัง่ยนื 



253 
 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย เป็น   
การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เสริมดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative data) การวิจยัเชิง
คุณภาพเป็นการศึกษาวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงาน        
ตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารจากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ริหารจากสภาการศึกษา ผูบ้ริหารจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลัย     
เอกชนไทยกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  และการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเสริม
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย กลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นด้านการบริหารจดัการองค์การ ผูว้ิจ ัยได้แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ  

5.1 สรุปผลการวจิยั  
5.2 อภิปรายผลการวจิยั  
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย  

 ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และผลจากการเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
ของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยกลุ่มตวัอย่าง คือ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยั
สยาม รวมถึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นเลิศ
ระดบัสากล ร่วมกบัการศึกษาจากเอกสาร และการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ในมิติ
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วฒันธรรมองคก์าร  การจดัการ
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ความรู้  และการจดัการเทคโนโลยี ผลการวิจยัภาพรวมทั้งหกมิติมีความสอดคล้องเหมาะสมเป็น
ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สรุป
ดงัน้ี 

มิติการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สรุปไดว้่าความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศทุกดา้นตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษา ทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั  
ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ผู ้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผูบ้ริหาร นักวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการ
เก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเอกชน
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีวา่ทุกภารกิจตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด
พร้อมดว้ยคุณภาพ ซ่ึงความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้อ่มมาจากผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยัท่ีมีภาวะ
ผูน้ าในบริบทของความเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนในยุคปัจจุบนั รวมถึงผูป้ฏิบติังานทุกคนในโดยเฉพาะ
บุคลากรหลกัของมหาวิทยาลยั นั่นคือ อาจารย ์ท่ีจะน ามาซ่ึงความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการ และการ
สร้างงานวิจยั พร้อมน้ีบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนก็เป็นก าลังส าคญัอย่างมากในการขับเคล่ือน
มหาวทิยาลยัไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ มี
แบบแผน มีการก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยเกิดการปรับเปล่ียนตนเอง
เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อนัเป็นกลยุทธ์ทางบริหารท่ีแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัเอกชนไทยโดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศ และ
ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลยั
เอกชนจะกา้วไปขา้งหน้าตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเกือบทุกคนมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจะเกิดข้ึนได้ต้องมี
พนัธมิตร และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ กบัหน่วยงาน องคก์าร สถานประกอบการ 
ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเขม้แข็ง และการมุ่งสร้างความ
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เป็นเลิศไปด้านใดด้านหน่ึงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างโดดเด่น พร้อมกบัการสร้างงานวิจยั การน า
งานวิจยัไปต่อยอดเป็นผลิตผลเป็นการเพิ่มมูลค่างานวิจยัและก่อให้เกิดนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศเชิง
ประจกัษแ์ละเกิดความย ัง่ยนื 

มิติภาวะผู้น าผู้บริหาร สรุปไดว้า่ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารท่ีสามารถน าพาและขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั
เอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศได้ คือ ผูบ้ริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอธิการบดีท่ีเป็นผูน้ าสูงสุด มี
ความส าคญัมากท่ีสุดตามความเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัส่วนใหญ่ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดับรอง
อธิการบดี คณบดี รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัอ่ืน ๆ ตามโครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัก็มี
ความส าคญัตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารทุกระดบั
ตอ้งมีภาวะผูน้ าจึงจะช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการ
วิจยัเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา 
ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้
บณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี
ได้จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

- ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีดียอดเยี่ยม
เหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นนักบริหารจัดการ  นักคิดเชิงกลยุทธ์/ท้าทาย และมีประสบการณ์ โดยยึด
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั ท่ีจะขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปตาม
ภารกิจหลัก มีความรอบรู้ในสายงานวิชาการแต่ละสาขาอย่างแตกฉานเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของ
ทีมงาน  เพื่อกา้วสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของการอุดมศึกษา  

- ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม เป็นผูน้ าท่ีมีทิศทางการด าเนินงานชดัเจนและมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมุ่งงาน ขณะเดียวกนัก็มุ่งมิตรสัมพนัธ์ดว้ย  จึงจะบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ควรสร้างทั้งสองดา้นใหส้มดุลกนั งานก็ตอ้งได ้คนก็ตอ้งดี ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจดัการองคก์าร จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าพามหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดต้ามเป้าหมาย 

- ภาวะผู ้น าเชิงการบริหารจัดการ เป็นผูน้ าเชิงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีจะน าพาองคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชนไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ี
สามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ านวตักรรม คิดต่าง
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สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
กระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นผูน้ าจึงมีส่วนในการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ (บริหารงานแบบกระจายอ านาจแบบไม่รวม
ศูนยต์ามวลีของอธิการบดีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดท่ีวา่ “Every tub on its own bottom” ผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สามารถบริหารแบบเบ็ดเสร็จไดใ้นตวัเองท าให้มหาวิทยาลยัคงสู่ความเป็นเลิศ
อย่างสม ่าเสมอ) คิดแล้วต้องท าได้ เห็นภาพอนาคตเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รู้เท่าทนักระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก แนวทางดงักล่าวเกิดข้ึนจากภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัร่วมกบั
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อขบัเคล่ือนน าพามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ ฉะนั้นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย คือ ผูซ่ึ้งเป็นแกนกลางของการบริหารจดัการ การพฒันาและการเติบโต รวมถึงเป็นผู ้
ตดัสินใจทุกดา้น ทั้งบุคลากร วฒันธรรมองคก์าร การจดัการความรู้ การจดัเทคโนโลย ีผูบ้ริหารจะตอ้งมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกวา้ง มองการไกล รู้จักรักษาทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า และรู้จักน า
ความสามารถของบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจดัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริหารดว้ยธรรมาภิบาลมีความทนัสมยัและกา้วทนั
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบทและความทา้ทายท่ีเกิดจาก
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในสังคมโลก 

มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่าทรัพยากรมนุษย ์เป็นทุนมนุษยท่ี์มีความส าคญัสุด
เหนือทรัพยากรอ่ืนใดในองค์การ เป็นมิติท่ีเสริมสร้าง พฒันา รักษา คงไวข้องบุคคลในองค์การ ในการ
บริหารจดัการองค์การมหาวิทยาลยัเอกชนไทย เพื่อให้มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยตอ้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ จึงจะช่วยขบัเคล่ือนน าพามหาวทิยาลยัเอกชนไทยให้มี
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่ม
ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย ์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

- การคัดเลือกสรรหาบุคลากร การคัดเลือกหรือการสรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ มี
ความสามารถ หรือจะเรียกว่าคนเก่ง ด้วยการจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจา้งบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารของหน่วยงานแต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมพิจารณารับบุคลากรเขา้ท างาน
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ดว้ยตนเองโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือก และสรรหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
ทั้งบุคลากรหลกัและบุคลากรสายงานสนบัสนุนให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ เพื่อน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ  

- การพฒันาบุคลากร เป็นประเด็นท่ีส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บุคลากร
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีผลงานเด่นชัดเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสังคม การพฒันาบุคลากรมี
หลากหลายรูปแบบทั้งด้านการท างาน ด้านความคิด และวิธีการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในสังคม  อาทิ  การพฒันาเชิงวิชาการให้กบัอาจารยผ์ูส้อนทั้งดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ และการท างานวิจยัอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นความทา้ทายของผูบ้ริหารในการท่ีจะพฒันาและบริหารคนให้เก่ง 
ตลอดจนบริหารคนเก่งใหร่้วมมือกนัพฒันามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ  

- การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้ห้อยูคู่่กบัองค์การ บุคลากรนบัเป็นทุนมนุษยท่ี์มีค่ายิ่งในการ
พฒันางานและพฒันาองคก์าร ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลกใชน้โยบายเชิงรุกดว้ยการ จูงใจ
ใหค้นเก่งไหลเขา้สู่เป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยั องคก์ารตอ้งมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
มีความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองค์การ จะน ามาซ่ึงบุคลากรเต็มใจและตั้งใจในการปฏิบติังาน การจูงใจ
บุคลากรสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิ ทั้งท่ีเป็นวตัถุ และไม่เป็นวตัถุ อาทิการจ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากรในระดับท่ีบุคลากรสามารถด ารงอยู่ได้ พร้อมสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงดูแลเอาใจใส่
บุคลากรทุกระดบัทั้งคุณภาพของงานท่ีปฏิบติัและคุณภาพชีวิต การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้ห้อยู่คู่
องค์การเป็นส่ิงส าคญั ควรค่าแก่การธ ารงรักษา เพื่อร่วมกนัท างานและขบัเคล่ือนองค์การไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

มิติวัฒนธรรมองค์การ  สรุปไดว้า่วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนไปสู่ความ
เป็นเลิศไม่นอ้ยกวา่มิติอ่ืน ๆ มหาวิทยาลยัตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งจึงจะสามารถส่งเสริม
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัเอกชนไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม 
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน 
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตวัอย่าง 
รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 
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- วฒันธรรมองค์การทางความคิด เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือนองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว ้กล่าวคือ วฒันธรรมองค์การทาง
ความคิดเป็นส่วนส าคญัในการสร้างค่านิยม ความเช่ือ และความศรัทธาให้กบัสมาชิกขององคก์ารผา่น
กระบวนการบริหารจดัการขององค์การของผูน้ าผูบ้ริหารไปสู่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามล าดับชั้น เพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์การทางความคิด องค์การมีวฒันธรรมองค์การทาง
ความคิดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบับริบท ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของแต่ละองค์การ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งน าวฒันธรรมองค์การทางความคิดท่ี
สมาชิกทุกคนในองคก์ารมีค่านิยมร่วมน ามาปรับใชใ้นการแกปั้ญหา รวมถึงการพฒันาองคก์ารสู่เป้าหมาย 
และวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้การสร้างวฒันธรรมองคก์ารทางความคิดใหเ้ป็นค่านิยมร่วม เพื่อส่งผล
ต่อการปฏิบติังานในเร่ืองของความตั้งใจ ความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบ การตดัสินใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนรักและศรัทธาในงานท่ีปฏิบติั สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความคิดท่ีจะพฒันา
ตนเอง และพฒันางานตามความคาดหวงัขององคก์าร ค่านิยมถูกส่ือสารถ่ายทอดและเผยแพร่ ปลูกฝัง 
หล่อหลอม ยึดถือปฏิบติัสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสมาชิกทั้งองค์การ ดงันั้น
วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดของมหาวิทยาลยัท่ีถูกปลูกฝัง หล่อหลอม จนท าให้สมาชิกขององคก์าร
ยดึถือปฏิบติัสืบทอดจากผูบ้ริหารสู่สมาชิกขององคก์ารจนกลายเป็นค่านิยมร่วม เป็นจุดแขง็ขององคก์าร
ในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดจึงเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีจะน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  

- วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม หมายถึง วฒันธรรมการแสดงออก การแต่งกาย การส่ือสาร การ
เรียนรู้ตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม องค์การซ่ึงจดัว่าเป็น
สังคมย่อยย่อมจึงมีวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเป็นหลกัในการด าเนิน
กิจกรรม ภารกิจขององค์การอันเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างานของสมาชิกใน
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะถูกบนัทึกลงในการปฏิบติัภารกิจของสมาชิกโดยไม่รู้ตวั สามารถถ่ายทอดซ่ึงกนัและ
กันพร้อมแพร่กระจายในหมู่สมาชิกขององค์การ โดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
วฒันธรรมองค์การ เปรียบเสมือนหลักท่ียึดองค์การให้พฤติกรรมของสมาชิกอยู่ในบริบทเดียวกัน       
ไม่แตกสลายยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมขององค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้างให้
เกิดวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรม ให้เกิดแนวปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัขององคก์าร เพื่อน ามหาวทิยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ 
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- วฒันธรรมองค์การทางวตัถุ ประกอบด้วย อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และส่ิง
สนบัสนุนทางการศึกษา เป็นรากฐานส าคญัในการก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร เป็น
ตวัก าหนดความเคยชินในการด ารงชีวิตในองค์การ ความสะดวกในการใช้สถานท่ี บรรยากาศของ
สภาพแวดลอ้มในองคก์าร รวมถึงความทนัสมยัของอุปกรณ์ในองคก์าร วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นองคก์าร
เป็นตวัก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบติัของสมาชิกองค์การโดยรวมส่งผลให้สมาชิกองค์การตอ้ง
ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เกิดทกัษะความช านาญจากความเคยชินในการใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
สภาพแวดลอ้มในองค์การท่ีอ านวยความสะดวกสบายในการปฏิบติังานเป็นจุดแข็งซ่ึงเป็นภาพรวม ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศแบบยัง่ยนื 

 

มิติการจัดการความรู้ สรุปวา่การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนมหาวิทยาลยัเป็นมิติหน่ึงท่ีมีความส าคญั 
การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน มีความตระหนกัและให้ความส าคญัจะสามารถ
พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิง
คุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูง
จากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวิชาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ช้
บณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชน สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี
ได้จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกับผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

- การก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ การจดัการความรู้ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ความส าคญั สามารถพฒันา ส่งเสริม รวมทั้งขบัเคล่ือนให้องค์การของมหาวิทยาลยัมีการพฒันาและ
ประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว ้ องค์การท่ีเป็นมหาวิทยาลยันั้นถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีขนาดใหญ่ การส่งเสริมให้เกิดการจดัการความรู้ รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง 
แสวงหาความรู้รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ รวมถึงตอ้งสามารถเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ชุมชน สังคม และผูส้นใจได้ด้วย ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพฒันา
มหาวทิยาลยัใหมี้ความเป็นเลิศได ้  

- การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ ขอ้มูลความรู้ความสามารถขององค์การ
ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อให้องคค์วามรู้อยูคู่่กบัองคก์าร การสร้างให้
เกิดคลงัความรู้ เพื่อใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนั การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การลดตน้ทุนเพื่อ
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พฒันาบุคลากร ตลอดถึงป้องกนัความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการหยุดชะงกัในการปฏิบติังานดว้ยสาเหตุ
บุคลากร ผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นลาออกกะทนัหัน หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถอยู่กบั
องคก์ารได ้ผูบ้ริหารยคุใหม่จึงตระหนกัโดยใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จดัการความรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้  การจดัการความรู้จะเกิดประโยชน์อยา่งแท ้
จริงตอ้งอาศยัคลงัความรู้ในมหาวิทยาลยัเพื่อใช้เป็นแหล่งในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากรและผูเ้รียน รวมถึงใชจ้ดัเก็บ รวบรวมความรู้และขอ้มูลขององคก์ารอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการจดั การเรียนการสอน เป็นการพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงปัจจุบนัความก้าวหน้าและทนัสมยัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ของมหาวิทยาลยัเกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ บุคลากรของมหาวิทยาลยั
สามารถคน้หาขอ้มูลไดแ้บบไม่มีท่ีส้ินสุดเพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย 

 การจัดการเทคโนโลย ีสรุปไดว้า่การจดัการเทคโนโลย ีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั
มาเป็นเคร่ืองมือช่วยปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั ดงันั้น
องคก์ารมหาวทิยาลยัจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะ
ท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ ซ่ึงผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัอุดม 
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มผูบ้ริหาร นกัวชิาการ ศิษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัเอกชน 
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตวัอย่าง 
รวมถึงจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ นัน่คือ 

- โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานในยุคปัจจุบนัท่ีต้องอาศยัความสะดวก 
รวดเร็ว ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีความพร้อมใช้งานอยูเ่สมอนั้น ยอ่มส่งผลต่อการบริหารจดัการ
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ในอดีตคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองทุ่นแรงเท่านั้ น แต่ในปัจจุบัน
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คอมพิวเตอร์กลายเป็นระบบท่ีแทรกและมีส่วนเก่ียวขอ้งไปทุกระบบขององคก์าร ดงันั้นบุคลากรทุกคน
จ าเป็นต้องรู้เร่ืองเทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้ งสามารถน าระบบสารสนเทศนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ารใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท้ั้งในชีวิตประจ าวนั และ
การปฏิบติังานในองคก์าร โดยเฉพาะการประยุกตใ์ชใ้นภาคการศึกษา ฐานขอ้มูลนกัศึกษา การจดัการขอ้มูล 
ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาและสามารถสืบคน้ไดท้นัที ฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวทิยาลยัเอกชนตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกา้วล ้าทนัสมยั 

- การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูป้ฏิบติังาน ในองค์การทุกคนยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาและ
การจัดการเทคโนโลยีขององค์การ การท่ีองค์การมีผู ้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์มีการต่ืนตัวอยู่เสมอ การ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกจะมีประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายนอกไดอ้ย่างมีประสิทธิผล บุคลากรทุกระดบัมีความเต็มใจพร้อมยอมรับแนวคิดทาง
เทคโนโลยีภายนอกเขา้มาพฒันาองค์การ และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยใน
การปฏิบติังานขององค์การ การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การ จะ
ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ขณะเดียวกนับุคลากรในองค์การทั้งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานขององค์การมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีความตระหนักมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้มหาวิทยาลยัตอ้ง
เขา้สู่ระบบการท างานดว้ยอินเทอร์เน็ต (Internet of things) ระบบท่ีไม่ใช่มีแต่ครูอาจารยม์ายืนสอนหน้า
ห้องเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั สามารถแสวงหาไดจ้ากการสืบคน้ทาง
อินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามตอ้งพิจารณาถึงช่องทางดว้ยการเลือกแอพพลิเคชนัให้มีความเหมาะสม 
และใชอ้ยา่งพอเหมาะพอควรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    

- นโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งด้านการจดัการเรียนรู้ และการบริหารจดัการองค์การอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
ปัจจุบนัภาครัฐส่งเสริมโดยมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy) 
ประเทศไทย 4.0 สมยัก่อนถา้จะซ้ือของตอ้งเดินทางไปซ้ือดว้ยตนเอง ซ่ึงต่างจากสมยัน้ีแค่น้ิวเดียวของก็
มาส่งถึงบา้น ฉะนั้นมหาวทิยาลยัถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดบัสูง ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งตระหนกัและให้
ความส าคัญ ต้องมีการก าหนดนโยบายชัดเจนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ถ้า
มหาวทิยาลยัใดไม่ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสองประการต่อไปน้ี คือประการท่ี 1 ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ  และ
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ประการท่ี 2 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ก็เตรียมถูกดูดเขา้หลุมด าเหมือนกบัเรามีเคร่ืองคิดเลขกบัเคร่ืองดีด
ลูกคิด เคร่ืองคิดเลขย่อมประมวลผลเร็วกว่า ฉะนั้ นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู ้บริหารและ
ผูป้ฏิบติังานยน่เวลาในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และช่วยสร้างส่ือการเรียนการสอน การเขา้ถึง
เน้ือหาของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และพฒันาเป็นอีเลนน่ิง หรือระบบการจดัการเรียนรู้บนไซเบอร์
ไดอี้กทางหน่ึง ปัจจุบนัแหล่งรายไดท่ี้เปล่ียนจากการลงทะเบียนมาเป็นรายไดจ้ากการบริการวิชาการให้ได้
สัดส่วนเพิ่มข้ึน มหาวิทยาลยัใดท าไดอ้นัดบัก็จะพุ่งข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือหลักท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้และจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอ้ย่างแน่นอน เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
 ประกอบกบัผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความเป็นเลิศระดับสากล ในการพัฒนาสร้างต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยพร้อมกับน าเสนอต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศส าหรับ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยและความเป็นเลิศในระดบัสากล ในหวัขอ้การอภิปรายผลการวจิยั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยั เร่ือง ต้นแบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  

เอกชนไทย เกิดจากการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรม
องคก์าร การจดัการความรู้ และการจดัการเทคโนโลยี ผูว้ิจยั จึงขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัตาม
แบบจ าลองตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ดงัภาพท่ี 5.1   
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ภาพที ่5.1:  ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
ทีม่า:  ผูว้จิยั 

