
 
 
 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษณี  เสนาเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เมษายน 2558 

(ลิขสทิธิเ์ปน็ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
 



การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษณี  เสนาเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เมษายน 2558 

(ลิขสทิธิเ์ปน็ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)  



THE CHANGE MANAGEMENT AND EDUCATION QUALITY 

ASSURANCE SYSTEM FOR EXCELLENCE PERFORMANCE  

AT MAHIDOL UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITSANEE  SENAKAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

FACULTTY OF EDUCATION 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 

APRIL, B.E. 2558 (2015) 

(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 



 

 

ก

 



 

 

ข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนทําวิทยานิพนธ์ จากกองทุนหงส์วิวัฒน์  
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปี 2558 



 

 

ค

ประกาศคุณูปการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พระมหาไกรวรรณ์ 
ชินทตฺติโย, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง  
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ รองศาสตราจารย์ ดร.
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบรวมทั้งให้คําแนะนําแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ี ยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณบดี รองคณบดี หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ ง 13 ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ทําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
 เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีส่วนหน่ึงได้รับทุนสนับสนุนทําวิทยานิพนธ์ของ กองทุนหงส์วิวัฒน์ 
จากศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ีด้วย 
 ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป และอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ทั้งในวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่ศิษย์ และที่ขาดไม่ได้เลย ขอขอบพระคุณแม่ชีรัศมี บานเย็น 
และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลืออย่างดีย่ิง ตลอดจนเพ่ือน ๆ ที่คอยให้กําลังใจเสมอมา 
 ท้ายสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่วนิดา เข็มเพชร คุณพ่อเกร่ิน คุณแม่จํารุณ เสนาเก่า 
พ่ีน้องทุกคน รวมทั้งสามีและลูก ๆ ที่เป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันคอยสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทําให้ผู้วิจัยเป็นผู้มี
การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
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 กฤษณี เสนาเก่า: การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล (THE CHANGE MANAGEMENT AND EDUCATION 
QUALITY ASSURANCE SYSTEM FOR EXCELLENT PERFORMANCE AT MAHIDOL 
UNIVERSITY) อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ดร.บุญจันทร์ สีสันต์, พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. , 
152 หน้า, ปี พ.ศ. 2558 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2) เพ่ือศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
บุคลากรสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 230 คน โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 13 ส่วนงาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 185 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.43 หาคุณภาพเครื่องมือโดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 - 1.00 และตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .989 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายระดับการปฏิบัติ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานได้ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ดังน้ี ด้านการวางแผนการเปลี่ยนแปลง ด้านการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง และ 
ด้านการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตามลําดับ 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
โดยมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการนําองค์การ ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ และ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลําดับ ส่วนที่มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 2 ด้าน 
คือ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุดคือ ด้านการ
ติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้านการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
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 The objectives of this research was 1) to study the change management 
undertaken by Mahidol University, 2) to study the quality assurance system for excellent 
performance at Mahidol University, and 3) to assess the correlation of the change 
management and the quality assurance system for excellent performance at Mahidol 
University. The population consisted of 230 staff members of the 13 social science 
offices attached to Mahidol University. The questionnaire was used as instrument to 
collect the data, of which 185, equivalent to 80.43%, were returned.  The validity of the 
research instrument was assessed to obtain its index of consistency of 0.67 - 1.00, and its 
reliability, being tested via Cronbach’s alpha concept,  of 0.989. The statistic devices 
deployed to analyze the data were frequency, percentage,  mean and standard 
deviations. Pearson’s correlation coefficients were also used for hypothesis testing.   
 

 The results of the study were as follows:  
 
 1. The change management at Mahidol University was, in an overall 
aspect, found to stand at a high level. In an individual aspect, it was also found to 
remain at a high level in all 3 areas, led by planning,  and followed by the aspects of 
monitoring and maintaining, and that of doing or implementing, respectively. 
 2. The quality assurance system for excellent performance at Mahidol 
University was, in an overall, found to remain at a high level. In an individual aspect, five 
areas were found to stand at a high level, led by  the aspect of outcome and followed 
by those of customer orientation, leadership, strategic planning and  staff orientation, 
respectively. The following two areas were found to remain at a medium level, namely, 
operational orientation and measurement and analysis, and knowledge management. 
 3. The correlation of change management and the quality assurance system 
for excellent performance at Mahidol University was found to be positive as a whole, 
with the statistic significance of .01. In an individual aspect, the closest correlation was 
discovered in the aspects of monitoring and maintaining, followed by planning, whereas 
the lowest correlation was found in the aspect of doing or implementing.   
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บทที่ 1 
     บทนํา  
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 ได้มีปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม การค้า เศรษฐกิจ การเช่ือมโยง และการโยกย้ายของภาคแรงงานฯ 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต่ืนตัวในสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาที่มากข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
ต่อได้ตัดสินใจเลือกให้เหมาะกับตนเอง เพ่ือที่จบออกมาจะต้องเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น การเรียนเพ่ือใช้ใน
ประเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตร เพ่ิมสาขาวิชา
ให้กว้าง และสอดรับกับตลาดอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ น้ี (กฤษณา วิเชียรเพชร, 2555) 
 นับต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็น
อย่างมาก จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษาฉบับแรกของไทยที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาและการปฎิรูปการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (อุดมศักด์ิ พลอยบุตร, 2545) สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กล่าวถึง มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 48 ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2, 2545, หน้า 29-30)  
 คณะรัฐมนตรี (สมัยปี พ.ศ. 2551-2556) มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมี
ทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์รวมท้ังการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย...” จึงนับเป็นภารกิจ
สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยคํานึงถึง
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.], 2552) 
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 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่
ความเป็นเลิศ น่ันคือ “Education Criteria for Performance Excellence” หมายถึง “เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ” โดยใช้อักษรย่อว่า “EdPEx” ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
สามารถนํามาเป็นกรอบการดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทํางานพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดําเนินการแปล
และเรียบเรียงจาก The Baldrige National Quality Program: Education Criteria for 
Performance Excellence (2009-2010) มีวัตถุประสงค์ของเกณฑ์คือ 1) เพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็นสากลให้เหมาะกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย 2) เพ่ือส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การ
จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และดําเนินงานที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่
ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และ 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และระบบการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถเทียบ
ได้ในระดับสากล โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา (สกอ., 2552) ได้คัดเลือกหน่วยงานนําร่องเพ่ือดําเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx จํานวน 15 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ มหาวิทยาลัย
อุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยราช
มงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เง่ือนไขที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใช้พิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยนําร่อง คือ มีผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ในระดับดี และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบได้ในระดับสากล ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาคณะนําร่องต่อไป  
 โครงการ EdPEx ใช้เวลาในช่วงปีการศึกษา 2553 สําหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนําร่องได้เข้าใจระบบประกันคุณภาพ
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เป็นพ่ีเลี้ยงที่จะให้การดูแลและคําแนะนําในการดําเนินการและพัฒนาตามเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อสิ้นปีการศึกษา น่ันคือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้ประเมินคุณภาพการ
ดําเนินการของตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งพัฒนามา
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จากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Qulity Award: TQA) และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance: QA) ที่นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีข้อกําหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองค์กร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์ ซึ่งเป็น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ทุกมหาวิทยาลัยนําร่องต้องได้รับ
การตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2552) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามภารกิจและนโยบาย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่ึงในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่เกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตามโครงการดังกล่าวด้วย จากการดําเนินการระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 
University Quality Development: MUQD) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553 ซึ่งปัจจุบัน 
ได้มีการดําเนินโครงการ EdPEx โดยได้ตรวจเย่ียมส่วนงานนําร่องของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว  
จากการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 จากส่วนงานนําร่อง 
3 ส่วนงาน และเพ่ิมขึ้นในปีถัด ๆ ไปเป็น 6, 13 และ 17 ส่วนงาน ตามลําดับ อีกทั้งในปีงบประมาณ 
2557 มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวม 39 ส่วนงาน 
จําแนกได้ดังน้ี (1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (1) สํานักงานอธิการบดี (17) คณะ (8) สถาบัน  
(6) วิทยาลัย (6) ศูนย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 น้ี ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากผลการดําเนินงานในปี 2557 พบว่าบางส่วนงานยัง
ดําเนินการโดยใช้ระบบคุณภาพ MUQD ซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีเป้าหมายและแผนการดําเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพ MUQD 
เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ภายในปีงบประมาณ 2558  
โดยพร้อมเพรียง (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, หน้า 1-16) 
 ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศจะเกิดขึ้นได้ น้ัน  
ต้องอาศัยแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เน้นผลลัพธ์ โดยใช้มุมมองเชิงระบบอย่างมีบูรณาการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ดําเนินการสู่ความเป็นเลิศ อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่เป็นตัวขับเคล่ือนให้การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงดําเนินสู่ความสําเร็จซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นย่ิง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก
ที่กําลังเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล  
1.2.2 เพ่ือศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทที่ 2 ของการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
การเปลี่ ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ือการดํา เ นินการที่ เ ป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี 
 1.4.1 ตัวแปรต้น คือ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง" ผู้วิจัยได้นําแนวคิดด้านองค์ประกอบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ เคริท เลวิน (Kurt Lewin) เพราะสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องตระหนักถึงความต้องการและจําเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ดําเนินการสู่ความเป็นเลิศ อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงดําเนินสู่ความสําเร็จ ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้  
3 องค์ประกอบ คือ  
  1.4.1.1 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้อิสระในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการ
สร้างทีมงานรับผิดชอบดูแล และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Lewin, 2001, อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9; สมยศ นาวีการ, 2547, หน้า 20; สคบศ., 
2548: 42; ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549; กพร., 2551, หน้า 23; 
และ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 
  1.4.1.2 การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสารช้ีแนะแนะทาง
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
และมีการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดสรรกําลังคม การจัดสรรคงบ
ประมาณ อีกทั้งจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น (Vecchio, 1988 อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548, หน้า 314; 
Lewin, 2001 อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9; ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร 
ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549)  
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  1.4.1.3 การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง คือ การติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเรียนรู ้ถึงแนวทางการปฏิบัติโดยไม่ให้เกิดปัญหา 
กําหนดให้การมีส่วนร่วม เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิจารณาความดี
ความชอบสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ในระดับดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ อีกทั้งสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และมองหาเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่จะนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร และรักษา
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสู่ความสําเร็จ (Vecchio, 1988 อ้างถึงใน วันชัย มี
ชาติ, 2548, หน้า 313-314; Lewin, 2001 อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9; ศรีไพร ศักด์ิรุ่ง
พงศากุล และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลย์ชัย, 2549; ก.พ.ร., 2550, หน้า 24-25; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 
 1.4.2 ตัวแปรตาม คือ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ” 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดจากโครงการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(2556-2557) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ 7 หมวด คือ 
  1.4.2.1 การนําองค์การ คือ การนําของผู้บริหารที่นําความรู้ความเข้าใจในระบบ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งสามารถสื่อสารช้ีแนะ
แนวทางเพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้กับบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งนําหลักธรรมมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามี
การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายขององค์กร (สกอ., 2556, หน้า 9-13; สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 19-25; วิมล นาวารัตน์, 2553; ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553, 
ก.พ.ร., 2551, หน้า 11-38) 
  1.4.2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน โดยมีการทบทวนเป้าหมายในระยะส้ันและระยะยาว มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอก และมีการประเมินทรัพยากรทั้งในเร่ืองศักยภาพและความเพียงพอ 
เพ่ือช่วยให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบตรวจสอบได้ง่าย (สกอ., 2556, หน้า 14-18; 
สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 26-32; ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553, หน้า 15-17; 
สาคร สุขศรีวงศ์, 2552: 99; เสนาะ ติเยาว์, 2551: 83; ก.พ.ร., 2551, หน้า 39-40) 
  1.4.2.3 การมุ่งเน้นลูกค้า คือ การฟังเสียงของลูกค้า เป็นการฟังเสียงของผู้เรียนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกค้า มาใช้บริการ โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ รับฟังปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งคุณภาพการให้บริการ
ที่ลูกค้าได้รับ (สกอ., 2556, หน้า 19-23; สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 33-37; ชัจจ์ช
นันต์ ธรรมจินดา, 2553, หน้า 15-17; ก.พ.ร., 2551, หน้า 57-58) 
  1.4.2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมผลการ
ดําเนินการทั่วทั้งองค์กร  โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับทุกหน่วยงานมาไว้ที่ส่วนกลาง มี
การนําเทคโนยีที่จําเป็นมาใช้ปฏิบัติงาน มีระบบรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กร และผลการดําเนินงาน
โดยรวม เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้ และ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (สกอ., 2556, หน้า 24-26; สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 50-53; สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์, 2554, หน้า 77); 
ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553, หน้า 15-17; ก.พ.ร., 2551, หน้า 81-82) 
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  1.4.2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร คือ องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดอบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางาน ให้แสดง
ศักยภาพคิดค้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน โดยการ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบการให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ (สกอ., 2556, 
หน้า 27-34; สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 38-43; ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553, 
หน้า 15-17; ก.พ.ร., 2551, หน้า 96-97) 
  1.4.2.6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือ องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มี
แนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุก ๆ งาน มีการส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระวนการเพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ (สกอ., 2556, หน้า 35-41; สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 50-
53; ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553, หน้า 15-17; ก.พ.ร., 2551, หน้า 124-125) 
  1.4.2.7 ผลลัพธ์ คือ องค์กรมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคลากรในด้านต่าง ๆ ทุกๆกิจกรมที่องค์กรจัดขึ้น กําหนดให้มีการสร้างมาตรฐานการให้บริการ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระบบการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรมา
เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาการดําเนินงาน อีกทั้งมีการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน (สกอ., 2556, หน้า 35-41); สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2556, หน้า 54-60; ชัจจ์ชนันต์ 
ธรรมจินดา, 2553, หน้า 15-17; ก.พ.ร., 2551, หน้า 150-152) 
 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)  (Dependent Variables) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง* (Xtot) 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดําเนนิการทีเ่ปน็เลศิ** (Ytot)
1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) 
2. การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

การปฏิบัติ (X2) 
3. การติดตามประเมินผล และรกัษา 

ผลการเปลี่ยนแปลง (X3) 

 1. การนําองค์การ (Y1) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Y2) 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า (Y3) 
4. การวัด การวิเคราะห์ และ 

การจัดการความรู้ (Y4) 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร (Y5) 
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Y6) 
7. ผลลัพธ์ (Y7)

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (*Lewin, 2001, อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9;  