 
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากการปฏิบติังาน       

ท่ีเป็นเลิศตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษา ทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพและผลการเก็บขอ้มูล     
เชิงปริมาณ พบว่าทุกภารกิจตอ้งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนไดย้อ่มมาจากผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีใช้ภาวะความเป็นผูน้ า เพื่อเสริมสร้าง
ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรหลกัของมหาวิทยาลยั น ามาซ่ึงความเขม้แข็งทางดา้นวิชาการ 
การสร้างงานวิจัย รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นก าลังส าคัญอย่างมากในการขับเคล่ือน
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาระบบ           
การบริหารท่ีมุ่งความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้น
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ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และแนวปฏิบติั
ในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบหลกัของระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Vivienne Jupp and Mark P. Younger (2004) 
ท่ีกล่าวว่าองค์การท่ีมีความเป็นเลิศควรเป็นองค์การท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็น
องคก์ารท่ีมีผูน้  าท่ีมีความมุ่งมัน่และกลา้หาญ รวมถึงการเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญัต่อการเติบโตและ
พฒันาของบุคลากร มีการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ บุคลากรร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่ง
พฒันางาน พฒันาองคก์าร โดยอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเกือบทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีพนัธมิตร และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 
กบัหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดงัเช่น มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ไดมี้การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งดา้นวชิาการ บริการวิชาการ สหกิจศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี อยา่งไรก็ตามการจะสร้างมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศไดน้ั้นยงัคงตอ้ง
มีองคป์ระกอบส าคญัและปัจจยัน าเขา้ (input) ในดา้นงบประมาณ การจดัหา การบริหารแหล่งทุน และ
การบริหารทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมถึงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเช่ือมโยงส่งผลต่อความเป็นเลิศ
ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย เพื่อใหมี้คุณภาพเป็นรากฐานท่ีมัน่คงแข็งแกร่งและน าพาประเทศไทยให้มี
การพฒันาการศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลต่อไป 

ภาวะผู้น าผู้บริหาร มีความส าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศได้ ผูบ้ริหารทุกระดบัโดยเฉพาะอธิการบดีมีความส าคญั    
อยา่งยิ่งตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารทุกระดบั ตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดี 
รวมถึงผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งก็ตอ้งมี
ภาวะผูน้ าจึงจะช่วยขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณ ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มี
ความส าคญัมากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ี 1 ในการน าองคก์ารไปสู่ความเป็นเลิศ อนัประกอบดว้ย ภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษ มีบุคลิกภาพท่ีดี ยอดเยี่ยมเหมาะสมกบัต าแหน่ง เป็น
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นกับริหารจดัการ  นกัคิดเชิงกลยุทธ์/ทา้ทาย โดยยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์และสายงานวิชาการอยา่งแตกฉานเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของทีมงาน ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
เป็นผูน้ าท่ีมีทิศทางการด าเนินงานชดัเจน วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูน้ าท่ีมุ่งงานพร้อมมุ่งมิตรสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ต้บงัคับบัญชาไปพร้อมกัน ซ่ึงต้องใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการองค์การจึงจะมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดท่ีจะน ามหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
และภาวะผู้น าเชิงการบริหารจัดการ เป็นผูน้ าท่ีสามารถบริหารจดัการกบัความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัใน
ทุกสถานการณ์ และเป็นผูน้ านวตักรรม คิดต่าง สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตามบริบทของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวฒัน์ อนัส่งผลกระทบต่อองคก์ารทั้งทางตรง
และทางออ้ม คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้ าจึงมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร์เชิง    
การบริหารจดัการ มีแนวคิดเชิงกลยทุธ์เพื่อจดัการแกไ้ขวกิฤติต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Campbell, Margaret Hope (2003) ไดท้  าการศึกษาวิจยัรูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารตอ้งมี
การสร้างแรงจูงใจ การกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาดว้ยปัญญา การพิจารณาศกัยภาพบุคลากรและปฏิบติัให้
สอดคล้องกับวฒันธรรมขององค์การผูบ้ริหารจะต้องมีภาวะผูน้ าทางการบริหารจัดการท่ีมีความ
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง และยงัสอดคล้องกบั เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2560) ท่ีน าเสนอ
แบบอย่างของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดท่ีส่งเสริมความหลากหลาย อธิบายเก่ียวกบัการคดัเลือกผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ท่ีเลือกผูบ้ริหารให้มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยั โดยการเปิดกวา้งให้ผูท่ี้เหมาะสมกบัต าแหน่งในเวลานั้นอย่างแทจ้ริงไม่ไดจ้  ากดัอยู่กบั
เกณฑ์การคดัเลือกท่ีตายตวั จึงท าให้มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดสามารถพฒันาและก้าวเป็นมหาวิทยาลยั
อันดับหน่ึงได้ ตัวอย่างเช่น อธิการบดีชาร์ล อีเลียต ท่ีเป็นผู ้มองการณ์ไกล เป็นผู ้วางรากฐาน
มหาวทิยาลยัท่ีเนน้การวจิยั  อธิการบดีลอวเ์รนซ์ ซมัเมอร์ส ท่ีเห็นความส าคญัของความหลากหลาย เป็น
นกัปฏิรูปมีความกลา้หาญท่ีจะเปล่ียนแปลงหลกัสูตรพื้นฐานให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดมี้โอกาส
ใชชี้วิตในต่างประเทศช่วงหน่ึงก่อนส าเร็จการศึกษา อธิการบดีเดเร็ค บ็อก ท่ีสามารถน ามหาวิทยาลยั
ขบัเคล่ือนไปในกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยโครงการ Idquo wrap speed rdquo ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ใหม้หาวทิยาลยัปรับตวัเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน รู้เท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมหาวิทยาลัยสยามเป็นต้นแบบในการสร้าง
หลกัสูตรวิทยาการผูน้ านวตักรรมเพื่อการแข่งขนัในระดบัโลก (Innovation Leadership for Global 
competitive) หรือท่ีรู้จกัในช่ือหลกัสูตร ILG เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ
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ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกัธุรกิจ ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยในการใช้นวตักรรมเพื่อพฒันาองคก์ารให้
กา้วสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลในการน าพาประเทศไทยสู่การแข่งขนัใน
ระดบัโลกเพื่อให้ทนักบัการพฒันาท่ีกา้วกระโดดอยา่งไม่หยุดย ั้งของการใชน้วตักรรมท่ีทนัสมยัในแต่
ละประเทศ นบัวา่เป็นการกระตุน้ให้นกัธุรกิจ รวมถึงนกัวิชาการของประเทศไทยมีการต่ืนตวัและรับรู้
อนัส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติอยา่งย ัง่ยืน ส าหรับมหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บเลือกให้เป็นผูแ้ทนใน
ภูมิภาคเอเซียเขา้ร่วมโครงการ University Studies Aboard Consortium (USAC) ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัชั้นน า
จากทัว่โลกเขา้ร่วมโครงการกวา่ 400 แห่ง อีกทั้งมีความมุ่งมัน่สร้างผูน้ ายุคใหม่ให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
อาทิ ผูน้  ายคุใหม่ตามปรัชญาของคานธี นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงมุ่งสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีมาตรฐานระดบัสากลและมี
ความเป็นเลิศ ส าหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งมัน่พฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยั ICT เน้นการใช้
เทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนการสอน ใช้เป็นทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริม ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในการแสวงหาความรู้ท่ีไร้ขอบเขตในสภาวะการศึกษาปัจจุบันท่ี             
ไร้พรมแดน แนวทางดงักล่าวเกิดข้ึนจากภาวะผูน้ าผูบ้ริหารร่วมกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อน าพา
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า อีกทั้งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ FulstonSchools 
(2012) ท่ีไดน้ าเสนอรูปแบบส าหรับความเป็นเลิศของสถานศึกษา ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นภาวะ
ผูน้ า ซ่ึงไดแ้ก่ความทา้ทายของผูน้ า การส่ือสาร คุณค่าและความเช่ือ การก าหนดทิศทาง การก าหนด
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน รวมทั้งการก าหนดตวับ่งช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
และตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การประชาสัมพนัธ์ดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และความรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนไทยจึงเป็น
แกนกลางของการบริหารจดัการ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อยา่งไร ตอ้งพร้อมพฒันา กลา้ปรับเปล่ียน 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อการพฒันา และการเจริญเติบโต ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าจึง
มีความส าคญัและมีบทบาทมากท่ีสุดในการส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยกา้วสู่ความเป็นเลิศได ้ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย ์เป็นทุนมนุษยท่ี์มีความส าคญัสุดเหนือทรัพยากร
อ่ืนใดในองค์การ มีความส าคญัมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ ในองคก์าร ทรัพยากรมนุษย์
เป็นมิติท่ีเสริมสร้าง พฒันา รักษา คงไวข้องบุคคลในองค์การ เพื่อการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ มหาวิทยาลยั
เอกชนไทยตอ้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบจึงจะช่วยขบัเคล่ือน และน ามหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยใหมี้การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได ้ซ่ึงตอ้งด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี การคัดเลือกสรรหาบุคลากรท่ีดีมี
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คุณภาพและมีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้ งบุคลากรหลักและบุคลากรสาย
สนบัสนุนหรืออาจเชิญผูท่ี้มีช่ือเสียง เก่ง เขา้มาเป็นอาจารย ์การพัฒนาบุคลากรเป็นประเด็นท่ีส่งเสริม
บุคลากรให้เกิดคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้บุคลากรเพื่อความส าเร็จและความเป็นเลิศในการปฏิบติังานมี
ผลงานเด่นชัดเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสังคม การพฒันาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบทั้งด้านทกัษะการ
ท างานดา้นความคิด และวิธีการท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในสังคม 
การพฒันาเชิงวิชาการให้กบัอาจารย์ผูส้อนทั้งด้านความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การสร้างผลงานวชิาการ และการท างานวิจยัอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นความทา้ทาย
ของผูบ้ริหารในการท่ีจะพฒันาและบริหารคนให้เก่ง ตลอดจนบริหารคนเก่งให้ร่วมมือกันพฒันา
มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศ และการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้ห้อยู่คู่กบัองค์การ บุคลากรนบัเป็น
ทุนมนุษย์ท่ีมีค่ายิ่งในการสร้างงาน พฒันาองค์การ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลกมีการ
ก าหนดนโยบายเชิงรุกด้วยการจูงใจให้คนเก่งไหลเข้ามาเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักผูกพนัต่อองคก์าร ส่งผลให้บุคลากรเต็มใจตั้งใจ
ในการปฏิบติังานเพื่อร่วมกนัท างานและขบัเคล่ือนองค์การไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ในส่วนของ
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นตน้แบบในการบริหารและธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ การไม่เขม้งวดกบัรูปแบบการท างานมากนกั ให้อิสระทางวิชาการ อาทิ บุคลากรสายการ
สอนของมหาวิทยาลยัรังสิต ไม่ตอ้งเซ็นตช่ื์อเขา้ท างาน ให้ทางคณะวิชาไดบ้ริหารจดัการเอง ซ่ึงบริบท
ของแต่ละคณะวชิามีความแตกต่างกนั แต่ปลายทางคณะวชิาตอ้งได ้ผลงานตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั EFQM (2010) ท่ีกล่าวถึงโมเดลความเป็นเลิศ (excellence model) ของมูลนิธิ
ยโุรปเพื่อการบริหารคุณภาพโดยในดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (people) องคก์ารตอ้งเนน้การสร้าง
คุณค่าของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิร่วมกนัระหว่างเป้าหมายองคก์ารและส่วน
บุคคล โดยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาคของบุคคล โดยเลือกคนท่ีมีทศันคติท่ีดี
เหมาะสมกบังาน รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การสนบัสนุนส่งเสริม
การท างานเป็นทีม ส่ือสารปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้ทราบเป้าหมาย วตัถุประสงคข์อง
องคก์าร ดว้ยการใหร้างวลัการดูแลความเป็นอยูข่องบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมัน่ช่วยให้บุคลากร
สามารถใชท้กัษะ ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ในภาพรวมขององคก์าร นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Salmi (2009) ท่ีกล่าววา่ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันามหาวิทยาลยัตอ้งมีวิธีการท่ี
สามารถดึงดูดบุคคลผูมี้ความสามารถพิเศษให้มาท างานจ านวนมากเพื่อท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ ดว้ยการสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลยัให้เป็นสากล ( internationalization) 
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สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่อาคารเรียน หอพกั การคมนาคม การส่ือสาร การมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั ส่งเสริมการศึกษา
คน้ควา้วจิยัขั้นสูง ตลอดจนสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีส่งเสริมการจูงใจผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ 
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะให้เขา้มาร่วมปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน ส่ิงส าคญัท่ีเป็น
ประจกัษ์ของความเป็นเลิศ ดงัท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นน าของโลก (ประชาคมมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด) 
ได้ระดมทุนมูลค่ามหาศาลเพื่อจดัสรรทรัพยากรทุกสาขาวิชาชีพท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั พร้อม
สนบัสนุนและพฒันาทรัพยากรของมหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในการรับอาจารยเ์ขา้
มาสอนก็ไม่ไดจ้  ากดัเช้ือชาติ หรือสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จ แต่ค านึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสม คือเป็นผู ้
มีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในเร่ืองนั้นอย่างแทจ้ริงเขา้มาสอน ท าให้นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางความคิดของอาจารยท่ี์มาจากต่างท่ีต่างมุมมอง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการถกเถียง
ทางความคิด เปิดมุมมองใหม่ ท าใหบ้รรยากาศการเรียนรู้มีชีวิติชีวา อาจารยแ์ละลูกศิษยไ์ดส้ะทอ้นมุมมอง
ซ่ึงกนัและกนั เป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัให้มีความเป็นเลิศเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัโลก (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2017)  และยงัสอดคลอ้งกบั ZHOU Yuan (2013) ไดท้  าการศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศจีน (Shandong International University, Weihai, China) พบวา่การจะ
ใหก้ารเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศไดต้อ้งเพิ่มการลงทุน พร้อมพฒันาบุคลากรให้อยูใ่นระดบัแนวหนา้
จึงจะน าพามหาวทิยาลยัเอกชนสู่ความเป็นเลิศได ้ 

วัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้งสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งจึงจะสามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย 
วัฒนธรรมองค์การทางความคิดเป็นส่วนส าคญัในการสร้างค่านิยม ความเช่ือ ความศรัทธาให้กบัสมาชิก
ขององค์การผ่านกระบวนการบริหารจัดการขององค์การจากผูบ้ริหารไปสู่ผูใ้ต้บังคับบัญชาเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์การทางความคิด วฒันธรรมองค์การทางความคิดท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบับริบท ภารกิจ  เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของแต่ละองค์การ การสร้างวฒันธรรม
องคก์ารทางความคิดใหเ้ป็นค่านิยมร่วม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังานในเร่ืองของความตั้งใจ ความคิดริเร่ิม 
ความรับผิดชอบ การตดัสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรักความศรัทธาในงานท่ีปฏิบติั 
สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมมีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันางานตามความคาดหวงัขององค์การ 
ค่านิยมดงักล่าวจะถูกส่ือสารถ่ายทอด เผยแพร่ ปลูกฝัง หล่อหลอม ยดึถือปฏิบติัสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นจน
เกิดเป็นค่านิยมร่วมของสมาชิกทั้งองคก์าร สอดคลอ้งกบัจุฑา เทียนไทย (2550) ท่ีไดน้ าเสนอถึงปัจจยั
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ความส าเร็จในการบริหารมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีวฒันธรรมการท างานขององคก์ารท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีดีมี
คุณค่าแก่สังคม ว ัฒนธรรมองค์การมักจะเกิดจากผู ้ก่อตั้ ง เป็นคนก าหนด เ ร่ิมจากอธิการบดี                
สภามหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มแรกโดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมคุณภาพ มุ่งพฒันางาน พฒันาองคก์าร พฒันาสังคมท่ีส่งเสริมความเป็น
เลิศให้กบัมหาวิทยาลยั และยงัสอดคลอ้งกบั COE (2010) ท่ีไดก้ล่าวถึงการเป็นศูนยค์วามเป็นเลิศของ
องค์การ (center for organizational excellence) จะตอ้งมีกลุ่มคนท่ีมีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ
วฒันธรรมองค์การด้านวฒันธรรมการท างาน  มีวิธีการสร้างแรงจูงใจผูป้ฏิบัติงานทุกคนให้ใช้
ความสามารถพิเศษเพื่อการบรรลุความเป็นเลิศขององคก์าร การส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน ดว้ย
การสนับสนุนจากผูบ้ริหารการสร้างค่านิยมร่วมของการจัดการประสิทธิภาพและการวดัผลงาน 
วฒันธรรมการประเมินองค์การ การปรับปรุง การแนะน าแนวทางการเปล่ียนแปลงร่วมกนั ดงันั้น
วฒันธรรมองคก์ารทางความคิดของมหาวิทยาลยัท่ีถูกปลูกฝัง หล่อหลอม จนท าให้สมาชิกขององคก์าร
ยดึถือปฏิบติัสืบทอดจากผูบ้ริหารสู่สมาชิกขององคก์ารจนกลายเป็นค่านิยมร่วม เป็นจุดแขง็ขององคก์าร
ในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาวฒันธรรมองค์การทางความคิดจึงเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีน ามหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ วัฒนธรรมองค์การทาง

พฤติกรรมเป็นการแสดงออก การแต่งกาย การส่ือสาร การเรียนรู้ตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติ
และพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม วฒันธรรมองค์การเปรียบเสมือนหลกัท่ียึดองคก์ารให้พฤติกรรมของ
สมาชิกอยู่ในบริบทเดียวกนั ไม่แตกสลายยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมขององค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
แนวทางในการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์การทางพฤติกรรมให้เกิดแนวปฏิบติัไปในทิศทาง
เดียวกนัให้เป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์าร เพื่อน ามหาวิทยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ และ
วัฒนธรรมองค์การทางวัตถุประกอบดว้ยอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ทางการศึกษา และส่ิงสนบัสนุนทาง
การศึกษาท่ีเป็นตวัก าหนดความเคยชินในการด าเนินงานในองค์การ ความสะดวกในการใช้สถานท่ี 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์การรวมถึงความทนัสมยัของอุปกรณ์ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ใน
องคก์ารเป็นตวัก าหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบติัของสมาชิกองคก์ารโดยรวมส่งผลให้สมาชิกองคก์าร
ตอ้งปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เกิดทกัษะความช านาญจากความเคยชินก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์าร
เชิงสร้างสรรค์ การสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งและการให้บริการอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือ
เคร่ืองมือต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
มหาวิทยาลยัเอกชนไทย ทั้งมหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ได้จดั
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ภายในมหาวิทยาลยัท่ีสวยงาม ร่มร่ืน โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัรังสิตไดช่ื้อวา่
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เป็นมหาวิทยาลยัในสวน ซ่ึงทั้งสามมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกบัได้
จดัส่ิงสนบัสนุนทางการเรียนรู้ และการปฏิบติัของบุคลากรอยา่งเพียงพอ ทนัสมยั นบัเป็นจุดแข็งท่ีเป็น
ภาพรวมในการส่งเสริมสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มหาวิทยาลยัเอกชนชั้นน าของโลก มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลยับราวน์ ท่ีไดจ้ดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการพฒันาทักษะการคิดเชิงนวตักรรมโดยจัดให้มี
บรรยากาศการประกวดแข่งขนัคิดคน้สร้างสรรค์นวตักรรมภายในมหาวิทยาลยัเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
เห็นคุณค่าความส าคัญของนวตักรรมเป็นวฒันธรรมและค่านิยมหลักอนัเป็นการช่วยกระตุ้นและ
ปลดปล่อยศกัยภาพการคิดเชิงนวตักรรมไม่เพียงจ ากดัอยู่เฉพาะแวดวงกลุ่มนกัศึกษาเท่านั้นแต่ยงัเปิด
กวา้งให้กลุ่มศิษยเ์ก่าไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมอนัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการพฒันาศิษยเ์ก่าและ
เป็นช่องทางในการดึงพลงัศิษยเ์ก่าให้เขา้มามีส่วนร่วมพฒันามหาวิทยาลยัสร้างความเป็นเลิศไดด้ว้ยอีก
ทางหน่ึง  