**สกอ., 2556)  
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1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. ทําให้ทราบถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 2. ทําให้ทราบถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3. ทําให้ทราบถึงแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 4. สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกท่ีกําลัง
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศต่อไป 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
ผู้วิจัยใช้ตัวแปรของการวิจัยดังน้ี 
  1.6.1.1 ตัวแปรต้นของการวิจัย คือ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” จําแนกได้  
3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 2) การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
และ 3) การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง จากองค์ประกอบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของเคริท์ เลวิน (Kurt Lewin) 
  1.6.1.2 ตัวแปรตามของการวิจัย คือ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ” จําแนกได้ 7 หมวด คือ 1) การนําองค์การ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การ
มุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ จากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(2556-2557) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
  1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.6.2.1 ประชากร 
  ได้แก่ บุคลากรสายสังคมศาสตร์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1,875 คน 
จาก 13 ส่วนงาน จําแนกได้ (2) คณะ (7) สถาบัน และ (4) วิทยาลัย ส่วนงานในการวิจัยครั้งน้ี
ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยศาสน
ศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันโภชนาการ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จากรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 
2556 (งานยุทธศาสตร์และวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, หน้า 1-16) 
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  1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ได้แก่  ขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง  จํานวน  230 คน  จากบุคลากรสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกได้ดังน้ี ผู้บริหารส่วนงาน 2 คน/ส่วนงาน จํานวน 26 คน หัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน/ส่วนงาน จํานวน 13 คน บุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 46 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 145 คน   
 1.6.3 ขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่วิจัย  
 ได้แก่ ระยะเวลาจํานวน 6 เดือน เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
analysis) 
 
1.7 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหารตามภาวการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิควิธีที่เป็นระบบ เกิดจากการปรับตัวขององค์กร โดยมุ่งตอบสนองการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งควรเตรียมความพร้อมในการ
สนับสนุนบุคลากรให้เกิดการปรับตัว สร้างความเข้าใจ และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการประยุกต์เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนาและรักษาผลการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  - การวางแผนการเปลี่ยนแปลง คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้อิสระในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการสร้าง
ทีมงานรับผิดชอบดูแล และพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  - การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ คือ การส่ือสารช้ีแนะแนวทางสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และมีการ
จัดสรรทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีการสรรกําลังคน การจัดสรรงบประมาณ อีกทั้ง
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็น 
  - การติดตามประเมินผล และรักษาผลการเปลี่ยนแปลง คือ การติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติโดยไม่ให้เกิดปัญหา 
กําหนดให้การมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาความดี
ความชอบสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ในระดับดีเด่นเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ อีกทั้งสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และมองหาเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่จะนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร และรักษา
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสู่ความสําเร็จ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ คือ มุมมองเชิงระบบ
เพ่ือการจัดการสถาบันและกระบวนการที่สําคัญ โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพการบริหารสมัยใหม่ 
และอาศัยวัฏจักรเดมมิ่งในการดําเนินงาน เพ่ือการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือจากภายนอกโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ
ตามหมวดต่าง ๆ ทั้ง 7 หมวด ดังน้ี 

  - การนําองค์การ คือ การนําของผู้บริหารที่นําความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งสามารถสื่อสารช้ีแนะแนวทาง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งนําหลักธรรมมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการ
บริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายขององค์กร 

  - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ประกอบการวางแผน โดยมีการทบทวนเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอก และมีการประเมินทรัพยากรทั้งในเร่ืองศักยภาพและความเพียงพอ 
เพ่ือช่วยให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบตรวจสอบได้ง่าย 

  - การมุ่งเน้นลูกค้า คือ การฟังเสียงของลูกค้า ได้แก่ การฟังเสียงของลูกค้า ได้แก่ 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกค้า มาใช้บริการ 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ รับฟังปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งคุณภาพ
การให้บริการที่ลูกค้าได้รับ 

  - การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมผลการดําเนินการทั่วทั้ง
องค์กร  โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับทุกหน่วยงานมาไว้ที่ส่วนกลาง มีการนําเทคโนยีที่จํา
เป็นมาใช้ปฏิบัติงาน มีระบบรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กร และผลการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  - การมุ่งเน้นบุคลากร คือ องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดอบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางาน ให้แสดงศักยภาพคิดค้น
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน  โดยการจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบการให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 

  - การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือ องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแนวทาง
การแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุก ๆ งาน มีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระวนการเพ่ือสร้างการทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

  - ผลลัพธ์ คือ องค์กรมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ทุกๆกิจกรมที่องค์กรจัดขึ้น กําหนดให้มีการสร้างมาตรฐานการให้บริการโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระบบการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรมาเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงาน อีกทั้งมีการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
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 ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ คือ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการเรียนการสอนใน
หลักการและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ จํานวน 13 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันโภชนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 ตําแหน่งหน้าที่หลัก คือ ตําแหน่งหน้าที่ในภาระงานหลักที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน ในส่วน
งานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้บริหารส่วนงาน คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบุคลากรสาย
วิชาการ ที่ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงาน และรองคณบดีหรือรองผู้อํานวยการท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
 บุคลากร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานประจํา มีภาระหน้าที่ทางด้านการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน และการสนับสนุนงานในส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 บุคลากรสายวิชาการ คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งตามสายอาชีพทําหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอนในส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 บุคลากรสายสนับสนุน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานประจํา มีภาระหน้าที่ให้การสนับสนุนงานในส่วน
งานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในประเด็นสําคัญดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ  
2.3 นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 เคริท์ เลวิน (Lewin, 2001, อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า การ

บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลง (Alteration) ในองค์กร 
ซึ่งเป็นการดัดแปลงแก้ไขเก่ียวกับเร่ืองโครงสร้างองค์กร การทํางาน สินค้า บริการ ระบบหรือ
เทคโนโลยี และพฤติกรรมระหว่างสมาชิกองค์กร เพ่ือ มุ่งตอบสนองการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม 
โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เน้นการจัดให้มีการฝึกอบรมและโอกาสทางการศึกษาให้กับ
พนักงานได้เรียนรู้พฤติกรรมที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  

 ไมค์ (Mike, 2003, pp. 81-95, อ้างถึงใน พรวดี รัตนวงศ์, 2550) กล่าวไว้ว่า การบริหาร
การเปล่ียนแปลง หมายถึง การใช้เทคนิควิธีที่เป็นระบบ เพ่ือประกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เป็นไปตามทิศทางที่ได้วางแผนไว้ และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดพร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ นอกจากน้ียังอาจกล่าวถึง หลักการของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงว่า ผลลัพธ์จากการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากการ
ใช้ความรู้ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน ในการประยุกต์และรับเอา
เทคนิควิธีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2547, หน้า 301) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง การกระทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีระบบ ตามแผนที่ได้จัดทําไว้ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงตามนัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การนําระบบและวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนัยน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้อํานาจ 
การบริหารขององค์กร  
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 แก้วตา ไทรงาม และคณะ (2548, หน้า 57) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง กระบวนการทํางานของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน เพ่ือร่วมกันเปลี่ยนแปลงสภาพขององค์การ
แบบเดิมไปสู่องค์การแบบใหม่ คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนให้องค์การ และบุคลากรสามารถที่จะปรับตัว และตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2551, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผนการดําเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้  

 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2551, หน้า 34) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
การใช้องค์ความรู้ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน ในการประยุกต์
และรับเอาเทคนิควิธีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 ผดุง พรมมูล (2553, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
กระบวนการหรือการกระทําที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งเกิดจากการปรับตัวขององค์กร เพ่ือการดํารงอยู่ในโลก
ธุรกิจ อาทิ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมขององค์กร ปริมาณการ
ผลิต ตลอดจนการเข้าสู่ ยุคข้อมูลข่าวสาร ส่วนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
หมายถึง สิ่งที่องค์กรโดยท่ัวไปต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงภายนอก ในด้านความ
คาดหวังหรือความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งองค์กรจะต้องไวต่อความต้องการ
ดังกล่าว และปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร  

 สรุปได้ว่า การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร
ตามภาวะการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิควิธีที่เป็นระบบ เกิดจากการปรับตัวขององค์กร โดยมุ่งตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ในด้านการวางแผน การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง อีกทั้งควรเตรียมความ
พร้อมในการสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการปรับตัว สร้างความเข้าใจ และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการประยุกต์เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนาและรักษาผล
การเปลี่ยนแปลง 

 
 2.1.2 ความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 เชนดเลอร์ (Chandler, 1962, p. 192, อ้างถึงใน สุวัลลภา สร้างแก้ว, 2553) กล่าวถึง

ความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า แรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการบริหารเปลี่ยนแปลง
องค์กร คือ ความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างให้มีประสิทธิผล เพ่ือยกระดับขององค์กรเปลี่ยน 
แปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 ฟรอยด์และวูลดริก (Floyd & Wooldridge, 1996, p. 194, อ้างถึงใน สุวัลลภา สร้าง
แก้ว, 2553) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลง
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องค์กรขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้สิ่งเดิมให้กลายมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ โดยส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะเป็นได้
ทั้งอุปสรรค และโอกาสในการบริหารจัดการองค์กร ทําให้องค์กรสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยการพัฒนาให้เป็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 โรเซนและโฟร์ลิช (Rozen & Frohlich, 1998, p. 193, อ้างถึงใน สุวัลลภา สร้างแก้ว, 
2553) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันได้เป็นอย่างดีประเด็น 

 วิเชียร วิทยอุดม (2548, หน้า 142) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ไว้ว่า ผู้บริหารเกือบทุกคนเห็นด้วยว่าถ้าองค์กรโตข้ึน จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่สําคัญรอบ ๆ ตัว เช่น ความต้องการของลูกค้า ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ ๆ เป็นต้น การศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กร มี
ความสําคัญอย่างสูงสุด เพราะผู้บริหารทุกคนในองค์กร ทุกระดับได้เผชิญกับงานที่มีการปรับเปล่ียน
อยู่ตลอดชีวิตการทํางานของตน ผู้บริหารที่ตัดสินใจเลือกการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม และสามารถนํา
แนวทางมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
เพราะการปรับเปลี่ยน คือ พ้ืนฐานส่วนหน่ึงของการอยู่รอดขององค์กร ผู้บริหารดังกล่าวจึงมีคุณค่า
สําหรับองค์กร จึงได้มีการกระตุ้นอย่างต่อเน่ืองให้พนักงานค้นหาส่วนใดที่จะทําให้การปรับเปลี่ยน
องค์กรในเชิงสร้างสรรค์  

 บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548, หน้า 15-17) ได้ให้ความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยน 
แปลงไว้ว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ “คน” ซึ่งหมายถึง เป็นการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
และบุคลากรสามารถท่ีจะปรับตัวและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลการดําเนินงานขององค์การมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องค์การโดยรวม เฉพาะการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดการยอมรับในองค์การต้องทําให้บุคลากรภายใน
องค์การยอมรับด้วยเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานขององค์การเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นก็สามารถบรรลถึงเป้าหมายขององค์การ และองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีผลกระทบต่อ
ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้ชีวิตของคนเต็มไป
ด้วยการแข่งขัน ด้ินรน เน่ืองมาจากระบบสังคมต้ังแต่สภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้น การรับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมดังกล่าวมี
ผลกระทบทําให้องค์การต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หากองค์การหยุดน่ิงโดยไม่รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็จะทําให้องค์การน้ันล้าสมัยไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งขันได้และอาจจะ
ต้องเลิกกิจการไปในที่สุด 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2551, หน้า 5) กล่าวถึง
ความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมที่
กําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กร มิใช่เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรพึงดําเนินการตาม
ลําพังโดยไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง และไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องดําเนินการกิจกรรม 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่วนในองค์กรที่มีเป้าหมายภารกิจการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างชัดเจน
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แล้ว การมุ่งผลักดันให้คนในองค์กรปรับเปลี่ยนจากวิถีปัจจุบันไปสู่วิถีใหม่ ก็มักจะประสบอุปสรรค 
หรือ แรงต่อต้านในระหว่างการดําเนินภารกิจ การเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้การดําเนินงานล่าช้า ไม่
สําเร็จตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ันการบริหารการเลี่ยนแปลง จึงเป็นการสนับสนุน
เติมเต็มภารกิจงานปรับเปลี่ยนองค์กรให้สมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงอย่างราบร่ืน
ในองค์กร องค์กรที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง จนเป็นผลสําเร็จล้วนเห็นความสําคัญของการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกิจกรรมที่จําเป็นต่อความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์การ มิใช่เป็น
การเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติโดยไร้ประโยชน์  

 สรุปได้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญและจําเป็นต่อความสําเร็จขององค์กร
ในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ในสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดมักจะก่อให้เกิดการต่อต้านและความเสียหายต่อองค์กรได้ 
 

 2.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2551, หน้า 23) กล่าวไว้ว่า การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรน้ันเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท ได้แก่  
  1). ปัจจัยภายนอก (External Change Driver) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันจากภายนอกไม่

ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ ปัจจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า 
ภาวการณ์แข่งขัน สภาพของตลาดคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อ 
เปลี่ยนแปลงในวันน้ี เพราะก่อให้เกิดรูปแบบการดําเนินชีวิตใหม่ ๆ ที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม ๆ 
ที่เคยมีอยู่ในตลาด อีกทั้งสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร เดินทางได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ๆ 
และองค์กรมีธรรมชาติคล้ายคลึงกับสังคม ชุมชน และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ได้รับอิทธิพล และต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังน้ัน สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่ได้กล่าวมาน้ี ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อองค์กรที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ยังคงความสามารถในการแข่งขันใน 
การรักษาประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารจัดการต้นทุน แม้ว่าองค์กรภาครัฐจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะของตลาด แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ความต้องการและคาดหวัง
ที่เพ่ิมมากขึ้น และแตกต่างไปในการบริหาร และประสิทธิภาพจากการทํางานขององค์กรภาครัฐ 
ส่งผลให้องค์กรภาครัฐต้องปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการให้บริการภาครัฐ รวมทั้ง 
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังอย่างแท้จริง ด้วยปัจจัย
ภายนอกเหล่าน้ี ส่งผลให้องค์กรภาครัฐต้องปรับตัว และเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไป การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนา และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร อย่างต่อเน่ือง องค์กรไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ ก็ไม่สามารถที่จะมีผลการดําเนินงานที่ดีได้ 

  2). ปัจจัยภายใน (Internal Change Driver) หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ได้แก่ การปรับทิศทางหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปล่ียนผู้บริหาร การปรับเปลี่ยนระบบราชการทํางานใหม่ ๆ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การกระจาย
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อํานาจหรือรวมอํานาจ การรวมองค์กรหลายองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นต้น ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในเหล่าน้ี
หลายกรณีเกิดขึ้นจากองค์กรต้องปรับตัว เพ่ือตอบรับกับปัจจัย หรือการปฏิบัติงานในองค์กรเหล่าน้ี
เพ่ือก่อให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นมาในองค์กร บุคลากรในองค์กรต้องเผชิญกับสภาพการณ์
ใหม่ กระบวนการทํางานใหม่ เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการทํางานใหม่ ๆ รวมทั้งวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง
กันไป องค์กรที่มีคุณภาพทั้งหลายจะมีความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
อย่างต่อเน่ือง เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพ และศักยภาพขององค์กร กล่าว
กันว่า ปัจจัยภายในเหล่าน้ีก่อให้เกิดการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรสูงที่สุด  