การจัดการความรู้ องคก์ารมหาวิทยาลยัถือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่การส่งเสริมให้เกิดการ
จดัการความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในมหาวทิยาลยัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและควรท า ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีความตระหนักและให้ความส าคญัจะสามารถพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนมหาวิทยาลยั
เอกชนไทยให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศได้ ประกอบไปด้วย  การก าหนดทิศทางเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ มีหน่วยงานรับผิดชอบชดัเจน มีระบบและกลไกในการจดัการความรู้ชดัเจน พร้อมการสร้าง
ความตระหนกัรู้แก่บุคลากร การสร้างการแสวงหาและการกลัน่กรองความรู้อนัเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เสริมสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ผูบ้ริหารยุคใหม่จึงตระหนกัโดยให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดกระบวนการจดัการ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการสร้าง การแสวงหา การกลั่นกรองความรู้ ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้อยู่คู่กบัองค์การ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
แข่งขนั การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน รวมถึงตอ้งสามารถเผยแพร่องคค์วามรู้ให้แก่ชุมชน สังคม 
และผูส้นใจไดด้ว้ยอนัจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สามารถพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไทย
ใหมี้ความเป็นเลิศ ในส่วนของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย ทั้งมหาวทิยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นต้นแบบในการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม จดัให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบของสมาร์ทคลาสรูม (smart classroom) และ
การคน้ควา้วิจยั เพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ีสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และการแกปั้ญหาของ
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สังคม ส่งเสริมนวตักรรม และความคิดสร้างสรรคข์องการเป็นผูน้ าทางวิชาการ การพฒันาองคก์ารให้มี
ความมัน่คง และมุ่งเนน้คุณภาพใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัเอกชนในระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Salmi (2009) ได้อธิบายความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเป็น
คุณสมบติัของมหาวิทยาลยัท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ใหม่ การมีคณาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูง มีเงินทุนและทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยัระดบัแนวหน้า มีการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในสถาบัน โดยจ าแนกระดับของ
มหาวิทยาลยัไว ้3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) มหาวิทยาลยั คือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีในการสอนถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความรู้ใหม่ (2) มหาวิทยาลยัวิจยั คือมหาวิทยาลยัท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยใชก้ระบวนการวิจยัในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ใหม่และการผลิตบณัฑิต และ (3) 
มหาวิทยาลัยชั้ นน า คือมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการผลิต
บณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
การจดัการความรู้จะเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งอาศยัคลงัความรู้ในมหาวิทยาลยัเพื่อใชเ้ป็นแหล่งใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรและผูเ้รียน รวมถึงใชจ้ดัเก็บ รวบรวมความรู้
และขอ้มูลขององคก์ารอยา่งเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการจดัการเรียนการสอน 
เป็นการพฒันาองค์การไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงปัจจุบนั
ความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของมหาวิทยาลยัเกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ บุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถคน้หาขอ้มูลไดแ้บบไม่มีท่ีส้ินสุดเกิดการเรียนรู้ การ
สรรสร้างความรู้ การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการพฒันาเพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

การจัดการเทคโนโลย ีสรุปไดว้า่การจดัการเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั
มาเป็นเคร่ืองมือช่วยปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในยุค
ปัจจุบัน ดังนั้ นองค์การมหาวิทยาลัยจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยัความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอนั้น ย่อมส่งผลต่อการบริหารจดัการเพื่อการ
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ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ในอดีตคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองทุ่นแรงเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์
กลายเป็นระบบท่ีแทรกและมีส่วนเก่ียวขอ้งไปทุกระบบขององคก์าร ดงันั้นบุคลากรทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้
เร่ืองเทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้ งสามารถน าระบบสารสนเทศนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้ งในชีวิตประจ าวนั และการ
ปฏิบติังานในองคก์าร โดยเฉพาะการประยกุตใ์ชใ้นภาคการศึกษา ฐานขอ้มูลนกัศึกษา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษาและสามารถสืบคน้ไดท้นัที ฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีก้าวล ้ าทนัสมยั การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารทุกคนยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาและการจดัการเทคโนโลยีขององค์การ การท่ีองค์การมี
ผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์มีการต่ืนตวัอยูเ่สมอ การติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกจะมีประสิทธิภาพ การ
เช่ือมโยงแหล่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล บุคลากรทุกระดบั
มีความเต็มใจพร้อมยอมรับแนวคิดทางเทคโนโลยีภายนอกเข้ามาพฒันาองค์การ และการเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยในการปฏิบติังานขององคก์าร การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในองคก์าร จะช่วยส่งเสริมให้องคก์ารมีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ขณะเดียวกนั
บุคลากรในองค์การทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานขององคก์ารมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีความตระหนกัมี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมี
ความเป็นเลิศได ้ มหาวิทยาลยัตอ้งเขา้สู่ระบบการท างานดว้ยอินเทอร์เน็ต (internet of things) ระบบท่ี
ไม่ใช่มีแต่ครูอาจารย์มายืนสอนหน้าห้องเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย 
สามารถแสวงหาไดจ้ากการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามตอ้งพิจารณาถึงช่องทางดว้ยการ
เลือกแอพพลิเคชันให้มีความเหมาะสม และใช้อย่างพอเหมาะพอควรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
นโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดนโยบายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดา้น
การจดัการเรียนรู้ และการบริหารจดัการองคก์ารอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม  ปัจจุบนัภาครัฐส่งเสริม
โดยมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy) หรือ ประเทศไทย 4.0    
ในบริบทของการอุดมศึกษาเอกชนจะเป็นมหาวิทยาลยั 4.0 ไดอ้ย่างไรเป็นโจทยน่์าคิด (จรัส สุวรรณ
เวลา, 2560) สมยัก่อนถา้จะซ้ือของตอ้งเดินทางไปซ้ือดว้ยตนเอง ซ่ึงต่างจากสมยัน้ีแค่น้ิวเดียวของก็มา
ส่งถึงบา้น ฉะนั้นมหาวิทยาลยัถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดบัสูง ผูบ้ริหารองค์การตอ้งตระหนกัและให้
ความส าคัญ ต้องมีการก าหนดนโยบายชัดเจนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ถ้า
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มหาวทิยาลยัใดไม่ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสองประการต่อไปน้ี คือประการท่ี 1 ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ และ
ประการท่ี 2 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ก็เตรียมถูกดูดเขา้หลุมด าเหมือนกบัเรามีเคร่ืองคิดเลขกบัเคร่ืองดีด
ลูกคิด เคร่ืองคิดเลขย่อมประมวลผลเร็วกว่า ฉะนั้ นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู ้บริหารและ
ผูป้ฏิบติังานยน่เวลาในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และช่วยสร้างส่ือการเรียนการสอน การเขา้ถึง
เน้ือหาของผูเ้รียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และพฒันาเป็นอีเลินนิง (e-learning) ไดอี้กทางหน่ึง ปัจจุบนั
แหล่งรายได้ท่ีเปล่ียนจากการลงทะเบียนมาเป็นรายได้จากการบริการวิชาการให้ได้สัดส่วนเพิ่มข้ึน 
มหาวิทยาลยัใดท าได้อนัดบัก็จะพุ่งข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ี
ช่วยให้การจดัการเรียนรู้และจดัการความรู้ในระดบัอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลไดอ้ย่างแน่นอน การก าหนดนโยบายเพื่อให้มหาวิทยาลยัเอกชนเกิดการปฏิบติังานแบบ
ยืดหยุ่น บุคลากรสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลยุทธ์
ทางการบริหารท่ีแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ทั้ ง
มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม มุ่งเนน้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาช่วยในการปฏิบติังาน  มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีนโยบายมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็น ICT 
Campus ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ท่ีไร้ขอบเขตจ ากดัในสภาวะไร้พรมแดน อาทิ พฒันาการส่ือสารทางแสงท่ี
มองเห็นได้ Visible Light Communication (VLC) รวมถึงจดัห้องประชุมท่ีมีระบบและอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมให้บริการนกัศึกษา บุคลากร รวมถึงหน่วยงานภายนอกไดมี้โอกาสมาใช้
สถานท่ีด้วยซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและสังคม มหาวิทยาลัยสยาม น าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ อาทิ ระบบรับสมคัรนกัศึกษา ระบบทะเบียนออนไลน์ท่ีฟังก์ชนัครบ
มาช่วยปฏิบติังาน อีกทั้งใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาออกแบบและสร้างแบบจ าลองทางวิศวกรรมรถไฟ
ความเร็วสูง เป็นตน้ และมหาวทิยาลยัรังสิต มุ่งเนน้พฒันากระบวนการจดัการเทคโนโลยีและการพฒันา
แอปพลิเคชนัใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ และยงัมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบท่ีมีหน่วยงาน
รับผิดชอบชดัเจน นัน่คือศูนย ์RSU Cyber University สร้างสรรคมิ์ติใหม่ทางเทคโนโลยีเพื่อความเป็น
เลิศ ซ่ึงทั้ง 3 แห่ง ไดล้งทุนทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดรับกบั
นโยบายประเทศ ใหเ้ป็นประเทศไทย 4.0  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บดินทร์ รัศมีเทศ (2550) น าเสนอลักษณะของการจัดการ
เทคโนโลยีท่ีประสบความส าเร็จในยุคโลกาภิวฒัน์ อาทิ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และต่ืนตวักับการน า
เทคโนโลยมีาเป็นเคร่ืองมือจดัการองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั กา้วล ้า ทั้งการผลิต ออกแบบ การ
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ติดต่อส่ือสาร การตลาด เป็นต้น และสอดคล้องกบันโนบายภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศเศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy) มหาวิทยาลยัถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดบัสูง ผูบ้ริหารตอ้ง
ตระหนกัและให้ความส าคญั ตอ้งมีการก าหนดนโยบายทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจนแต่มี
ความยืดหยุ่นเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาได้ก้าวไกลและพฒันาอย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย
เอกชนไทยจะปรับตวัอย่างไรเป็นโจทยน่์าคิดส าหรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาท อาทิ 
cloud computing, internet of things, big data, MOOC เป็นตน้   