 ผดุง พรมมูล (2553, หน้า 3) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยหลักดังน้ี  
  1. การเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์ละพันธกิจขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นธงนําให้สมาชิกทุก

คนในองค์กรใช้ในการปฏิบัติงาน การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่สําคัญแรก
สุด เพ่ือพิจารณาว่าทิศทางที่เรากําลังเดินไป และสิ่งต่าง ๆ ที่เรากําลังทําอยู่น้ันสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งหากสิ่งที่เรากําลังมุ่งหน้าไปไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็เป็นการ
ลงทุนที่สูญเปล่า และจะส่งผลต่อการล่มสลายขององค์กรในที่สุด ซึ่งภารกิจตรงน้ี HR ในฐานะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงจะต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารในสายงานอ่ืน ๆ และ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการแสดงบทบาทด้านน้ี  

  2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ที่ทําหน้าที่ในการผลิตสินค้า และบริการให้กับ
ลูกค้า ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการทํางานต่าง ๆ ย่อมเร่ิมต้นสร้างขึ้นมาเพ่ือให้การผลิตสินค้า และ
ให้บริการ แก่ลูกค้า ณ ช่วงเวลาหนึ่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
ขณะนั้น แต่เมื่อความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีเปลี่ยนไป กระบวนการทํางานที่เคยมี
ประสิทธิภาพก็ย่อมหมดประสิทธิภาพไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค้า 
ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน รวมไปถึงภาระงานย่อย ๆ ที่ดํารงอยู่ภายในแต่ละ
กระบวนการทํางาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับขั้นตอนต่อมา 

  3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ซึ่งหมายถึง การกําหนดสายการบังคับบัญชา และ 
ทิศทางการประสานงานระหว่างตําแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งงานใหม่ ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องรับกับกระบวนการทํางานที่ได้ออกแบบ 
สร้าง หรือทบทวนขึ้นมาใหม่จากขั้นตอนก่อนหน้าน้ี ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร และตําแหน่งงานใหม่แล้ว ก็ย่อมจะส่งผลกระทบไปถึงรูปแบบการบริหาร ค่าตอบแทนท่ี
จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระบบใหม่ที่เกิดขึ้นต่อไป 

  4. การเปล่ียนแปลงด้านทุนมนุษย์ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความชํานาญ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ซึ่งดํารงอยู่ภายในตัวของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามกระบวนการทํางาน และโครงสร้างองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในด้านน้ีนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ และยากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านอ่ืน ๆ เพราะจะเก่ียวข้องกับทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมของคน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร  
ซึ่งเป็นแบบแผนของพฤติกรรมร่วมในการปฏิบัติของผู้คนในองค์กร ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมี
ทั้งบุคคลที่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลง และบุคคลที่ต่อต้านการเปล่ียนแปลง ซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลง
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จะต้องใช้กลยุทธ์ใน การส่ือสาร และกลยุทธ์ อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนและรับมือกับแรง
หนุน และแรงต้านดังกล่าว นอกจากน้ีปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กร ก็จะต้องเข้มแข็งและ
มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กําหนด  

 นิคม อ่อนละมัย (2553) กล่าวไว้ว่า ในช่วงก่อนเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ท่านจะสังเกตเห็นได้
ว่าหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ในภาครัฐบาลหรือบริษัทเอกชนต่างก็หันมาเตรียม
องค์กรของตนให้มีความพร้อมเพ่ือที่จะสามารถเข้าสู่การแข่งขัดที่จะเกิดขึ้นในศักราชใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเหล่าน้ีต่างมุ่งเน้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค์กรโดยหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่และจะ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักได้แก่ 

  1. ปัจจัยภายนอก (external factors) ได้แก่ 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบ
ทางด้านการตลาดและฐานลูกค้า (Markets & Customers) และองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ (Products & Services) 

  2. ปัจจัยภายใน (internal factors) ได้แก่ 4 องค์ประกอบหลัก คือ นโยบายของ
องค์กรและกระบวนการการทํางาน (policies and business processes) โดยเฉพาะกระบวนการ
ทํางานที่เก่ียวข้องกับงานหลักขององค์กร โครงสร้างขององค์กร (organization structure) การนํา
ระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน (new technology) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ีไม่สามารถที่จะ
ทํางานให้เกิดความสําเร็จได้หากปราศจากองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สําคัญ คือ ความพร้อมของคน
และวัฒนธรรมขององค์กร (People and culture) 

  การที่หน่วยงานจะเลือกวิธีใดเพ่ือปรับปรุงศักยภาพการทํางานขององค์กร ก็สุดแล้วแต่
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน หลายหน่วยงานเลือกที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กรโดยการนําระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานเพ่ือการบริหารข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีเล็งเห็นว่าบริษัทจําเป็นต้องมีระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานที่ถูกต้อง
และเที่ยงตรงทันต่อเวลาเพ่ือให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือบางหน่วยงานต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ
ปฏิรูปการแข่งขันทางการตลาดโดยการเข้าสู่โลกของการค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Business) เป็นต้น 

  อย่างไรก็ดี ไม่ว่าหน่วยงานต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรไปในทิศทางใด ต่าง
ก็ต้ังเป้าไว้ว่าหน่วยงานหรือบริษัทของตนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะแวดล้อมใหม่ (Targeted 
environment) โดยมีความเสียงในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ (Critical 
Success Factor) ที่จะนําองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทํางานได้อย่างสําเร็จในช่วงของการ
ปรับเปลียน ก็คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาใช้ 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายนอก
และภายใน ซึ่งองค์กรไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ส่วนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต้องคํานึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ เ ก่ียวข้อง การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะและทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงน้ัน ดังน้ันควรบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงให้ดี เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
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 2.1.4 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
 จอน ปีเตอร์ คอตเตอร์ (Kotter, 1993, อ้างถึงใน ก.พ.ร., 2551, หน้า 2-4) กล่าวไว้ว่า 

ผู้นําเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบผลสําเร็จโดยมีวิธีการ  
8 ขั้นตอนคือ  

  1. เพ่ิมระดับความจําเป็นเร่งด่วน (Increase Urgency) โดยกําหนดเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและมีผลต่อผู้คน  

  2. สร้างทีมผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Build the Guiding Teams) โดยคัดเลือกสมาชิกที่
ต้ังใจมุ่งมั่นอีกทั้งมีประเภทและระดับทักษะที่เหมาะสมส่งเสริมกัน  

  3. กําหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนถูกต้อง (Get the Vision Right) อีกทั้งกําหนดกลยุทธ์
การปรับเปลี่ยนที่มุ่งให้เกิดผลในระดับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดผลลัพธ์และคงอยู่ย่ังยืน  

  4. สื่อสารเพ่ือหาเสียงสนับสนุน (Communicate for Buy-in) โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์มีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจได้ง่ายและอย่าง
เข้าใจความรู้สึกความจําเป็นของผู้ได้รับผลกระทบ  

  5. สนับสนุนให้เกิดการลงมือทํา (Enable Action) ขจัดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆหาทาง
ให้ได้รับคําติชมและการสนับสนุนจากผู้นําให้กําลังใจและให้รางวัลแก่ความคืบหน้าและความสําเร็จ
ต่างๆในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

  6. สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เบ้ืองต้นก่อน (Create Short-term Wins) ผลักดันให้
งานขนาดเล็กอาทิโครงการย่อยในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงฯลฯประสบผลสําเร็จเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องให้เป็นแบบอย่างในเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ทีมงานและเป็นโอกาสให้
ได้รับความร่วมมือร่วมใจเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  7. มุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ (Don’t Let Up) ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จอย่าง
ต่อเน่ืองรายงานความคืบหน้าของสิ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วและขั้นตอนกําหนดการดําเนินงาน  

  8. รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไว้ให้คงอยู่ (Make It Stick) บูรณาการให้ผลการ
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบอย่างถาวรใช้กระบวนวิธีการบริหารจัดการองค์กรอาทิการ
รับบุคลากรใหม่การเลื่อนตําแหน่งและปูนบําเหน็จความดีความชอบฯลฯเป็นกลไกในการรักษาผลงาน
การเปลี่ยนแปลงองค์กรไว้ให้ดํารงอยู่อย่างถาวร 

 ปีเตอร์ เซงเก้ (Senge, 1994, อ้างถึงใน ก.พ.ร., 2551, หน้า 4) กล่าวไว้ว่า ผู้นํามีบทบาท
ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงน้ีในระดับบุคคล และกระทําตนเป็นแบบอย่าง
เท่าน้ันแต่ไม่สามารถบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้โดยคนในองค์กรไม่สมัครใจ Senge เช่ือว่า
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากความรู้อันหย่ังลึกในองค์กรเท่าน้ันและโดยที่หน่วยเรียนรู้พ้ืนฐาน
องค์กรใด ๆ คือกลุ่มบุคคลหรือทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง Senge จึงเสนอแนะ
ความสามารถในการเรียนรู้อันเป็นแกนหลักสําหรับทีม (Core Learning Capabilities for Team) 
คือเน้นการสร้างองค์กรที่สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งผู้คนเพ่ิมพูนความสามารถของตนในการสรรค์สร้าง
ผลลัพธ์ที่ปรารถนาอย่างแท้จริงองค์กรสามารถแก้ไขอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยหลัก 5 ด้าน (The 
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Five Learning Disciplines) ที่บุคคลและทีมงานต่าง ๆ ในองค์กรควรพัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างศักยภาพใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอันจะนําไปสู่การพัฒนาระดับองค์กรการเรียนรู้ 5 ด้านน้ีได้แก่  

  1. System Thinking (การคิดเชิงระบบ)  
  2. Personal Mastery (ความเป็นเลิศในระดับบุคคล)  
  3. Mental Models (กรอบความนึกคิด)  

  4. Shared Vision (วิสัยทัศน์ร่วมกัน)  
  5. Team Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน) 
 เบิร์นส์ (Burns, 1978, อ้างถึงใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538, หน้า 50-51) จาก
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศ ดังน้ันวิธีที่จะทําให้
ผู้บริหารประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิร์นส์ (Burns) เสนอ
ความเห็นว่าการแสดงความเป็นผู้นํายังเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันน้ี เพราะบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอใน
เรื่องกระบวนการของความเป็นผู้นํา เบิร์นส์ อธิบายความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นผู้นําว่า
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้นํากับอํานาจที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้นําและผู้ตาม 
อํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นําจัดการบริหารทรัพยากร โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตามเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ ความเป็นผู้นําจะเกิดขึ้นเมื่อการบริหารจัดการทําให้เกิดแรงจูงใจ และ
นํามาซึ่งความพึงพอใจต่อผู้ตาม ความเป็นผู้นําถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษของการใช้อํานาจ (Special 
form of power) ปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น เบิร์นส์ จึงได้เสนอวิธีการของความเป็น
ผู้นําแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ความเป็นผู้นําเชิง
ปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การที่ผู้นําและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือ 
ยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้น แนวคิดใหม่ของเบิร์นส์เช่ือว่าความเป็นผู้นําเชิง 
เป้าหมายกับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูปเป็นรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดงความเป็น 
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันคือ การแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นําในเชิงปฏิรูป  
  เบิร์นส์ สรุปลักษณะผู้นําเป็น 3 แบบ ได้แก่ 

 1. ผู้นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้นําที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกันลักษณะน้ีพบได้ใน
องค์กรทั่วไป เช่น ทํางานดีก็ได้เลื่อนขั้น ทํางานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกต้ัง
ผู้แทนราษฎรมีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกต้ังจะสร้างถนนให้ เป็นต้น 

 2. ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นําที่ตระหนักถึงความ
ต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการ
พัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นําและมีการเปล่ียนต่อๆกันไป 
เรียกว่า Domino effect ต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นําจริยธรรม ตัวอย่างผู้นํา
ลักษณะน้ี ได้แก่ ผู้นําชุมชน 

 3. ผู้นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นําที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นําจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ 
(Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็น
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ธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู้นําลักษณะน้ีมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ 
และความจําเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นําจริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น 
โครงการอีสานเขียว โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง เป็นต้น 
 กีรติ ยศย่ิงยง (2548, หน้า 7) กล่าวไว้ว่า แนวคิดสําคัญของการจัดการเปลี่ยนแปลง คือ 
นักบริหารต้องตัดสินใจระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังน้ี 
  1. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนบางส่วนขององค์กร 
เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ี  
   - แบบปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reactive) เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว และองค์กรจึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีแนวทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ เ กิดขึ้น การเลือกใช้รูปแบบตอบสนองการเปลี่ยนแปลงน้ีเหมาะสําหรับ
สภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างคงที่ไม่รุนแรง  
   - แบบเตรียมพร้อม (Proactive Change) องค์กรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า และมี 
การคาดคะเนถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกใช้รูปแบบเตรียมความพร้อมน้ีเหมาะสําหรับ
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การปรับตัวหลังจากความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นชัดเจน
แล้ว หรือการปรับตัวล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ จะทําให้องค์กรเสียโอกาสในการแข่งขันได้  
  2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ของคนในองค์กรให้มีความสอดคล้อง และดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและเหมาะสม 
เพราะถ้าหากพฤติกรรมของคนในองค์กรไม่สอดคล้องกัน และขัดแย้งกับเป้าหมายในการดําเนินงาน
ขององค์กร จะทําให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานขององค์กรได้ 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นวิถีทางเพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งด้านผู้นําและผู้ตาม ผู้บริหารต้องกล้าในการตัดสินใจ เพ่ือ
จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยดูจากปฏิกิริยาโต้ตอบขององค์กร และพฤติกรรมของคนในองค์
เป็นสําคัญ อีกทั้งเป้าหมายแรงจูงใจ และกระบวนการที่ผสานและสอดคล้องกัน จึงจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืนได้ 

 
 2.1.5 องค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 โรเบิร์ด ปีเตอร์ วิชิโอ (Vecchio, 1988, อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548, หน้า 314) การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การน้ันจะมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหน่ึงไปอีกสภาวะ
หน่ึง โดยกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
   1. การสลายความต้องการท่ีจะอยู่ในสภาวะเดิม (Unfreezing the status quo) ใน
การปฏิบัติงานในองค์การน้ัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การมาช่วงเวลาหน่ึงจะเกิดความคุ้นเคยขึ้นทั้ง
ความคุ้นเคยกับสภาวะทางกายภาพในที่ทํางาน เช่น สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ์ใน
การทํางาน ความคุ้นเคยกับวิธีการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ความคุ้นเคยกับ
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โครงสร้างขององค์การที่ใช้อยู่ สายการบังคับบัญชา ความคุ้นเคยกับพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ขององค์การ ฯลฯ ซึ่งความคุ้นเคยเหล่าน้ีบางครั้งเกิดจากการสร้างขึ้นขององค์การเอง เช่น การสร้าง
พฤติกรรมของคนในรูปของวัฒนธรรมขององค์การ การคุ้นเคยกับระเบียบในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
กระบวนการแรกของการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการสลายความต้องการของบุคคลที่จะอยู่ในสภาวะเดิม 
หรือในสภาพที่คุ้นเคย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มักจะมี
การต่อต้านการเปล่ียนแปลง ในขั้นตอนน้ีเป็นการสลายการต่อต้านการเปล่ียนแปลง หรือการกระตุ้น
ให้เกิดเมื่อสถานการณ์ในองค์การน่ันเอง การสร้างความต้องการในการเปลี่ยนแปลงน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อ
สถานการณ์ในองค์การเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่เหมาะสม กฎ ระเบียบ วิธีในการปฏิบัติงานก่อให้เกิด
ปัญหา ทักษะและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนน้ีองค์การจะยอมรับถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
  2. การดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) เป็นขั้นตอนที่องค์การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง โดยองค์การจะเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่องค์การมีความต้องการจะ
เปลี่ยนแปลง เช่น โครงสร้าง ระบบการทํางานขององค์การมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลง เช่น 
โครงสร้าง ระบบการทํางานขององค์การ ภารกิจและงานขององค์การ ผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรมของ
บุคคล กระบวนการในการปฏิบัติงานในองค์การ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ เหล่าน้ี องค์การ
จะใช้วิธีการต่าง ๆ หลายวิธีประกอบกันเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การออกกฎ ระเบียบ
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การรับบุคคลเข้ามาในองค์การ ระบบการให้รางวัล ลงโทษ วิธีการทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน การออกแบบองค์การ ฯลฯ ขั้น
ของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีแผนในการเปลี่ยนแปลงและนําแผนดังกล่าว
ไปปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมี ต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เฉพาะบางส่วนหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่บุคคล จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ซึ่งมีผลกระทบทั่ว
ทั้งองค์การ 
  3. การรักษาสภาวะใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลง (Refreezing) ขั้นตอนน้ีเป็นการ
รักษาสภาพหลังจากที่องค์การเปล่ียนแปลงแล้วให้อยู่กับองค์การต่อไป ซึ่งหากองค์การเปล่ียนแปลง
โดยใช้การพัฒนาองค์การ (O.D: Organization Development) ขั้นตอนน้ีก็จะเป็นตการประเมินต่อ
เทคนิค หรือ วิธีการในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง หากวิธีการ
น้ีใช้ไม่ได้ผล ขั้นตอนน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการนําการเปลี่ยนแปลงไปดําเนินการและเกิดสิ่งใหม่ ๆ 
ในองค์การเกิดขึ้นแล้ว เช่น มีการใช้โครงสร้างองค์การใหม่ ใช้วิธีการทํางานใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ 
เป็นต้น องค์การก็จะต้องหาทางรักษาสภาวะใหม่น้ันไว้ 
  การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกิดเป็นกระบวนการ สภาวะขององค์การจะเหมือนกับนํ้าแข็ง
ที่หล่อเป็นรูปต่าง ๆ เมื่อจะสร้างนํ้าเข็งให้เป็นรูปใหม่ จะต้องทําให้นํ้าแข็งรูปเดิมละลายเป็นนํ้าก่อน เพ่ือ
จะสามารถนําไปใส่ในภาชนะรูปใหม่ และนําไปแช่แข็งเพ่ือให้เป็นรูปเกิดขึ้น เช่น มีนํ้าแข็งรูปกระต่าย 
อยากได้นํ้าแข็งรูปนก จะต้องทําให้นํ้าแข็งรูปกระต่ายละลายแล้วนํานํ้าไปใส่ในพิมพ์รูปนกเพ่ือให้ได้
นํ้าแข็งรูปนก การเปลี่ยนแปลงในลักษณะกระบวนการดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 
 



 

 

21

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการในการเปลีย่นแปลงองค์การ (Vecchio, 1988, อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 
2548, หน้า 314) 

 
 แกนนอน (Gannon, 2000, p. 50, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ กิจสมัคร, 2541) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลสําเร็จ โดยแบ่งขั้นตอนไว้ 10 ระยะคือ 
  1. การเข้าใจความต้องการ (Understanding the need for change) ระยะแรก
พนักงานจําเป็นต้องรู้ว่าทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลกระทบต่อ
พนักงานและงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในระยะแรกผู้บริหารจะต้องพยายามอย่างมากในการ
ปรับความเข้าใจกับพนักงาน 
  2. การยอมรับความต้องการ (Understanding the existing organization culture) 
ระยะต่อมาหากจะให้พนักงานเข้าใจความต้องการอย่างเดียวอาจไม่ได้มาซึ่งการยอมรับ ผู้บริหาร
จะต้องสร้างความไว้วางใจและให้ความเช่ือมั่นแก่พนักงานว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจะทําให้
พนักงานและองค์การได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
  3. การเข้าใจวัฒนธรรม (Understanding the existing organization culture) 
ระยะน้ีหากองค์การยังไม่พร้อมที่จะมีการเปล่ียนแปลง และเกิดการต่อต้านจากพนักงาน ผู้บริหาร
อาจจะต้องหยุดทําความเข้าใจและสร้างการยอมรับก่อน เพ่ือทําให้เกิดแรงสนับสนุนในการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
  4. ระบุวิสัยทัศน์ขององค์การ (Stating the corporate vision) ระยะน้ีเป็นการสร้าง
วิสัยทัศน์หรือภาพแห่งความสําเร็จ เพ่ือให้พนักงานในองค์การเกิดความเช่ือมั่นและมองเห็นภาพใน
อนาคตว่าหลังจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดอะไรข้ึน 
  5. อธิบายกลยุทธ์ (Explaining the strategy) ระยะน้ีเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานเข้าใจ 
ยอมรับ และให้การสนับสนุน พนักงานพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้บริหาร
จะต้องอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนว่าควรทําอย่างไร มีแนวคิด และยุทธศาสตร์ อย่างไรเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความสับสนหรือความเข้าใจผิด 

การสลายความต้องการ 

ที่จะอยู่ในสภาพเดิม 
การดําเนิน 

การเปลี่ยนแปลง 
การรักษาสภาวะใหม่

ให้เกิดขึน้ 

Unfreezing 

- การยอมรับความจําเป็น
ในการเปลี่ยนแปลง 

- การเอาชนะการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง 

Changing

‐ การประเมินการ
เปลี่ยนแปลง 

‐ การรักษาสภาพใหม่
ที่เกิดขึ้น 

Refreezing

- การเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่างๆ ในองค์การ 
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  6. กําหนดโครงการสําหรับการเปลี่ยนแปลง (Defining the program for change) 
ระยะน้ีจะเป็นการสร้างกระบวนการในการทํางานใหม่ ทั้งวิธีการทํางาน ขั้นตอน และพฤติกรรมใน
การทํางานจะต้องมีการปรับใหม่จึงต้องอาศัยการทําความเข้าใจอย่างถูกต้องและรอบคอบ 
  7. กําหนดบทบาทการจัดการ (Clearly defiing management role) ระยะน้ีผู้บริหาร
จะต้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะติดตามและประเมินผล ตลอดจนการส่ือสารแบบสองทาง เพ่ือให้
สามารถสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานด้วยกันได้ 
  8. เข้าร่วมโครงการ (Launching the program) ระยะน้ีจะเริ่มดําเนินการอย่างเป็น
ทางการและค่อยเป็นค่อยไป โดยผู้บริหารจะประกาศถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และวิธีการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ รวมถึงการกระจายอํานาจและให้กําลังใจบุคลากรในองค์การ 
  9. การติดตามความคืบหน้า (Monitoring program) ระยะน้ีเป็นขั้นตอนการติดตาม
ความคืบหน้าและประเมินผล หากการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จควรมีการเสริมแรงหรือฉลอง
ในความสําเร็จ หรือหากมีข้อผิดพลาดควรรีบปรับปรุงและแก้ไข 
  10. กลไกสนับสนุน (Supporting mechanisms) หมายถึง การสร้างทีมงานการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งกลุ่มที่มาจากฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงาน ทีมการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงต้ังเป้าหมายและเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารจากท้ังสองฝ่าย เพ่ือให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผล 

  กล่าวได้ว่า กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน เป็น
การทําความเข้าใจ การยอมรับ การให้ความสนับสนุน การสร้างวิสัยทัศน์ การอธิบายยุทธศาสตร์ การ
สร้างกระบวนการ ตลอดจนการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร 2) การปฏิบัติ และ 3) การบริหารหรือ
การจัดการ  

 เคริท เลวิน (Lewin, 2001, อ้างถึงใน เสริม กัลยารัตน์, 2550, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า 
องค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning for Change)  
  การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารตระหนักถึงความจําเป็นในการที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เมื่อเทียบเคียง
ผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของการดําเนินงานแล้ว องค์การของเราเร่ิมด้อยกว่าองค์การ
ประเภทเดียวกันในที่อ่ืน ๆ หรือเมื่อมีปัจจัยมากระทบ เช่น เมื่อมีการตระหนักถึงความจําเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ เป็นต้น หรือในบาง
กรณีอาจเป็นการตระหนักถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมากจากสาเหตุภายในองค์การ
เอง เช่น ความไม่พอใจในผลงาน ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การ บรรยากาศการทํางาน
หรือเกิดจากการที่ได้มีความคิดหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การ เป็นต้น  
  เมื่อผู้บริหารได้ตระหนักถึงความจําเป็นดังกล่าวแล้วก็จะนํามาสู่การคิดวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง โดยท่ัวไปประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ และการวางแผน
โครงการการปรับเปลี่ยนองค์การ 
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  1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis) เป็นการศึกษาถึง
สภาพการณ์ภายในและภายนอกขององค์การเพ่ือวิเคราะห์ถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เป็นประเด็นที่ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีส่วนสนับสนุนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ อาจใช้การ
วิเคราะห์สถานการณ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นผลักดันการเปลี่ยนแปลง โดยการเปิดโอกาสให้
สมาชิกขององค์การได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักถึง
สภาพการณ์และความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในวงกว้าง 
   ประเด็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ มีประเด็นสําคัญที่ควรจะต้องวิเคราะห์ดังน้ี 
   1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง การศึกษาสภาพและ
แนวโน้มทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 
(General Environment) และปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานขององค์การ 
(Operational Environment) เช่น สภาพของตลาด ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ป้อนวัตถุดิบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) เป็นต้น การศึกษาวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยให้เห็นถึง
ความจําเป็นและสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยน 
   1.1.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในองค์การ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพและ
แนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การเพ่ือระบุปัญหา สาเหตุที่เป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การวิเคราะห์ถึงแรงต้านและแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์การด้วย โดยทั่วไปในการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายในองค์การนั้นควรอาศัยแนวคิดทางการบริหารในการกําหนดกรอบการวิเคราะห์
องค์การ เช่น Mckinsey’s 7Ss Model ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์องค์การโดยการพิจารณาปัจจัย
ด้านต่าง ๆ 7 ด้านประกอบกันคือ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทักษะความชํานาญ แบบ
แผนวัฒนธรรม และค่านิยมร่วม ซึ่งการใช้กรอบแนวคิดเป็นหลักในการวิเคราะห์น้ันจะช่วยให้
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง และเป็นระบบได้ดีกว่าการวิเคราะห์โดยอาศัยเพียง
ข้อเท็จจริงตามที่ได้พบเห็น เพราะองค์การน้ันเปรียบด่ังภูเขานํ้าแข็ง ซึ่งมีส่วนที่ปรากฎออกมาเหนือ
นํ้าให้เห็นได้ชัดเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน โดยที่ยังมีส่วนใหญ่อีกส่วนหน่ึงซ่อนเร้นอยู่ใต้ผิดนํ้า และในหลาย
กรณีก็จะพบสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนในองค์การน้ันอาจเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ที่ไม่ค่อยมีใครได้หยิบยกข้ึน
มาพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงกัน  
   วิธีการในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถทําได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับ
ความจําเป็นของปัญหาแต่ละองค์การ ตลอดจนเวลา ทรัพยากรท่ีองค์การสามารถทุ่มเทให้กับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
   - การศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิจัยตลาด การวิจัยสํารวจทัศนคติของ
บุคลากรในองค์การ การศึกษาหาความจําเป็นในการฝึกอบรม หรือการวิจัยประเมินผลโครงการ เป็นต้น 
   - การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) หรือการประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (Delphi Technique) เป็นต้น 



 

 