ข้อค้นพบ จากการวิจยัตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย ตอ้งมีองค์ประกอบส าคญัหกมิติ ประกอบดว้ย 1) มิติดา้นการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศในส่วนของการ
จดัการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษา 2) มิติดา้น
ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารเก่ียวกบัลกัษณะของผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ ผูน้ าเชิงพฤติกรรม ผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ  3) 
มิติดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบัการคดัเลือกสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร การธ ารงรักษา
บุคลากร 4) มิติดา้นวฒันธรรมองค์การในส่วนของวฒันธรรมองค์การทางความคิด วฒันธรรมองคก์ารทาง
พฤติกรรม วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ 5) มิติดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัการก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์
ของการจดัการความรู้ การสร้างแสวงหา การกลัน่กรองความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ และ 6) มิติกดา้นการจดัการเทคโนโลยีในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผลจากการวิจยั
สะท้อนให้เห็นว่าต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ต้องมี
องคป์ระกอบขา้งตน้ทั้งหกมิติเป็นหลกั และมุ่งเสริมสร้างความเป็นเลิศด้วยการมีพันธมิตร และแสวงหา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดผลงาน ดงัเช่น มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม และมหาวิทยาลยัสยาม ไดมี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งดา้นวิชาการ 
บริการวิชาการ สหกิจศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองทุกปี สอดคลอ้งกบั สุมณฑา 
พรหมบุญ  และ ปรัชญา เวสารัชช์ (2560) ได้อภิปรายในท่ีประชุมสัมมนา วนัสถาปนาสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี โดยกล่าววา่อุดมศึกษาไทย มี 4 ภารกิจ มิใช่เพียงผลิตบณัฑิต แต่ตอ้งตระหนกั
และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นการวจิยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้
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มีความโดดเด่น และท่ีส าคญัมหาวิทยาลัยเอกชนตอ้งมีเครือข่าย/พนัธมิตรในการพฒันาขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นความทา้ทายของอุดมศึกษาเอกชนไทยท่ีจะปรับตวัอย่างไรในยุคปัจจุบนัท่ีมีเด็ก
น้อยลง มีคนแก่มากข้ึน เทคโนโลยีเปล่ียนเร็ว ทรัพยากรจ ากดั มหาวิทยาลยัเอกชนไทยจะต้องสร้าง
งานวิจัยการน างานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตผลเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยจึงจะด ารงอยู่ได้อย่าง
มัน่คง มหาวิทยาลยัใดสามารถสร้างรายได้จากงานวิจยัในสัดส่วนเพิ่มข้ึน มีการบริหารจดัการด้าน
วิชาการท่ีดีแข็งขนั  มหาวิทยาลยันั้นยอ่มมีโอกาสกา้วสู่ความเป็นเลิศไดสู้ง ดงันั้นมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมุ่งเน้นเร่ืองงานวิจยัควบคู่ไปกบัการบริการวิชาการจะดีมาก การสร้างผลิตผล
ทางการวิจยัและนวตักรรม (productivity) นอกจากสร้างรายได ้ยงัสามารถน าไปบริการวิชาการแก่
สังคม สร้างช่ือเสียง สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปทิศทางเดียวกบั
การบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีช่ือเสียงระดบัสากล อย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
มหาวทิยาลยั บราวน์ และมหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัแถวหนา้ในการสร้าง
งานวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมอย่างโดดเด่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วีระชาติ กิเลน
ทอง (2016) (อา้งอิงใน Pritchett, 2013) ในการประชุมสัมมนา วนัสถาปนาครบรอบ 40 ปี ของสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ไดก้ล่าวถึงน าเสนอปัจจยัท่ีท าให้มหาวิทยาลยัเอกชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณภาพและเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 1) การไม่มีอุปสรรคในการก่อตั้งและเลิก
กิจการบริหาร 2) มีการตัดสินใจด้านงบประมาณท่ียืดหยุ่นและส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3) มีอิสระในการบริหารงาน 4) ไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันาตนเอง 5) มีการ
ประเมินและเผยแพร่ผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 6) มีเครือข่ายของคนท างานท่ีเป็นมืออาชีพ 
นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดั ท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาทุกคน เห็นว่านอกจากการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษาแลว้ มหาวิทยาลยัเอกชนไทยตอ้งมุ่งสร้าง
ความเป็นเลิศไปด้านใดด้านหน่ึงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างโดดเด่นและสร้างให้เกิดความเป็นเลิศเชิง
ประจักษ์  อยา่งไรก็ตามมหาวทิยาลยัเอกชนไทยจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล ตอ้งสามารถจัดหา 
และบริหารแหล่งทุน บริหารทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จึงจะสร้างความมีศักยภาพ สร้างช่ือเสียง
ในระดับสากล ดงัมหาวทิยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีความเป็นเลิศเชิงประจกัษพ์ร้อมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะจากการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น

ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ และ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อให้งานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ได้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการและการน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันามหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้
ด ารงอยูไ่ด ้มีการเจริญเติบ และน าไปสู่ความเป็นเลิศ ดว้ยสภาพการณ์ปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยท่ีอยู่ในสภาพการแข่งขนักนัสูง ทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัในก ากบั มีการออก
นอกระบบเป็นจ านวนมาก ท าให้มีฐานเงินเดือนสูงข้ึน บางแห่งก็ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชน      
บางแห่งมากกวา่มหาวิทยาลยัเอกชน เพื่อท่ีจะดึงคนเก่ง หวักะทิ จากมหาวิทยาลยัเอกชนไปท างานดว้ย  
และรัฐบาลชุดปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) ยงัอนุญาตให้มหาวิทยาลยัของต่างประเทศเขา้มาจดัการศึกษาใน
ประเทศไทยได ้ประกอบกบัโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ท่ีมีเด็กเกิดนอ้ยลง มีคนแก่มากข้ึน 
เม่ือมีเด็กเกิดนอ้ยลง ท าใหผู้เ้รียนทุกระดบัลดลง รวมถึงผูเ้ขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาเอกชนก็ลดลงดว้ย
เช่นกนั ประกอบกบัปัจจุบนัยุคกระแสโลกาภิวฒัน์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีปรับเปล่ียนเร็ว 
และทรัพยากรจ ากดั ซ่ึงเป็นความทา้ทายยิ่งนกัท่ีจะบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเอกชนไทยอย่างไรให้
ด ารงอยูไ่ด ้มีการเจริญเติบ และน าไปสู่ความเป็นเลิศ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) มหาวทิยาลยัเอกชนไทยควรตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัหกมิติในการบริหารจดัการ คือ มิติดา้น
การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วฒันธรรมองค์การ  การ
จดัการความรู้  และการจดัการเทคโนโลย ีในการบริหารจดัการองคก์าร   

2) มหาวิทยาลัยเอกชนไทยควรต้องมีพนัธมิตร และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องคก์าร สถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐและธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการพฒันาขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเอกชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลงาน อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัมีพลงัและร่วมพฒันาประเทศอย่างสร้างสรรค ์อนัเป็นเป้าหมายหลกัของการ
พฒันามหาวทิยาลยัในยคุใหม่ ประเทศไทย 4.0  

3) มหาวิทยาลยัเอกชนไทยควรตอ้งสร้างงานวิจยั และน างานวิจยัไปต่อยอดเป็นผลิตผลและ
สร้างนวตักรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บังานวจิยั และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบันกัวิจยัดว้ย ท่ีมิใช่ท าวิจยัแลว้



277 
 
 

จดัเก็บเขา้ตู ้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมุ่งเน้นเร่ืองงานวิจยัควบคู่ไปกบัการบริการ
วิชาการจะดีมาก การสร้างผลิตผลทางการวิจยัและนวตักรรม นอกจากสร้างรายได้ ยงัสามารถน าไป
บริการวิชาการแก่สังคม สร้างช่ือเสียง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัเช่น มหาวิทยาลยั
ฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยับราวน์ และมหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแถว
หนา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัสากลในการสร้างงานวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมไดอ้ยา่ง
โดดเด่น มหาวิทยาลยัเอกชนใดสามารถสร้างรายไดจ้ากงานวิจยัในสัดส่วนเพิ่มข้ึน มีการจดัการดา้น
วชิาการท่ีดีแขง็ขนั มีการจดัหางบประมาณ / แหล่งทุน และบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดี มหาวิทยาลยันั้น
ยอ่มมีโอกาสกา้วสู่ความเป็นเลิศไดสู้ง  

4)  มหาวิทยาลยัเอกชนไทยนอกจากจะบริหารจดัการองคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษาแลว้ยงัควรตอ้งมุ่งสร้างความเป็นเลิศไปดา้นใดดา้น
หน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอยา่งโดดเด่นและสร้างใหเ้กิดความเป็นเลิศเชิงประจกัษ ์

5) มหาวิทยาลยัเอกชนไทยหากจะกา้วไปสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล อาจตอ้งใช้เวลา และ
ตอ้งสามารถจดัหา และบริหารแหล่งทุน บริหารทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จึงจะสร้างความมี
ศกัยภาพ สร้างช่ือเสียงในระดบัสากล ดงัมหาวิทยาลยัเอกชนตน้แบบท่ีมีความเป็นเลิศเชิงประจกัษพ์ร้อม
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ 
เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษา ได้น างานวิจยั เร่ือง ตน้แบบการ

จดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ไปเป็นขอ้มูลและก าหนดแนวนโยบาย
ทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) รัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความตั้งใจจริงและมีความต่อเน่ืองใน
เชิงนโยบาย รวมทั้งความชดัเจนในเชิงกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบติัต่าง ๆ อาทิ พระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฏกระทรวงบางเร่ือง ได้ให้
อ านาจหน้าท่ีกบัสภาสถาบนั และสถาบนัในการก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน การอนุมติั การ
เห็นชอบ การก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถาบนัเองแลว้ ซ่ึงพบว่าในหลายเร่ือง หน่วยงานตน้
สังกดัยงัก ากบัติดตามซ ้ า ท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนและขาดเอกภาพทางการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เอกชน 
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2) หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องสามารถน าปัญหาและแนวทางท่ีพบในการวิจยั ไป
ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน หรือน าไปเป็นกรอบก าหนดทิศทาง หรือระเบียบต่าง ๆ ได ้เพื่อ
ร่วมกนัพฒันาและยกระดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทยใหมี้ความเป็นเลิศ 

3) ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถน าตน้แบบการจดัการองค์การแห่ง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทยไปเป็นขอ้มูลและแนวทางในการก าหนดนโยบายทางการ
ศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ และประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการเพื่อการเติบโตและพฒันาไปสู่
ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

4) องคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจะพฒันาให้เป็นองค์การหรือหน่วยงานท่ีมีความ
เป็นเลิศ สามารถน าตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ไปเป็น
ขอ้มูล หรือแนวทาง หรือประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการได ้

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
เพื่อให้งานวิจยั เร่ือง ตน้แบบการจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน

ไทย ได้แพร่หลายออกไปและเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นควา้ของผูท่ี้สนใจต่อไป ผูว้ิจ ัยจึงมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป อาจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไทยในมิติการบริหารจดัการด้าน
โครงสร้างองคก์าร การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการกลยุทธ์ เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกบั
ผลการศึกษาในมิติการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรม
องคก์าร การจดัการความรู้ และการจดัการเทคโนโลย ี

 2)  การศึกษาวิจัยค ร้ังต่อไป อาจศึกษาในลักษณะของการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาคุณ
ลกัษณะเฉพาะและคุณลกัษณะร่วมของการบริหารจดัการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทยภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละสภาพแวดล้อม และแต่ละภูมิภาค 
ของโลก 
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ภาคผนวก 
  
ภาคผนวก  ก   รายนามผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
ภาคผนวก  ข   รายนามผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนด 
  นโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ท่ีสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก  ค รายนามผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชน นกัวชิาการมหาวทิยาลยัเอกชน  ศิษยเ์ก่า 

มหาวทิยาลยัเอกชน และผูใ้ชบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ีสัมภาษณ์ 

ภาคผนวก  ง ตารางวิเคราะห์การประเมินความสอดคลอ้งและความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ  
โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

ภาคผนวก  จ แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของ 
มหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