24

   - การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลผลการประกอบการขององค์การหรือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ เป็นต้น 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบต่าง ๆ เช่น Focus Group การประชุมระดม
สมอง (Brainstorming) หรือการประชุมวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning Workshop) เป็นต้น 
   - การประชุมปรึกษาหารือกันโดยทั่ว ๆ ไป 
  1.2 การวางแผนโครงการในการปรับเปลี่ยนองค์การ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
องค์การเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน และต้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นแนวทางร่วมกันในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงนับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่จําเป็น
โดยทั่วไป การวางแผนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีข้อพิจารณาและขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
   1.2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้วิเคราะห์สถาน
การณ์ไปแล้วก็จะทําให้ทราบองค์การมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง และจะต้อง
เปลี่ยนให้เป็นอย่างไร ในขั้นตอนของการวางแผนการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการนําข้อคิดเหล่าน้ันมา
พิจารณากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อพิจารณาในการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีดังน้ี 
   - การกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ควรกําหนดให้ตรงกับสิ่งที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงที่ได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ และควรพิจารณาถึงแรงต้านและแรงเสริมของการ
เปลี่ยนแปลงด้วย เพ่ือให้วัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้นน้ันมีความเป็นไปได้สูง  
   - วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงกําหนดได้เป็นหลายระยะ เช่น ระยะยาวกว่า 5 
–10 ปี ระยะปานกลาง 3 – 5 ปี และระยะสั้น คือภายในเวลาไมเ่กิน 1 – 2 ปี  
   - วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง อาจกําหนดได้เป็นหลายระดับ เช่น ระดับ
กิจกรรม ระดับโครงการ ระดับแผนงาน ระดับองค์การโดยรวม และระดับที่กว้างกว่าองค์การ เช่น 
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร ์ คือ การผลกดันให้สิงคโปร์เป็นเกาะ
อัจฉริยะภายในปี ค.ศ.2000 เป็นต้น 
   - ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ไม่ควรกําหนดให้องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน เพราะจะทําให้เกิดความยุ่งเหยิง สับสนได้ ดังน้ัน จึงควร
กําหนดวัตถุประสงค์โดยจัดลําดับความสําคัญให้ดีและกําหนดให้มีขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่
พอเหมาะพอดีกับขีดความสามารถขององค์การ 
   - ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ควรมีการทบทวนจุด มุ่งหมาย 
และภารกิจหลักที่เป็นมูลเหตุในการจัดต้ังองค์การให้ดีเพ่ือป้องกนไม่ให้องค์การปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ 
ไปมากจนหลงทางไปจากภารกิจหลักขององค์การ  
   - ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลง ควรกําหนดให้ชัดเจน วัดผลได้ 
หรืออาจกําหนดให้มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ ซึ่งจะช่วยเป็นหลักนําทาง (Milestones) ในการ ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเพ่ือใช้ในการเทียบเคียง (Benchmarking) กับองค์การอ่ืน ๆ ด้วย 
   1.2.2 การกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็จะเป็นการกําหนดกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนองค์การ ซึ่งอาจเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ หรือเป็นโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย 
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ๆ กิจกรรมท่ีร้อยเรียงกัน และอาจอยู่ในรูปของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยโครงการการเปลี่ยนแปลงต่
าง ๆ ที่สอดคล้องกัน โดยในการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมมีข้อพิจารณาที่ สําคัญดังน้ี 
   - การกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเหล่าน้ีควรนําไปสู ่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลงองค์การ และควรพิจารณากําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะช่วย
ยกระดับแรงเสริม หรือลดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเข้าไปด้วย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจโดยทั่วกันถึงแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทําให้
โครงการประสบผลสําเร็จ  
   - แต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จให้ชัดเจน 
วัดผลได้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงองค์การน้ันบางคร้ังอาจสังเกตเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ชัดเจน 
หากไม่กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือบ่งช้ีความสาเร็จก้าวหน้าให้ดีก็จะหลงทางได้ 
   - ในการกําหนดแผนงาน โครงการควรมีการกําหนดด้วยว่าใครควรเข้ามามี ส่วนร่วม
ในการปรับเปลี่ยนองค์การในส่วนใด เช่น ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงกับส่วนที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มี
ความรู้ ความชํานาญ หรือเป็นที่เคารพเช่ือฟังในองค์การ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถระดมความคิดเห็น 
ความร่วมมือ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น  
   - การกําหนดจังหวะระยะเวลาในการดําเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ควรกําหนดให้
พอเหมาะพอดีไม่ทําหลาย ๆ อย่างพร้อมกันเกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดภาระท่ีหนักเกินไป และเพ่ือป้องกัน
ความสับสนด้วย 
   - โดยท่ัวไปการปรับเปลี่ยนองค์การมักต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ อย่างมี
ลําดับขั้นตอน เช่น ก่อนที่จะปรับโครงสร้างการแบ่งงาน ก็ควรทบทวนยุทธศาสตร์ที่เป็นตัวกําหนด
บทบาท ภารกิจขององค์การก่อน หรือก่อนที่จะคิดวางแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ก็ควรจัดระบบระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจนก่อน เพ่ือจะได้ทราบว่าควรจะอบรมอะไร ฯลฯ 
  ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (Implementing Change) 
ในการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติน้ันประกอบด้วยขั้นตอนและข้อพิจารณาต่าง ๆ ดังน้ี 
   2.1 การกําหนดกลยทธ์ุในการนาแผนการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบัติ การกําหนด
กลยทธุ์ในการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นการพิจารณาเลือกแนวทางในการที่จะนํา
โครงการไปปฏิบัติให้เกิดผล เช่น การเลือกใช้กลยุทธ์แบบบัญชาการ แบบมีส่วนร่วม หรือแบบพัฒนา
องค์การสําหรับแต่ละโครงการ ตลอดจนการเลือกส่วนผสมของการดําเนินโครงการที่ให้ผลรวดเร็ว
ทันที กับโครงการระยะปานกลาง และระยะยาว เป็นต้น  
  2.2 การสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงแผนการเปลี่ยนแปลง การส่ือสารสร้างความเข้
าใจถึงแผนการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันเก่ียวกับสภาพปัญหา ความจําเป็น รวมทั้งเป้าหมาย วิธีการ 
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ควรรีบแจ้งให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง และบุคคลอ่ืน 
ๆ ในองค์การได้ทราบถึงสิ่งเหล่าน้ีโดยเร็วและโดยชัดเจน เพ่ือ ป้องกันการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโด
ยอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบ โดยสําหรับผู้ที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง หรือผู้ที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ 
ควรใช้วิธีการสื่อสารโดยการพูดคุยปรึกษาหารือกันมากกว่าการสื่อสารกันทางเอกสาร การสื่อสารให้
บุคลากรในองค์การได้มีความเข้าใจร่วมกันน้ีอาจเรียกว่า เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่่วม (Shared Vision) 
ซึ่งจะ่วยในการสร้างความรู้สึกมีส่วนรวมได้ดี 
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  2.3 การจัดแบ่งงาน โดยทั่วไปงานในแผนการปรับเปลี่ยนองค์การน้ันจะเป็นงานที่เพ่ิม
ขึ้นมาจากงานปกติที่ทําอยู่่จึงควรจัดแบ่งงานในโครงการการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เป็นภาระเพ่ิมเติมแก่ผู้
ปฏิบัติมากจนเกินไป โดยหากการเปลี่ยนแปลงน้ันมีความสําคัญเร่งด่วน ควรพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติมา
ทํางานในโครงการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเต็มเวลา โดยปกติโครงสร้างของหน่วยงานที่ทําหน้าที่
บริหารการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเฉพาะกิจ แต่ในปัจจุ
บันองค์การ ต่าง ๆ มักจัดให้หน่วยงานบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นหนวยงานถาวรมากขึ้น เช่น ใน
กรณีของผู้แทนคุณภาพ (Quality Management Representative) ในระบบ ISO 9000 
  2.4 การจัดกําลังคน ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการการเปลี่ยนแปลงน้ัน ถือได้ว่าเป็น 
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีส่วนสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จของโครงการท้ังในแง่ของ
การดําเนินงาน และในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกขององค์การ ดังน้ัน
นอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน ้าที่ตามแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้ว  ผู้ นํ า 
การเปลี่ยนแปลงควรมีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้น 
ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ความเป็นผู ้ร่วมงานท่ีดี และมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ฯลฯ  
  2.5 การจัดระเบียบวิธีการดําเนินงาน เมื่อได้มีการจัดแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ แล้ว 
การกําหนดระเบียบวิธีที่จะใช้ในการ ดําเนินงานในแต่ละโครงการ และวิธีการท่ีจะประสานงานระหว่
างโครงการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยทั่วไปแล้วระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหาร
โครงการด้วยกันเอง และการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้
สามารถติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจทําให้แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
(Momentum) ต้องสูญเสียไป  
  2.6 การพัฒนาบุคคล การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ หมายถึง การท่ีต้องทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคย
ทํามาก่อน ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถท่ีจะพอที่จะปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลง
จะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานใหม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลย่ังยืนก็ต่
อเมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเหตุผล ความจําเป็น และความสําคญของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
  2.7 การทําให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแบบแผนวัฒนธรรมขององค์การ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดผลที่ย่ังยืนจะต้องได้รับการยอมรับเป็นแบบแผนวัฒนธรรมของสมาชิกขององค์
การ ดังน้ันในการนําโครงการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่การปฏิบัติจึงควรกําหนดให้กิจกรรมที่จะช่วย
ทําให้การเปลี่ยนแปลงน้ันโดยทั่วกัน เช่น การกําหนดให้ความสามารถ หรือผลงานตามแผนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑ์สําคัญประการหน่ึงในการพิจารณาความดีความชอบ แต่งต้ังโยก ย้าย หรือการ
ที่ผู้บริหารคอยติดตามให้ความสนใจกับผลความก้าวหน้าของแผนการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้า
งเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงให้เด่นชัด และอ้างถึงสัญลักษณ์น้ัน บ่อย ๆ เช่น 
โครงการ Six Sigma ของบริษัทจีอี หรือการใช้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 เป็นเคร่ือง มือในการ
ปรับเปลี่ยนองค์การสู่วัฒนธรรมการทํางานที่เป็นระบบระเบียบ ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
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  2.8 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน แม้ว่า
โดยผิวเผินจะดูเหมือนเป็นงานพิเศษท่ีเพ่ิมเติมมาบนงานประจําตามปกติ แต่แท้ที่จริงแล้วการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเป็นการลงทนซึ่งบางคร้ัง อาจต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานประจําขององค์การ ดังน้ันจึงควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานการเปลี่ยนแปลงให้
ชัดเจน และพยายามจัดสรรงบประมาณตามหน่วยวัดผลงานตามตัวช้ีวัดน้ัน ๆ โดยพยายามให้อิสระ
แก่ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายงบประมาณ เน่ืองจากงานบริหารการเปล่ียนแปลงน้ันมี
ความไม่แน่นอนสูงเพราะเป็นเรื่องใหม่ ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงาน
ประจําตามปกติอาจไม่ยืดหยุ่่นคล่องตัวพอสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
   การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการกําหนดกลยุทธ์ การส่ือสารสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การจัดโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากําลังของหน่วยงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
ให้ดี นอกจากน้ียังต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่เก่ียวข้อง การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์
การ และการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร โดยสิ่งเหล่าน้ีควรดําเนินการใหสอดคล้องต่อเน่ือง
กันอย่างเป็นระบบด้วย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  
 ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปล่ียนแปลง (Evaluating and 
Maintaining Change) การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง คือ การติดตามความก้าวหน้า เพ่ือ
เรียนรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างทันเวลา การติดตามประเมินผลยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นผ
ลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเฉพาะหากผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ ติดตาม สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ อย่างจริงจังให้คนในองค์การได้เห็นโดยทั่วกัน ก็จะเป็นกําลังใจให้แก่ผู ้
ปฏิบัติงานบริหารการเปลี่ยนแปลง และจะเป็นการบ่งช้ีให้บุคคลอ่ืน ๆ ในองค์การได้ตระหนักถึง
ความสําคัญที่ผู้บริหารให้แก่โครงการเปลี่ยนแปลง การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงย่ิงทําได้
โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน พร้อมทั้งตัวช้ีวัดผลความก้าวหน้าเป็น 
ระยะ (Milestones) และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ เช่น โครงการด้านความปลอดภัยตามโรงงานต่าง ๆ ที่จัดให้มการประกวดแข่งขันกันในด้าน 
ความปลอดภัย โดยมีการรวบรวมสถิติเป็นรายวัน และให้รางวัลกันเป็นรายเดือน เป็นต้น การจัดให้ผู้
ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง เช่นน้ีก็จะช่วยสร้างนิสัย หรือแบบแผน
วัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้ต่อเน่ืองย่ังยืนการกําหนด
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  - การจัดให้มการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
  - การกําหนดเร่ืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาความดีความชอบ แต่งต้ังโยกย้าย  
  - การจัดรางวัล สิ่งจูงใจสําหรับผู้ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ได้ดีและการลงโทษ
สําหรับผู้ที่ต้อต้าน ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ 
  -การมองหาสิ่งท้าทายใหม่ ๆ เพ่ือที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหน่ึง  
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 บลูซ แอลเลน (Allen, 2004, อ้างถึงใน ปิยะธิดา อินทรโชติ, 2553, หน้า 31-32) กล่าวไว้
ว่า กระบวนการทํางานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี  

  - ขั้นตอนที่ 1 เป็นการกําหนดบทบาทร่วมกันของคนในองค์กรในการเตรียมความพร้อม
ที่จะก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลง ซึ่งกิจกรรมหลักที่ต้องทําภายในขั้นตอนน้ีคือ การกําหนดกลยุทธ์ใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลง เริ่มสื่อสารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

   เมื่อขั้นตอนที่ 1 สําเร็จลุล่วงแล้ว ลําดับต่อไปคือ การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหน่ึงประสบผลสําเร็จ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 

  - ขั้นตอนที่ 2 จะประกอบด้วย การสื่อสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การ
กําหนดพฟติกรรมหรือรูปแบบในการทํางานใหม่ การทํางานร่วมกันระหว่างทีมหรือแผนกในองค์กร 
นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับการจัดทีมฝึกอบรม วางแผนส่งต่อการทํางาน รวมถึงจัดดรูปแบบของการ
ประเมินผล  

  - ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงสําเร็จผล 
โดดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ีจะประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิลัติการ การฝึกอบรม การ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร การติดตามการดําเนินงาน การสื่อสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมขององค์กรรวมถึงวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมถึงการ
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งกรอบแนวคิดน้ีสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้ 
 สายฟ้า พลวายุ (2543, หน้า 8) กล่าวไว้ว่า หลักการสําคัญของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ประกอบด้วย  
  1. การวางแผนและเตรียมการ ดังน้ี  
   1.1 การกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็น 
เพราะว่า การเริ่มต้นทํางานเร็วเกินไปน้ัน ทําให้ขาดการวางแผน และขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ
ในทางกลับกันการเริ่มต้นทํางานช้าเกกินไปอาจทําให้สูญเสียผลประโยชน์บางอย่างได้  
   1.2 การสร้างการสนับสนุน ซึ่งต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง และบุคคลผู้น้ันจะต้องสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความ
เข้าใจว่าในสถานการณ์ใดที่มีแนวโน้มทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้  
   1.3 การสื่อสาร ผู้บริหารจะต้องแจ้งให้พนักงานที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทราบถึง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบถึง เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่สําคัญในการสื่อสาร คือให้ความ
สนใจกับบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทํางาน  
   1.4 การมีส่วนร่วม ความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
สามารถสร้างและสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ และทําให้แผนงานได้รับการยอมรับมากขึ้น 
สามารถสร้างความไว้วางใจจากพนักงานได้ เพราะว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มในการ
เปลี่ยนแปลง  
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   1.5 การจูงใจ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความร่วมมือ และการสนับสนุนใน การ
เปลี่ยนแปลง การส่ือสารให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกที่จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงน้ัน
สามารถสร้างการสนับสนุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างสิ่งจูงใจสําหรับผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะสามารถลดปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้  
  2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ทางเลือกในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทางเลือกน้ันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเก่ียวข้องกับการกําหนดปัญหาในการประเมิน การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องการทางเลือกหลายทางในเวลาเดียวกัน เช่น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วัฒนธรรม 
และโครงสร้างองค์กรจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น 
  3. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เหตุผลในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดความ
เสี่ยงและภัยคุกคามต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะสมาชิกในองค์กรต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยชิน ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ จึงเกิดการต่อต้านขึ้น โดยการต่อต้านมี
หลายสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุส่วนบุคคล เน่ืองมาจากความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลง จะทําให้เกิด
อุปสรรคต่อตนเอง เมื่อเกิดความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงทําให้เกิดการต่อต้านขึ้นมาได้ โดยเฉพาะ
เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง จากสาเหตุดังน้ี 
   3.1 เกิดจากการขาดความเข้าใจและความมั่นใจ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ 
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง หรือไม่แน่ใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือไม่
เช่ือมั่นในตัวผู้นําว่าจะสามารถนําพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้  
   3.2 ความไม่แน่นอน เมื่อข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน จะส่งผล
ให้เกิดความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะทําให้เกิดความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือวิตกกังวลต่อรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่องค์กรจะนํามาใช้  
   3.3 มองเห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของแผนการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากความ
ใกล้ชิดกับงาน จะทําให้ทราบถึงข้อจํากัดของกลยุทธ์ ที่จะนํามาใช้ว่ามีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานแบบเดิม หรือไม่ ซึ่งหากนักบริหารยอมรับและเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ในการนําไป
ปรบัปรุงกลยุทธ์ เพ่ือ จัดการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3.4 การรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกัน เมื่อได้รับผลกระทบจะ
ทําให้เกิดการต่อต้านขึ้น ซึ่งก็จะมีความรุนแรงและความแตกต่างกันไป ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดเตรียม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในองค์กร  
   3.5 ความเฉื่อยชา พนักงานในองค์กรจะรู้สึกสบาย เมื่อทํางานในวิธีการเดิมที่ทําอยู่
มากกว่า เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทํางานใหม่ เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น 
   3.6 ความไม่ไว้ใจ ถ้าการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดผลในเชิงบวกในอนาคต พนักงานจะ
เกิดความสงสัยว่า เขาจะเป็นอย่างไรในอนาคต  
   3.7 การขาดแคลนข้อมูล เก่ียวกับความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  

   3.8 การต่อต้านผลท่ีเกิดขึ้น การประเมินถึงผลกระทบในทางบวก และทางลบที่จะ
เกิดขึ้น พนักงานจะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้พนักงาน
สูญเสียผลประโยชน์ 
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 สมยศ นาวีการ (2547, หน้า 20) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การจะมี
ส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เพราะว่าหน้าที่ทางด้านการจัดองค์การน้ันจะเป็นหน้าที่ที่ต่อ
เน่ืองมาจากหน้าที่ทางด้านการวางแผนองค์การ โครงสร้างขององค์การจะเป็นสิ่งที่ถูกนํามาใช้เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ในหน้าที่ทางด้านการวางแผน การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเพ่ือ
พัฒนาองค์การน้ันจึงเป็นการกระทําทางด้านการบริหารที่พยายามจะปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นทางการของงานและความสัมพันธ์ทางด้านอํานาจหน้าที่ และใน
ขณะเดียวกันเราจะต้องยอมรับว่าโครงสร้างขององค์การดังกล่าวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ทางด้านตัวบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่าง ๆ น้ันอาจถูกต่อต้านจาก
สมาชิกขององค์การได้ 

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) (2548, หน้า 42) 
กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการจัดการความเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังน้ี  
   1. กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
   1.1 การละลาย (Unfreezing) คือ การเปลี่ยนแปลงที่พยายามเอาชนะแรงต้าน จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การพยายามลดความรุนแรงของแรงต่อต้านน้ัน นักบริหารจะต้อง
วางแผน อย่างรอบคอบ เพราะการต่อต้านมักจะปรากฏให้เห็นเสมอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง  
   1.2 การเคลื่อนย้าย (Movement) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเน่ือง เพ่ือที่จะผลักดัน
ให้ระบบที่ถูกทําให้ละลายแล้วเข้ามาแทนที่ระบบเดิม ซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญมากที่จะ
ทําให้องค์กรต่ืนตัวที่จะรับความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
ปัญหา ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า  
   1.3 การทําให้คงตัว (Refreezing) เป็นการพยายามรักษาความสมดุลของแรงสอง
แรง ระหว่างแรงผลักดัน เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่กับแรงต่อต้าน 
ความเปลี่ยนแปลง  
  2. กลยุทธ์การจัดการความเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย  
   2.1 การปรับรื้อระบบทําโดยการออกแบบกระบวนการทํางานใหม่ โดยมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน คือ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โครงสร้าง สิ่งจูงใจ และ
ค่านิยม ปัจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการปรับรื้อระบบ คือ การยอมรับจากผู้บริหาร
ระดับสูง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ คือ การวางแผนความร่วมมือ  
   2.2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างทักษะ และความรู้เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน ลักษณะที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการทํางาน
อย่างต่อเน่ือง และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ คือ 1) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร 2) วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 3) ความสามารถขององค์กรในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการต้ังสมมุติฐานแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 4) การทดลองเพ่ือพัฒนาความรู้ มีการทําการทดลองเพ่ือหาวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือหาความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง และช่วยให้พนักงานมีความเคยชินกับการ
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เปลี่ยนแปลงและลดการต่อต้าน 5) เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากความสําเร็จ และ
ความล้มเหลวในอดีต เพ่ือหาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในปัจจุบัน 6) เรียนรู้จากการปฏิบัติ และ
ความคิดของผู้อ่ืนเป็นการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เพ่ือหาข้อมูลและ
ความรู้ใหม่ โดยการต้ังมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการทํางานของคู่แข่ง และเปรียบเทียบกันขององค์กร 
และการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะอภิปรายเก่ียวกับผลดีและผลเสียของสินค้าและบริการ 7) การ
แบ่งปันความรู้เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องมีวิธีการ
ถ่ายทอดข้อมูลที่มีประสิทธิผล เช่น การพัฒนาโครงการ การรายงาน การฝึกอบรม และการ
เปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมา 

  กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย กระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์การจัดการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวขับเคล่ือนให้การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดําเนินสู่ความสําเร็จต่อไป 

 ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลย์ชัย (2549) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบ
ของกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ โดยในแต่ละองค์ประกอบ
มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

  - องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and 
Behavior Management) เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมของผู้บริหารและบุคลากร ให้เป็น
ผู้ยึดแนวการทํางานที่เปิดรับ และพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ พร้อมเป็นผู้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีมุมมองผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาใน
เชิงบวก เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางาน และให้โอกาสทีมงานด้วยความสมัครใจ ปลูกฝัง
แนวคิดที่เอ้ือต่อการทํางาน เช่น ความต้ังใจจริง การเอาชนะอุปสรรค การทํางานให้ผลออกมาดีที่สุด 
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม ฯลฯ  

  - องค์ประกอบที่ 2 การส่ือสาร (Communication) เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่
องค์กรจะดําเนินการร่วมกัน การสื่อสารที่สําคัญ ได้แก่ 1) สื่อสารเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น เช่น 
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 2) สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ตลอดจนเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการความรู้  
3) สื่อสารถึงบทบาทหน้าที่คณะทํางานและผู้เก่ียวข้องในการจัดการความรู้ และ 4) สื่อสารเกี่ยวกับ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนความยาก และปัญหาที่อาจจะพบในการจัดการความรู้ 

  - องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) ช่วยให้การค้นหา 
เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ถ้าเป็นการจัดการความรู้ประเภทชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) มักจะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ประเภท 
ฝังลึก (Tacit Knowledge) มักจะเป็นกระบวนการที่สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันได้ เช่น  
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP)  
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  - องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้ (Learning) เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง เช่น การเรียนรู้โดยการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีกระบวนการ
ขั้นตอนดังน้ี 

   1. การกําหนดเป้าหมาย (Desired State) ซึ่งเป็นความต้องการในการจัดการ
ความรู้ เพ่ือตอบคําถามว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และจะทําให้ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการ
จัดการความรู้น้ัน  

   2. สรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ประสบการณ์ สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมเวทีต้องเป็นตัวจริง คือเป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องน้ัน ๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดี และมาจากความแตกต่าง หลากหลาย จึงจะเกิดพลัง  

   3. ค้นหาความรู้ฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงประสบผลสําเร็จ 
ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) โดยใช้กระบวนการสกัดขุมความรู้ (Knowledge Assets)  
เป็นรายบุคคล แล้วหลอมรวมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของทุกคนให้เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)  

   4. สร้างความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่มากมายมารวมไว้ เพ่ือจัดทาเน้ือหาให้เหมาะสม 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

   5. เลือกและกลั่นกรอง (Refine) โดยสรรหาเลือกความรู้ที่เป็นประโยชน์ และโดด
เด่น ซึ่งอาจจะนําไปเทียบเคียงทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่มีบันทึกไว้ หากไม่ตรงกับหลักการใด 
เราอาจจะได้หลักการปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น  

   6. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) กิจกรรมน้ีนําการจัดการที่เป็น
ระบบแล้วเผยแพร่แก่นักปฏิบัติที่มีความต้องการจะนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

   7. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Use) เป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง เพราะ
เมื่อมีการจัดการความรู้แล้วไม่นําไปใช้ประโยชน์ก็ไม่บังเกิดผลใด ๆ ทําให้เกิดความสูญเปล่าในการ
จัดการความรู้  

   8. การนําความรู้ที่ได้มาและผ่านการนําไปใช้แล้วว่าเกิดประโยชน์จริง มาเก็บไว้ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ไว้เป็นแหล่งความรู้ (Knowledge 
Assets) เพ่ือให้เกิดพลังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   9. การตรวจสอบ (Monitor) เป็นการทบทวนดูว่าทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการ
ความรู้ มีขั้นตอนใดที่จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ขั้นตอนใดมีความเหมาะสมดีแล้ว  

  - องค์ประกอบที่ 5 การวัดผล (Measurement) เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น มี
การนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน อันได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ 
(Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) การวัดผลจะทําให้เราได้รู้ว่าการจัดการความรู้
ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่  
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  - องค์ประกอบที่ 6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Rewards) 
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณา
การกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ในการจัดการความรู้ให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้น้ันจะต้องมีสิ่งกระตุ้น ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพิจารณาเรื่องการยอมรับ และให้รางวัล ก็เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ ความสอดคล้อง 
และความเต็มใจถ่ายทอดร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งแต่ละองค์กรต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ของ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ คํายกย่องชมเชย เป็นต้น 

  กล่าวได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process: CMP) ทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นแผนช่วยในการนําบุคลากรเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้าง แสวงหา และบริโภคความรู้ของ
องค์กรน้ันๆ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน้า 425) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
(Changing Structure) ในอดีตลักษณะของโครงสร้างองค์การจะมีลักษณะเป็นแบบแคบ (Narrow 
Structure) ซึ่งจะมีสายการบังคับบัญชาค่อนข้างสูง ทําให้การสั่งการ การติดต่อสื่อสารการตรวจสอบ
และการประเมินทําได้ไม่สะดวก แต่ลักษณะโครงสร้างองค์การในปัจจุบันมีแนวโน้มจะออกมาใน
รูปแบบกว้าง (Wide Structure) คือมีการกระจายอํานาจจากผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ทําให้การทํางานสะดวกข้ึน มีอิสระ มีความคล่องตัว และสามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูกจํากัดในเรื่องแนวความคิด จึงทําให้พนักงาน
สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมได้โดยไม่ผิดคําสั่งผู้บังคับบัญชา 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550, หน้า 24-25) กล่าวไว้ว่า การ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน เป็นขั้นตอนที่มุ่งดําเนินการในวิถีทางเหมาะสมที่เป็นไป
ได้เพ่ือเช่ือมโยงผลงานอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการให้ความดีความชอบทั้งใน
ระดับหน่วยงานและบุคคล และบูรณาการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารจัดการทั่วไปขององค์กร 
อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงของเน้ืองานอันเป็นกิจวัตรของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างย่ังยืนถาวร เป็นการป้องกันมิให้บุคลากรในองค์กรย้อนกลับ
ไปดําเนินวิถีการทํางานแบบเดิม แนวทางการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืนได้แก่ 
  1. รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติดี: การพิจารณาและจัดหาสิ่งจูงใจที่เป็นที่ต้องใจกลุ่มเป้าหมาย 
และสอดคล้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สิ่งจูงใจได้แก่รางวัลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญและมีผล
ในการเสริมแรงทางบวก สร้างขวัญกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงให้ดํารงอยู่สืบไป 
  2. การทบทวนระบบบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง: ในกรณีที่จําเป็น อาจมีการทบทวน
ระบบบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง อาทิ หน้าที่รับผิดชอบ และการมอบหมายอํานาจประจําตําแหน่งงาน
ผังโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนกระบวนงาน ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงน้ีดําเนินไปได้อย่าง
ถาวร และโดยราบรื่นอันเป็นผลจากการบูรณาการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ทางการขององค์กร การละเลยไม่ดําเนินการในข้ันตอนน้ีหากมีความจําเป็นจะทําให้การเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้รับการสานต่อ เมื่อคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลงสลายตัวไป 
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  3. การติดตามผล: การติดตามผลเป็นการประเมินความคืบหน้าเพ่ือนําข้อมูลที่ได้
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือวินิจฉัยและเรียนรู้จากประสบการณ์
ในโครงการ อีกทั้งเพ่ือฉลองความสําเร็จและแสดงความยินดีแก่บุคคล/หน่วยงานที่สามารถดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนจนสําเร็จ  

 ขั้นตอนการดําเนินการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (กพร., 2551, หน้า 8-10)  
เป็นการเตรียมก่อนนําการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กร เพ่ือให้การเปล่ียนแปลงน้ันดําเนินไปในทิศทาง 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือมุ่งสร้างเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี  

  1. การจัดต้ังคณะทํางานบริหารการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับการ
ยอมรับ และความไว้วางใจจากบุคคลส่วนใหญ่ภายในองค์กร เห็นความสําคัญและความจําเป็น ของ
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างดี 

  2. กําหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการทํางานร่วมกันเพ่ือให้คณะทํางานมี
แนวทางมาตรฐานในการประสานงานและบรรลุผลร่วมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอัน
เน่ืองมาจากข้อขัดแย้ง ความเข้าใจผิด  

  3. กําหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 
และติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กร  

  4. สํารวจความพร้อมของคนในองค์กร ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในเรื่องน้ัน  
  5. กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร และกลุ่ม

บุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
  6. ประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเป็นรายกลุ่ม  
  7. กําหนดแผนการสร้างความเข้าใจที่คลอบคลุม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผลที่