ภาคผนวก  ฉ แบบสอบถาม ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั 
เอกชนไทยภาคผนวก  

ภาคผนวก  ช ตวัอยา่งหนงัสือการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
ภาคผนวก  ซ ตวัอยา่งภาพการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูท้รงคุณวฒิุชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
 

1.  รศ.ดร.สมบติั   ทีฆทรัพย ์    ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2.  รศ.ดร.สมสรรญก ์ วงษอ์ยูน่อ้ย   ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารการศึกษา และการ

ประเมินผลองคก์าร 
3.  รศ.ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข   ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการเทคโนโลยี 
4.  ผศ.ดร.อนุพงษ ์  อินฟ้าแสง    ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ 
5.  ดร.บุรินทร์  สันติสาส์น   ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการองคก์าร 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงาน 
ตน้สงักดัท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลคุณภาพมาตรฐาน 

การจดัการศึกษา ท่ีสมัภาษณ์ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต้นสังกดัทีก่ าหนดนโยบายและก ากบัดูแล
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ทีสั่มภาษณ์ 

 
1. รองศาสตราจารย ์นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ดร.สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ  รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. ดร.คมศร วงษรั์กษา   รักษาการ ผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
4. ดร.สวสัด์ิ  อุดมโภชน์   ผูท้รงคุณวฒิุสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชน นกัวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเอกชน  ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเอกชน  

และผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีสมัภาษณ์ 
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รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน นักวชิาการมหาวทิยาลยัเอกชน  ศิษย์เก่า 
มหาวทิยาลัยเอกชน และผู้ใช้บัณฑิตมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ทีสั่มภาษณ์ 

 
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชน 
1. รองศาสตราจารย ์วสูิตร จิระด าเกิง  รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์  รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
3. ดร.พรชยั มงคลวนิช     อธิการบดี มหาวทิยาลยัสยาม 
 
นกัวชิาการมหาวทิยาลยัเอกชน 
4. อาจารยว์รรณพร  ชูจิตารมย ์   อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัรังสิต 
5. ดร.เศรษฐชยั  ชยัสนิท    อาจารยป์ระจ า/รองคณบดีคณะเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร เปรมชยัสวสัด์ิ อาจารย์ประจ า/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเอกชน 
7. คุณณฐัวฒิุ พงษป์ระยรู    ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัรังสิต 
8. คุณนวกรณ์  กาละปุก    ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
9. ดร.สุเมธ แสงน่ิมนวล    ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยสยาม 
 
ผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเอกชน 
10. คุณสมชาย อยูรุ่่งเรืองศกัด์ิ  กรรมการบริหารบริษทั เอ็นเอม็บี มินีแบ  

ไทย จ ากดั ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
11. คุณสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข   กรรมการบริหารบริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล  

จ ากดั (มหาชน) ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยั 
รังสิต 

12. คุณพิชิตพล ชัง่ใจ    ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทัเบทาโกร จ ากดั  
(มหาชน) ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

13. คุณประพนธ์ สันติสาส์น   กรรมการบริหาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
จ.เม่งกวง ผูใ้ชบ้ณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาคผนวก ง 
ตารางวิเคราะห์การประเมินความสอดคลอ้งและความตรง 

เชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
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ตารางวเิคราะห์การประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวจัิย               
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เร่ือง ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลัยเอกชนไทย 

 
นักศึกษาผู้วจัิย  นางสาวเสาวภา  เมืองแก่น 
หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสยาม 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุณารักษ ์
 
ค าช้ีแจง ขอใหท้่านไดป้ระเมินขอ้ค าถามวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือไม่  

 และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา
ดงัน้ี 

 

 
ในกรณีท่ีท่านมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงขอ้ค าถามแต่ละขอ้โปรดเขียน

ขอ้เสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะหรืออาจใหข้อ้เสนอแนะโดยตรงแก่วจิยัจกัเป็นพระคุณ
อยา่งยิง่ 

 
แบบสอบถามมีจ านวน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของการเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนไทยทีม่ีความเป็นเลศิ 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 

ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง +1 เม่ือท่านเห็นวา่ ท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง 0 เม่ือท่านเห็นวา่ ท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถาม มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง -1 เม่ือท่านเห็นวา่ ท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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รายการประเมนิ 
ระดบัความสอดคล้อง ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
               ชาย (1)                   หญิง (2) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. อาย ุ
  20 – 30 ปี (1)          31–40 ปี (2)         
  41 – 50 ปี (3)          51 – 60 ปี (4) 
  61 ปี ข้ึนไป (5) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี (1)         ปริญญาโท (2) 

  ปริญญาเอก (3) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ประสบการณ์ท างาน 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี (1)      5 – 10 ปี (2) 
  11 – 15 ปี (3)          16 – 20 ปี (4) 
  21 ปี ข้ึนไป (5) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ต าแหน่งทางวชิาการ 
  อาจารย ์                 ผูช่้วยศาสตราจารย์
  รองศาสตราจารย ์  ศาสตราจารย ์
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..........................  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน 
  ผูบ้ริหาร                 อาจารย ์
  บุคลากรสายสนบัสนุน  
               อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ 

มิติที ่1 การปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ        

1.1 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจาก
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ 
ระดบัความสอดคล้อง ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

1.2 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยข้ึนอยู่
กบักระบวนการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ 
การควบคุมดูแลและติดตาม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

1.3 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเป็นผล
มาจากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

1.4 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชน
ไทยเกิดจากวฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถยดึเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

1.5 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชน
ไทยเกิดจากการส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้และ
พฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

1.6 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชน
ไทย จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการ
ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

มิติที ่2 ภาวะผู้น าผู้บริหาร        

2.1 ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.2 ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.3 ผูน้  าท่ีสามารถบริหารจดัการบุคลากรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.4 ผูน้  าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความรู้ความสามารถ
ท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.5 ผูน้  าท่ีสามารถบริหารจดัการและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะสม จะน า
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ 
ระดบัความสอดคล้อง ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

มิติที ่3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์           

3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีสามารถส่งเสริม
และผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ
ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.2 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
คดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร 
อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.3 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
พฒันาทุนมนุษยใ์หเ้กิดข้ึนกบับุคลากร ทั้งการ
สนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ การท าผลงานวชิาการ การ
อบรม  สัมมนา อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.4 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมี
กระบวนการท่ีสามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวไ้ด ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.5 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความรู้สึกรักและผกูพนัธ์
กบัองคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.6 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมี
สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิบติังาน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

มิติที ่4 วฒันธรรมองค์การ        

4.1 วฒันธรรมองคก์าร สามารถส่งเสริมและผลกัดนั
ให ้มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.2 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.3 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีค่านิยม
ท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันางาน และพฒันา

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ 
ระดบัความสอดคล้อง ค่า 

IOC 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

องคก์ารไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
4.4 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะมีแบบ
แผน และแนวปฏิบติัท่ีดี ในการน าไปสู่การปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4.5 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการท่ีจะ
สร้างวฒันธรรมทางความคิดท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 1 0.8 ใชไ้ด ้

มิติที ่5 การจัดการความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.1 การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์ารอยา่งเป็น
ระบบ จะส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.2 เจตคติท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการความรู้จะ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.3 การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดัการความรู้ใน
องคก์ารจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
ท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.4 การสร้าง แสวงหา และกลัน่กรองความรู้ท่ี
เหมาะสมกบัองคก์ารจะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทย
มีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้
อยา่งเป็นระบบจะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

มิติที ่6 การจัดการเทคโนโลยี  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.1 การจดัการเทคโนโลย ีโดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขา้มาใชใ้นองคก์าร สามารถส่งเสริมและ

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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สนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 
6.2 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพร้อมใชง้าน และมีความ
ทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชไ้ด ้

6.3 การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
ผูบ้ริหารจะช่วยส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมี
ความเป็นเลิศ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.4 บุคลากรขององคก์ารมีความตระหนกัและความ
พร้อมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยส่งเสริม
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชไ้ด ้

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืน 

 

สรุป ผลการวเิคราะห์การประเมินความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
(แบบสอบถาม) ค่า IOC ดังต่อไปนี ้

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ค่า IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 

     =  6/6  =  1.0   สรุปวา่ใชไ้ด ้
 
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ 
มิติท่ี 1 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  ค่า IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 

     =  6/6  =  1.0   สรุปวา่ใชไ้ด ้
 

มิติท่ี 2 ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร  ค่า IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 
     =  5/5  =  1.0   สรุปวา่ใชไ้ด ้
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มิติท่ี 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 
     =  6/6  =  1.0   สรุปวา่ใชไ้ด ้

 
มิติท่ี 4 วฒันธรรมองคก์าร  IOC =  1.0+1.0+0.8+1.0+1.0 

     =  4.8/5  =  0.96   สรุปวา่ใชไ้ด ้
 
มิติท่ี 5 การจดัการความรู้   IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0 

     =  5/5  =  1.0   สรุปวา่ใชไ้ด ้
 
มิติท่ี 6 เทคโนโลยสีารสนเทศ  ค่า IOC =  1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 

     =  5.6/6  =  0.93   สรุปวา่ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  จ 
แบบสมัภาษณ์ เร่ือง ตน้แบบการจดัการองคก์าร 
แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย  เร่ือง “ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิ 
ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย” 

 
นักศึกษาผู้วจิัย   นางสาวเสาวภา  เมืองแก่น 
หลกัสูตร   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ์ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  คุณารักษ ์
 

มิติที่ 1 การปฏิบัติงานที่เป็นเลศิ 
1. ท่านเห็นว่า “มหาวิทยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ” ในความคิดเห็นของท่านเป็นอยา่งไร   
2. ท่านเห็นว่า องคป์ระกอบอะไรบา้ง ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญั  ท่ีจะท าให้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศ  
 