ได้ในขั้นตอนน้ี ได้แก่ แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กร และแผนกิจกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่กําหนดไว้ โดยเน้นการสร้างการยอมรับในองค์กรตามลําดับขั้นตอน APEC 4 ขั้นตอน
ดังน้ี “รับรู้ (Awareness) ศรัทธา (Passion) ศึกษาวิธี (Education) และมีความสามารถ 
(Competence)” วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางน้ีเป็นผลมาจากการนําแนวคิดการ
บริหารการเปล่ียนแปลงที่ใช้กันแพร่หลาย ในนานาประเทศมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลงองค์กรในภาครัฐของไทยโดยมีจุดเด่นคือ มุ่งสร้างการยอมรับและแรงสนับสนุนจาก
คนในองค์กรในภาพรวมตามข้ันตอน “รับรู้” และ “ศรัทธา” ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญแก่ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคลในขั้นตอน “ศึกษาวิธี” และ “มีความสามารถ” ซึ่งผลที่ได้จาก
ขั้นตอนงานนี้คือ การยอมรับสนับสนุนจากบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรที่ดําเนินการดังน้ี  

7.1 ขั้นการรับรู้ (Awareness) คือ การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้าหมาย และผู้
ที่เก่ียวข้อง ถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสร้างความเข้าใจในความเสี่ยง หรือผลเสียทั้งใน
ระดับองค์กร และบุคลคล หากองค์กรไม่ดําเนินแผนการเปลี่ยนแปลง  
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7.2 ศรัทธา (Passion) การสร้างความศรัทธา กระตุ้นให้อยากเปลี่ยนแปลง เป็น
ขั้นตอนหลังจากที่สามารถสร้างการตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรแล้ว การสร้างศรัทธาอาจ
กระทําได้โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการและความจําเป็น 
และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ัน การตอบคําถามเรื่องประโยชน์
เฉพาะบุคคล จากการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ันได้อย่างกระจ่างชัดในระดับบุคคลเป็นต้น  

7.3 ศึกษาวิธี (Education) ขั้นตอนน้ีเป็นการเปิดโอกาส และจัดเตรียมกิจกรรม
เสริมความรู้ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้คนในองค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กร รวมท้ังความเข้าใจใน
บทบาท และความรับผิดชอบใหม่ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพราะความเข้าถึงความ
จําเป็นใน การเปลี่ยนแปลง และความกระตือรือร้นอยากเปลี่ยนแปลงเพียงลําพังไม่อาจนําพาไปสู่
ความสําเร็จได้ หากคนในองค์กรไม่รู้วิธีปฏิบัติเพ่ือไปสู่วิธีใหม่ กิจกรรมงานในขั้นตอน “การศึกษาวิธี” 
น้ีจึงได้แก่ การประเมินระดับความรู้ ทักษะสมรรถนะปัจจุบันของคนในองค์กร ในหัวข้อที่ประสงค์จะ
ให้เกิด การเปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะรายการที่จําเป็นแก่การเปลี่ยนแปลง 
แต่บุคลากรในองค์กรยังอ่อนด้อยอยู่ ตลอดจนริเริ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมความรู้เฉพาะในเรื่องที่
ประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิการรับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์โดยตรงจาก
ผู้เช่ียวชาญ ตามความเหมาะสมและจําเป็น  

   7.4 มีความสามารถ (Competence) ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างความเช่ือมั่นใน การ
ปฏิบัติจริงอันเกิดจากการท่ีบุคลากรได้นําความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดทักษะ และความมั่นใจว่าสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยวิธีการแบบใหม่ 
ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นตอนน้ีได้แก่ การจัดโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมาย การจัดวาระแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ในหมู่ผู้เคยดําเนินการมาแล้ว การจัดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช้ีแนะ
รายบุคคล เพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลท่ีไม่อาจดําเนินการได้ในการฝึกอบรมสัมมนา
เป็นกลุ่มใหญ่ การริเริ่มกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะเสริมแรงบันดาลใจ 
ความมั่นใจในการปฏิบัติจริง และขยายมุมมองในการทดลองปฏิบัติจริงสําหรับกลุ่มเป้าหมายตาม
ความเหมาะสม   
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่จะนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement) อย่างย่ังยืนและได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนน้ัน ผู้บริหารระดับสูงเป็นกุญแจสําคัญที่สุด โดยองค์ประกอบต่าง ๆ 
สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
  1. Commitment ความมุ่งมั่นต้ังใจของผู้บริหารระดับสูง ประสานกับความเอาจริงเอา
จังของคณะผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งหากประกาศเป็นนโยบาย มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการบรรจุเข้าไว้ใน
วาระการประชุมของผู้บริหาร เพ่ือติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา จะเป็นการส่งสัญญาณถึง
บุคลากรทุกระดับช้ันว่า “งานน้ีเอาจริง” 
  2. Climate สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรท่ี
เพียงพอเพราะถ้าจะให้บุคลากรร่วมใจเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว อย่าให้บุคลากรอ้างได้ว่า อุปกรณ์ไม่
พร้อมทรัพยากรไม่พอ เพราะบรรยากาศท่ีดีสร้างความผ่อนคลายได้มากCulture วัฒนธรรมที่เอ้ือ
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อาทร ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ทํางานเป็นทีม ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามผังโครงสร้างองค์กร แต่มุ่ง
ความสําเร็จเชิงกระบวนการเป็นหลัก 
  3. Communication การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทั้ง 2 ทางอย่างเปิดใจ รับฟังทุก
เสียงทุกความคิดเห็นรอบด้าน อย่างไม่มีอคติ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผนวกกับมิตรภาพที่ดีน้ี จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในกันและกัน ทําให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของงาน เมื่อจะทําอะไรก็
เกิดแรงต่อต้านเล็กน้อยจนหายไปในที่สุด 
  4. Coaching การถ่ายทอดความรู้และทักษะแบบเป็นขั้นตอนตามลําดับช้ัน รุ่นพ่ีสอน
รุ่นน้องหัวหน้าสอนลูกน้อง เพ่ือนแนะนําเพ่ือน การสอนงานท่ีถูกต้องนอกจากจะช่วยสร้างผลงานแล้ว 
ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย 
  5. Competency การบ่งช้ีความรู้และทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ชัด 
จัดแบ่งเป็นระดับช้ันที่ชัดเจน ช่วยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความสามารถที่สอดรับกับตําแหน่ง
งานน้ันต้ังแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้นําทุกระดับ และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนกําลังคน การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนงาน 
ตลอดจนการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงานด้วย 

  6. Credit (Reward and Recognition) การสร้างขวัญและกําลังใจ ด้วยการแสดง
ความยอมรับและช่ืนชมต่อความทุ่มเทที่บุคลากรกระทําให้แก่องค์กรด้วยความมุ่งมั่น มีการส่ือสาร
หรือประกาศให้รู้ทั่วกันว่าใครดี ใครเด่น ให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่าง โดยอาจทําได้ทั้งในรูปแบบของ
รางวัล เงินหรือคํายกย่องชมเชย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอย่าง
ชัดเจนและตรงไปตรงมา 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพ่ือมุ่งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เน้นให้พนักงานได้เรียนรู้พฤติกรรมที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ จําแนกได้ 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) การวางแผนการเปลี่ยนแปลง คือ การวางแผนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกเพ่ือนํามาประกอบการวางแผน
กลยุทธ์ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ การจัดทําแผนการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
สร้างทีมงานรับผิดชอบดูแล และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 2) 
การนําแผนการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติ คือ การกําหนดแผนกลยุทธ์ุ การสื่อสารสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
กัน การจัดโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากําลังของหน่วยงาน โดยนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ การสื่อสารช้ีแนะแนวทางสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การจัดแบ่งกําลังคน การจัด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ 3) การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง คือ การ
ติดตามความก้าวหน้า เพ่ือเรียนรู ้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างทันเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ย้อนกลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิม ได้แก่ การจัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง การกําหนด
เรื่องการมีส่วนร่วม มีการพิจารณาความดีความชอบ แต่งต้ังโยกย้าย จัดรางวัล สิ่งจูงใจสําหรับผู้ที่
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ได้ดีและการลงโทษสําหรับผู้ที่ต้อต้านขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม
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มาตรฐานใหม่ มองหาสิ่งท้าทายใหม่ ๆ เพ่ือที่จะพัฒนาและรักษาขีดความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหน่ึง  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ผู้วิจัย
ได้นําแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของ เคริท เลวิน (Kurt Lewin)
มาใช้เป็นตัวแปรต้นของการวิจัย เพราะสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องตระหนักถึงความต้องการและจําเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ต้องดําเนินการสู่ความเป็น
เลิศ อันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงดําเนินสู่
ความสําเร็จ ซ่ึงสามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 3 องค์ประกอบ คือ การ
วางแผนการเปลี่ยนแปลง การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
และรักษาผลการเปลี่ยนแปลง 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 
 2.2.1 ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรค
สองบัญญัติว่าระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 4 ฉบับคือ 
  1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ข้อ 2 วรรคหน่ึงบัญญัติว่าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดย
บุคลากรของสถานศึกษาน้ันหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้อง
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  2. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งน้ี ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานน้ันต่อสาธารณชน 
  4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้สถานศึกษายึด
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน และกํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบาง
ประการตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่
กรณี ประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้รัฐมนตรีทราบ  
  การประกันคุณภาพภายในมาตรา 48 กําหนดให้หน่วยงานด้านสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานด้านสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  การประกันคุณภาพภายนอกมาตรา 49 กําหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดย
คํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย หน่ึงครั้งใน 
ทุกหน้าปีนับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553)  
  ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้มีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทําการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาทุกแห่งจากองค์กรภายนอก อย่างน้อยหน่ึงครั้ง 5 ปี นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  
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  การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งจะประเมินในองค์ประกอบ และมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาโดยหน่วยงาน จัดการศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลการจัดการศึกษา
และคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประเมินจากภายนอกการประเมินภายนอก พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติกําหนดให้มีสํานักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาจัดต้ัง เป็นองค์การ
มหาชน ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพ การศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาแต่ละระดับและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด กําหนดให้ประเมินในรอบแรกภายใน 6 ปี นับแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้ และ
ต่อไปทุก ๆ 5 ปี การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้าน
ของสถานศึกษา เป็นภาระงานปกติของสถานศึกษาท่ีได้รับการดูแลเอาใจใส่จัดระบบให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ วางแผน จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุง
พัฒนางานของตนตามทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
  ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการคือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การ
วิจัย 3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ ที่ทําให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 
  1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
  2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
  3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า สามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
  4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
  6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่7
สิงหาคม2549เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  8 .  กระทรวงศึกษาธิการไ ด้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้
สถาบันอดุมศกึษาจดัการศกึษาให้มมีาตรฐานตามประเภทหรอืกล่มุสถาบนัอดุมศกึษา 4 กลุ่ม 
  9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
  ด้วยความจําเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2553, หน้า 75) 
 คณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2551 มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีทิศทางที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2 (พ.ศ. 2551-2565) คือ 
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์รวมทั้งการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย...” จึงนับเป็นภารกิจสําคัญของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยคํานึงถึงความมีเสรีภาพทางวิชาการ
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (สกอ., 2552) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556) ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
หลายแห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีการนํา
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศน่ันคือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถนํามาเป็นกรอบการดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทํางานพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดําเนินการ
แปลและเรียบเรียงจาก 2009-2010: The Baldrige National Quality Program: Education 
Criteria for Performance Excellence หมายถึง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่
เป็นเลิศ” ใช้อักษรย่อว่า “EdPEx”  
  โดยมีวัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศคือ  
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  1. เพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็นสากลให้เหมาะกับบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย  
  2. เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking) และดําเนินงานที่เป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด  
  3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
บริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถเทียบได้ในระดับสากล โดย
มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  การดําเนินโครงการนําร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนําเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (2009-2010 Education Criteria for Performance 
Excellence) ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงได้
ในระดับสากล รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาส่งคณะวิชาเข้าร่วมโครงการ
นําร่องฯ ดังกล่าวจํานวน 15 คณะวิชา จาก 15 สถาบัน ได้แก่ 1). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2). มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4). มหาวิทยาลัยมหิดล 5). มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 6). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7). มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8). มหาวิทยาลัยนเรศวร  
9). มหาวิทยาลัยสุรนารี 10). มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ 11). มหาวิทยาลัยอุบล 12). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13). มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี 14). มหาวิทยาลัยราชมงคล 
พระนคร และ 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  เง่ือนไขที่ สกอ. ใช้พิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยนําร่อง คือ  
  1. มีผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ในระดับดี   
  2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบได้ใน
ระดับสากล ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคณะนําร่องต่อไป 
  จากผลจากการดําเนินโครงการนําร่องฯ ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการนําเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดดประกอบกับได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์กรที่จะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสําหรับการระบุ
โอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินโครงการต่อ
ยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้น โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ือทําหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วย
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ตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพ่ือพัฒนาคู่มือการ
ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการ
แปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” (The 2013–2014 
Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุด โดยแปลเป็น
ภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งนํามาใช้
ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้มีการจัดประชุม
ต่อเน่ืองเร่ือยมาเพ่ือเตรียมการพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เรื่อง กําหนดแนวทางการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 และได้จัดประชุมสัมมนา เรื่องนโยบายและแนว
ทางการกํากับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือช้ีแจงแนว
ทางการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกนําแนวปฏิบัติในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ
อย่างก้าวกระโดด และวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นการประชุมสัมมนาแนวทางในการ
นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางในการ
นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้
มาตรฐานในระดับดีมากได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
นําร่องได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “กําหนดแนวทางการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไป
ใช้ในการประกันคุณภาพภายใน” ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556) กล่าวได้ว่าโครงการ EdPEx ใช้
เวลาในช่วงปีการศึกษา 2553-2556 สําหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของตาม
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เกณฑ์ EdPEx โดยมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงที่จะให้การดูแลและคําแนะนําแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการนําร่องในการดําเนินการและพัฒนาตามเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อสิ้นปี
การศึกษา น่ันคือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้ประเมินคุณภาพการดําเนินการของตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx ซึ่งพัฒนามาจาก TQM (Total Qulity Management: การบริหารจัดการคุณภาพ
โดยรวม) และ QA (Quality Assurance: การประกันคุณภาพการศึกษา) ที่นําไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมี
ข้อกําหนดของเกณฑ์ EdPEx แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองค์กร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ทุกมหาวิทยาลัยนําร่องต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 2.2.2 ความหมายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
  2.2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2553, หน้า 75) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การให้หลักฐานข้อมูลแก่สาธารณะชนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานมีคุณภาพตามที่ระบุไว้
ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  สุภาวดี ตรีรัตน์ (2553, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม  
  มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality 
Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่
กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
และการประเมิน คุณภาพ (qualitty Assessment) จนทําให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐาน
ของดัชนี ช้ีวัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
  สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 
  2.2.2.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
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  คาโน่ (Kano, 1985, อ้างถึงใน กิติศักด์ิ พลอยวานิชเจริญ, 2550) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM) “เป็นการบริหารธุรกิจ เพ่ือให้้
ได้้กําไรอย่างเป็นธรรม โดยผ่านการสร้างความพึงพอใจให้้กับบุคลากรทุกฝ่าย ที่มีส่วนได้้เสียกับธุรกิจ 
(Stakeholder)” ซึ่งในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จน้ัน จะไม่มีรูปแบบแน่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่า 
วัฒนธรรมขององค์กรน้ัน ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งในการจัดการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จให้้สําเร็จน้ันจะ
มีประสิทธิภาพเต็มที่ ตามแต่ละองค์กรเท่าน้ัน ไม่สามมารถเลียนแบบกันได้้ ดังน้ันก่อนที่จะดําเนินการ
กําหนดตัวแบบในการบริหารคุณภาพ แบบเบ็ดเสร็จ จะต้องทําการเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรของตน
เสียก่อน โดยสังเกตจากความคิด (Think) การปฏิวัติ (Practice) ความเช่ือ (Believe) และความ
คิดเห็น (Opinion) ของคนในองค์กรเสียก่อน อย่างไรก็ตามถึงแม้การบริหารแบบ TQM น้ี จะมีตัว
แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่ละองค์กร แต่ทั้งน้ีการบริหารจะต้องอยู่ ภายใต้ 3 ปรัชญา และ4 
หลักการกล่าว คือ ปรัชญาของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร (Company Wide) 2. ความมีระบบ (Systematic) 3. การ
ตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง (Scientific) และ หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 1. การบริหาร
เน้นที่ลูกค้า (Customer Oriented Management) 2. ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Excellence) 3. ความเป็นผู้้นําด้านผลิตภัณฑ์ (Product Leadership) 4. ความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหาร (Management Excellence) 
  จําลักษณ์ ขุนพลแก้ว และ ศุภชัย อาชีวระงับโรค (2548) กล่าวไว้ว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และ
ครอบคลุมทุกส่วนขององค์การโดยให้ความสําคัญที่ลูกค้า 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556) กล่าวไว้ว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษาศึกษาจะมุ่งสู่การดําเนินการที่เป็นเลิศได้ ต้องอาศัยโครงการนําร่องในการดําเนินการ
และพัฒนาตามเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ 
EdPEx เมื่อสิ้นปีการศึกษา น่ันคือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้ประเมินคุณภาพการดําเนินการ
ของตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งพัฒนามาจาก TQM (Total Qulity Management: การบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม) และ QA (Quality Assurance: การประกันคุณภาพการศึกษา) ที่นําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่ 
ความเป็นสากล  
  สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หมายถึง 
กระบวนการการถ่ายทอดความต้องการของผลการดําเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา มีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้มั่นใจว่าสถาบันมีความมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นที่รับรู้ทั่วทั้ง
องค์การ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัว การสร้างนวัตกรรม และการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ 
  