มิติที่ 2 ภาวะผู้น าผู้บริหาร 
1. ท่านเห็นว่าในบริบทของการเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร สามารถส่งเสริมและ
ผลกัดนั ใหอ้งคก์ารมีความเป็นเลิศไดห้รือไม่ อยา่งไร  
2. ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารในท่ีน้ีหมายถึง ภาวะผูน้ าของใครบา้ง (อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/หรือ   
อ่ืน ๆ)  
3. ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย เหมือน/ต่าง อยา่งไรกบัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรัฐ 
4. ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย ท่ีส่งเสริมและผลกัดนัมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มี
ความเป็นเลิศควรเป็นอยา่งไร  
  - ประเด็น ภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ (ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ)  
  - ประเด็น ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม (มุ่งงาน มุ่งมิตรสัมพนัธ์) 
  - ประเด็น ภาวะผูน้ าเชิงการบริหารจดัการ (ผูน้ าเชิงสถานการณ์และผูน้ าการเปล่ียนแปลง) 
5. ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร ท่ีสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศมีอะไรอีกบา้ง 
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มิติที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ
ไดห้รือไม่ อยา่งไร  
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีส่งเสริมและผลกัดนัมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศควร
เป็นอยา่งไร 
  - ประเด็น การคัดเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ  (ผู ้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสาย
สนบัสนุน)  
  - ประเด็น การพัฒนาบุคลากร ท่ีเป็นทุนมนุษยส์ าคัญขององค์การ (พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ผลงานวิชาการ)  
  - ประเด็น การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไว ้(ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัสุขลกัษณะ)  
3. ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีสามารถส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวิทยาลยั
เอกชนไทยมีความเป็นเลิศมีอะไรอีกบา้ง 
 

มิติที่ 4 วฒันธรรมองค์การ   
1. วฒันธรรมองค์การ สามารถส่งเสริมและผลักดันมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศได้
หรือไม่อยา่งไร  
2. วฒันธรรมองคก์าร ท่ีส่งเสริมและผลกัดนัมหาวิทยาลยัเอกชนไทยใหมี้ความเป็นเลิศควรเป็นอยา่งไร  
   - ประเด็น วฒันธรรมทางความคิด (ค่านิยม ความเช่ือ ความศรัทธา)  
  - ประเด็น วฒันธรรมทางพฤติกรรม (การแสดงออก การพูด การให้บริการ)  
  - ประเด็น วฒันธรรมทางวตัถุ (สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ครุภณัฑท์างการศึกษา) 
3. ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ท่ีสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศมีอะไรอีกบา้ง 
 

มิติที่ 5 การจัดการความรู้  
1. การจดัการความรู้ สามารถส่งเสริม สนบัสนุน ให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศไดห้รือไม่ 
อยา่งไร  
2. การจดัการความรู้ ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน มหาวิทยาลยัเอกชนไทยใหมี้ความเป็นเลิศควรเป็นอยา่งไร 
  - ประเด็น การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดัการความรู้ และการน าไปสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
 - ประเด็น การสร้าง การแสวงหา และการกลัน่กรองความรู้ 
 - ประเด็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ 
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3. ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจดัการความรู้ ท่ีสามารถส่งเสริม สนบัสนุน ให้มหาวิทยาลยัเอกชนไทย
มีความเป็นเลิศมีอะไรอีกบา้ง 
 

มิติที่ 6 การจัดการเทคโนโลยี 
1. การจดัการเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาใชส้ามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้
มหาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศไดห้รือไม่ อยา่งไร  
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งเสริม สนับสนุน มหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศควรเป็น
อยา่งไร  
      - การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ผูบ้ริหาร และบุคลากร) 
      - โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์)  
     - นโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการองคก์าร) 
3. ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลย ีท่ีสามารถส่งเสริม สนบัสนุน ใหม้หาวิทยาลยัเอกชน
ไทยมีความเป็นเลิศมีอะไรอีกบา้ง 
 

ข้อเสนอแนะ / ประเดน็เพิม่เติม  
- ท่านเห็นว่า ทั้ง 6 มิติ ขา้งตน้ มิติใดท่ีส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวิทยาลยัเอกชนมีความเป็นเลิศ 
   มากท่ีสุด  
- ขอ้เสนอแนะหรือประเด็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเอกชนไทยให้มีความ      
เป็นเลิศ  

 
ขอขอบพระคุณ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม เร่ือง ตน้แบบการจดัการองคก์าร 
แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลศิของมหาวทิยาลัยเอกชนไทย 

 
 

นักศึกษาผู้วจัิย  นางสาวเสาวภา  เมืองแก่น 

หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ คุณารักษ ์

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัสยาม เพื่อศึกษาตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั
เอกชนไทย ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะน าไปใชท้างการศึกษาเก่ียวกบัวจิยัเท่านั้น และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาส
น้ี 

แบบสอบถามมีจ านวน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  องคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยั

เอกชนไทย 
ตอนที่ 3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน 

 
ตอนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง 
2. อาย ุ
  20 – 30 ปี     31–40 ปี             41 – 50 ปี  

 51 – 60 ปี     61 ปี ข้ึนไป  
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3. ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  

4. ประสบการณ์ท างาน 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี            5 – 10 ปี     11 – 15 ปี           

 16 – 20 ปี     21 ปี ข้ึนไป  
5. ต าแหน่งทางวชิาการ 
  อาจารย ์            ผูช่้วยศาสตราจารย ์   รองศาสตราจารย ์
  ศาสตราจารย ์   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................   
6. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน 
  ผูบ้ริหาร             อาจารย ์    

 บุคลากรสายสนบัสนุน  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................  
    
ตอนที่ 2  องคป์ระกอบของการบริหารจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชน
ไทย 
ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

มิติที ่1 การปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ      
1.1 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเกิดจากการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

     

1.2 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยข้ึนอยูก่บั
กระบวนการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การ
ควบคุมดูแลและติดตาม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

1.3 ความเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยเป็นผลมา
จากการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

     

1.4 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย
เกิดจากวฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถยดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี
ได ้

     

1.5 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย
เกิดจากการส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้และพฒันาไปสู่
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

     

1.6 การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการปฏิบติังาน 

     

มิติที ่2 ภาวะผู้น าผู้บริหาร      
2.1 ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมและผลกัดนัให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

2.2 ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

2.3 ผูน้  าท่ีสามารถบริหารจดัการบุคลากรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความ    เป็น
เลิศ  

     

2.4 ผูน้  าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความรู้ความสามารถ    ท า
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

     



309 

 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

2.5 ผูน้  าท่ีสามารถบริหารจดัการและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะสม จะน ามหาวทิยาลยั
เอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ  

     

มิติที ่3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         
3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สามารถส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้

     

3.2 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
คดัเลือก สรรหาบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ ทั้งผูบ้ริหาร 
อาจารย ์รวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุน 

     

3.3 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
พฒันาทุนมนุษยใ์หเ้กิดข้ึนกบับุคลากร ทั้งการสนบัสนุน
ใหศึ้กษาต่อ การท าผลงานวชิาการ การอบรม  สัมมนา 
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

     

3.4 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมี
กระบวนการท่ีสามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีดีไวไ้ด ้ 

     

3.5 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมีการ
สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความรู้สึกรักและผกูพนัธ์กบั
องคก์าร 

     

3.6 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งมี
สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  

     

มิติที ่4 วฒันธรรมองค์การ      
4.1 วฒันธรรมองคก์าร สามารถส่งเสริมและผลกัดนัให ้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศได ้

     

4.2 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศจะสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่การ
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
4.3 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีค่านิยมท่ี
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันางาน และพฒันาองคก์าร
ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 

     

4.4 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ จะมี     แบบ
แผน และแนวปฏิบติัท่ีดี ในการน าไปสู่การปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ 

     

4.5 มหาวทิยาลยัเอกชนไทยท่ีมีความเป็นเลิศ มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการท่ีจะสร้าง
วฒันธรรมทางความคิดท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็น
เลิศ 

     

มิติที ่5 การจัดการความรู้      
5.1 การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์ารอยา่งเป็นระบบ 
จะส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศได ้

     

5.2 เจตคติท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการความรู้จะ
ส่งเสริมและผลกัดนัใหม้หาวิทยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ 

     

5.3 การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดัการความรู้ใน
องคก์ารจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และท า
ใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

5.4 การสร้าง แสวงหา และกลัน่กรองความรู้ท่ีเหมาะสม
กบัองคก์ารจะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  

     

5.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการถ่ายทอดความรู้อยา่ง
เป็นระบบจะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีการ
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  
มิติที ่6 การจัดการเทคโนโลยี       
6.1 การจดัการเทคโนโลย ีโดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขา้มาใชใ้นองคก์าร สามารถส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

6.2 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพร้อมใชง้าน และมีความ
ทนัสมยั ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยั
เอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

6.3 การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
ผูบ้ริหารจะช่วยส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความ
เป็นเลิศ  

     

6.4 บุคลากรขององคก์ารมีความตระหนกัและความพร้อม
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยส่งเสริมให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ 

     

6.5 การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้
มหาวทิยาลยัเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ  

     

 
ตอนที ่3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณ 
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ภาคผนวก  ช 
ตวัอยา่งหนงัสือการขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล 
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ภาคผนวก  ซ 
ตวัอยา่ง ภาพการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 

และเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
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ภาพ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
 
 

           
 

ภาพ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
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ภาพ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
 
 

           
 

ภาพ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเคร่ืองมือ 
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ภาพ สัมภาษณ์รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
 

  
 

ภาพ สัมภาษณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาพ สัมภาษณ์รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

 
 

 
 

ภาพ สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
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ภาพ สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
 
 

          
 

ภาพ สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาพ สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 
 

       
 

ภาพ สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต 
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ภาพ สัมภาษณ์นกัวชิาการมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 
 

         
 

ภาพ สัมภาษณ์นกัวชิาการมหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาพ สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานประกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 

          
 

ภาพ สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานประกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ภาพ สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 
 

          
 

ภาพ สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัสยาม 
 



  

ประวตัผู้ิวจิยั 
 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวเสาวภา  เมืองแก่น 
วนั เดือน ปีเกิด 30  พฤศจิกายน  2516 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 244/9 นาวคีอนโด เพชรเกษม 110 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร โทรศพัทมื์อถือ 086-888-2401 
สถานท่ีท างาน อาจารยป์ระจ า  มหาวทิยาลยัธนบุรี 
วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี  - ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  
- บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   มหาวทิยาลยัธนบุรี  

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต   ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  
  มหาวทิยาลยัธนบุรี  

 ปริญญาโท 
 

  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลย ี   
  สารสนเทศ มหาวทิยาลยัธนบุรี  

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  
  มหาวทิยาลยัสยาม 

ประสบการณ์ท างาน                                           - อาจารยป์ระจ า  มหาวทิยาลยัธนบุรี  20  ปี 
                                                                            - เลขานุการอธิการบดี 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ                                             - มีผลงานวชิาการตีพิมพเ์ผยแพร่เกือบทุกปี   
                                                                            - ผา่นการอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
                                                                              ของ สกอ. 
                                                                            - ผูช่้วยด าเนินงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
                                                                            - ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  
                                                                              สถาบนัการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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