  2.2.2.1 ความหมายของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 กล่าวไว้ว่า ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการ
ประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
อีกทั้งได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย (1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ (2) ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก 
  คาโน่ (Kano, 1985, อ้างถึงใน กิติศักด์ิ พลอยวานิชเจริญ, 2550) กล่าวไว้ว่า ระบบ
การบริหารคุณภาพ (Deming’s Circle หรือ PDCA-Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานใน
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ของการดําเนินงานอย่างมีระบบ ให้้ครบวงจรอย่างต่อเน่ือง
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นโดยตลอด 
แนวคิดน้ีผู้้ที่นํามาเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก คือ Dr. Deming เมื่อ ค.ศ. 1950 โดยแนวคิด
การบริหารน้ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การจัดทําและวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติตามแผน 
(Do) 3. การติดตามประเมินผล (Check) 4. การกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ทําให้้ไม่เป็นไป
ตามแผน (Act)  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556) กล่าวไว้ว่า ระบบเพ่ือการ
จัดการสถาบันและกระบวนการท่ีสําคัญต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสู่ผลการดําเนินการที่เป็น
เลิศ ได้แก่ เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบการปฏิบัติการประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดอยู่ที่ส่วนกลางของ
ภาพซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ การนําองค์การ (หมวด1) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด2) และการมุ่งเน้นลูกค้า (หมวด3) ประกอบกันเป็นกลุ่มการนําองค์การหมวด
ต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือเน้นให้เห็นความสําคัญว่าการนําองค์การต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นําระดับสูงต้องกําหนดทิศทางขององค์การและแสวงหาโอกาสด้านการจัด
การศึกษาในอนาคตการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (หมวด5) และการจัดการกระบวนการ (หมวด6) และผลลัพธ์ 
(หมวด7) 
  สัมมนา รธนิธย์ (2556, หน้า 205-206) กล่าวไว้ว่า ระบบการควบคุมคุณภาพ 
หมายถึง กิจกรรมที่พนักงานในกลุ่มซึ่งจัดต้ังขึ้นมาโดยความสมัครใจ ร่วมกันดําเนินการเพ่ือปรับปรุง
วิธีการทํางานให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้นโดยไม่ขัดต่อนโยบายขององค์การ ประกอบด้วย การพัฒนาคน การ
พัฒนางาน และการพัฒนาทีมงาน โดยมีหลักการที่สําคัญในการนํากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพมา
พัฒนาการบริหารงาน เน่ืองจากแนวความคิดในการบริหารสมัยใหม่ต้องการให้พนักงานในระดับ
หัวหน้าและพนักงานทั่วไปมีความสํานึก 4 ประการ คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ การรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และการรู้จักปรับปรุงด้วยตนเอง 
โดยอาศัย วัฏจักรเดมมิ่ง (Demming Cycle) ในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนด้วยกัน 
คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง 
  สรุปได้ว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หมายถึง มุมมอง
เชิงระบบเพ่ือการจัดการสถาบันและกระบวนการท่ีสําคัญ โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพการบริหาร
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สมัยใหม่ และอาศัยวัฏจักรเดมมิ่งในการดําเนินงาน เพ่ือการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือจากภายนอกโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสู่ผลการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศตามหมวดต่าง ๆ ทั้ง 7 หมวด ได้แก่ การนําองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า 
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์  
 
 2.2.3 ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2553, หน้า 75) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึง
จําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ของภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้นโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า เป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 2) เพ่ือให้ภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 3) เพ่ือให้ภาควิชาคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด และ 5) เพ่ือให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  
 สุภาวดี ตรีรัตน์ (2553, หน้า 7) กล่าวไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ  
3 ประการ คือ 1) ทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมั่นและ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่ง
จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิด ความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และ 3) ทําให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ
และมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์
การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงย่ิงขึ้น  
 ธิดารักษ์ รัตนมณี (2555) กล่าวไว้ว่า ความสําคัญและผลประโยชนที่ได้จากการประกัน
คุณภาพมีดังน้ี 1) ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการ ศึกษาที่
มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 2) อาจารย์ได้ทํางานอย่างมืออาชีพ มีการทํางานที่เป็นระบบ 
โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนอย่างตอเน่ือง ทําให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 3) ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นําและ
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ความรูความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความโปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวของ กอให้
เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชนต่อสังคม 4) กรรมการสถานศึกษา ได้ทํางานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ และมีส่วนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้บริหารและครู สมควรที่ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการ
สถานศึกษา 5) หน่วยงานที่กํากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่ง
จะชวยแบ่งเบาภาระในการกํากับ ดูแลสถานศึกษา และกอให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา 6) ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและ
ศักยภาพที่จะชวยพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป และ 7) ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจจากการให้บริการของหน่วยงาน 
 สัมมนา รธนิธย์ (2556, หน้า 207) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมระบบการควบคุมคุณภาพเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการบิรหารโดยให้ความสําคัญต่อความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทําให้เกิด
ขวัญ กําลังใจ และความสัมพันธ์อันดีในการทํางานและการประสานงานในอนาคต จึงควรสร้างกลไก 
การทํากิจกรรมดังกล่าวจนเป็นส่วนหน่ึงของการทํางานตามปกติ 
 สรุปได้ว่า ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ เป็นกิจกรรมระบบการ
ควบคุมคุณภาพเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการบิรหารโดยให้ความสําคัญต่อความรู้ความสามารถของแต่
ละบุคคล ทําให้เกิดขวัญ กําลังใจ และความสัมพันธ์อันดีในการทํางานและการประสานงานในอนาคต 
จึงควรสร้างกลไก ทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมั่นและ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ทําให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
การศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไก
ที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงย่ิงขึ้น 
 
 2.2.4 มุมมองเชิงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
 คาโน่ (Kano, 1985, อ้างถึงใน กิติศักด์ิ พลอยวานิชเจริญ, 2550) กล่าวไว้ว่า ระบบการ
บริหารคุณภาพ (Deming’s Circle หรือ PDCA-Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ของการดําเนินงานอย่างมีระบบ ให้ ้ครบวงจรอย่างต่อเน่ือง
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นโดยตลอด 
แนวคิดน้ีผู้้ที่นํามาเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก คือ Dr. Deming เมื่อ ค.ศ. 1950 โดยแนวคิด
การบริหารน้ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี 
  1. การจัดทําและวางแผน (Plan) คือ การทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ให้้ชัดเจนหัวข้อ 
ควบคุม (Control Point) แล้วกําหนดกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องการปรับปรุง โดยต้ังเป้า
หมายที่ต้องการจะบรรลุ พร้อมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินการให้้บรรลุเป้าหมาย 
  2. การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้และเฝ้าติดตามความ
คืบหน้า เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือผลลัพธ์น้ันๆ 
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  3. การติดตามประเมินผล (Check) คือ การตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วิธีการทํางานตามมาตรฐานหรือไม่ และตรวจสอบค่าวัดต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ยังอยู่ในเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
  4. การกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ทําให้้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) คือการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หรือปรับมาตรฐานการทํางานให้ม่การบริหารคุณภาพโดยการ
หมุนวงล้อ PDCA จะเป็นตัวจักรหลัก ที่จะทําหน้าที่ขับดันให้้การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรประสบ
ผลสําเร็จ และจะถูกนําไปใช้้ในกิจกรรมต่าง ๆ หรือทุกหน่วยงานในองค์กร 
 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2549, หน้า 19-50) กล่าวไว้ว่า ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์องค์ หรือ TQM ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดย W. Edwards Deming เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่ชาวอเมริกายังไม่ได้มีการนํามาใช้อย่างจริงจัง 
  จนกระทั่งปี ค.ศ. 1950 ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในขณะน้ันกําลังประสบปัญหาอย่างมากใน
เรื่องคุณภาพของสินค้า ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงได้นําแนวคิด TQM มาใช้ปรับปรุงและพัฒนา ทําให้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ดีขึ้น จากสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศญี่ปุ่นน้ันจะถือเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ กลายเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดจน
กลายเป็นสินค้าช้ันหน่ึง จากน้ันประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของ TQM และเริ่ม
กลับมาสนใจในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึงในปี 1980 ส่วนในประเทศไทยเอง
น้ันเริ่มมีการพูดถึงหลักการดังกล่าวต้ังแต่ราว ๆ ปี 1985 (Mehrotra, 2007) 
  TQM มาจากคําว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น แปลว่า “การควบคุม
คุณภาพทั่วบริษัท” (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2549) TQM ได้รับการนิยามว่าเป็น “กิจกรรมที่เป็น
ระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่วนขององค์การโดยให้ความสําคัญที่ลูกค้า” (จําลักษณ์ 
ขุนพลแก้ว และศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2548)  
  เมื่อกล่าวโดยสรุปโดยภาพรวมสําหรับความหมายของ TQM น้ัน วิชเชอร์ (Witcher, 
1390, อ้างถึงใน สุนทร พูนพิพัฒน์, 2542) กล่าวไว้ว่า  
   - T (Total): การยินยอมให้ทุกคนปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดต้ังและบริหารงานระบบคุณภาพ ซึ่งเก่ียวกับทั้งลูกค้าภายนอก (external customer) และ
ลูกค้าภายใน (internal customer) โดยตรง 
   - Q (Quality): การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ประโยชน์จากสินค้า 
และบริการเป็นหลัก นอกจากน้ีคุณภาพยังมีส่วนเก่ียวข้องกับแนวความคิดเชิงระบบของการจัดการ 
(systematic approach of management) กล่าวคือ การกระทําสิ่งใด ๆ อย่างเป็นระบบที่ต่อเน่ือง 
และตรงตามแนวความคิดด้ังเดิมของวงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA cycle ซึ่งเสนอรายละเอียดโดย 
W.Edwards Deming เพราะฉะนั้นถ้าหมุนวงจรคุณภาพเช่นน้ีอย่างต่อเน่ืองขึ้นภายในแต่ละหน่วยงาน
ย่อยขององค์การหน่ึง ๆ ก็ย่อมจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดที่เรียกว่า TQM ขึ้นมาได้ในประการ
สุดท้าย วงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA มีความหมายดังน้ี P = Plan คือ การสํารวจสภาพปัจจุบัน 
เพ่ือนํามาวางแผนในการแก้ไขปัญหา D = Do คือ การปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ C = Check คือ  
การตรวจสอบ ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามแผน และ A = Act คือ การปฏิบัติการแก้ไข ถ้าไม่ได้ 
ตามเป้าหมาย นําเข้าสู่วงจรเดมม่ิงใหม่ (PDCA) ถ้าทําได้ตามเป้าหมายก็ต้ังเป็นมาตรฐานต่อไป 
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ภาพที่ 2.2 TQM การรวบรวมที่เป็นแนวคิดเชิงระบบ (Deming, 1986, อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 
2549) 

 
   - M (Management): ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององค์การ ซึ่ง
ดําเนินการและควบคุมด้วยระดับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) การประกาศพันธ
กิจหลัก (mission statement) และกลยุทธ์ของการบริหาร (strateship management) รวมถึงการ
แสดงสภาวะของความเป็นผู้นํา (leadership) ที่จะมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพของ
องค์การอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา (continuous quality improvement) 
  โดยสรุป TQM เป็นระบบการจัดการที่เน้นมนุษย์ (a peple-focused management 
system) กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองค์การ เพ่ือให้หัน
มาสนใจปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้างความเป็นเลิศในระดับโลก 
TQM มีความหมายหลายอย่างในตัวเอง กล่าวคือเป็นทั้งกลยุทธ์ เทคนิค ระบบการจัดการ รวมไปถึง
ปรัชญาและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาขององค์การ สาเหตุที่ TQM มีความสําคัญก็เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต การตลาด และการเงิน เน่ืองจากองค์การต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ือต่อสู้กับการแข่งขัน โดยมีกระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวเร่งตลาดและการแข่งขันเปิดกว้างออกอย่างไร้
พรมแดน องค์การต้องหาทางลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพ เพ่ือเอาตัวรอดและสร้างความเจริญก้าวหน้า 
ประกอบกับมีตัวอย่างความสําเร็จของ TQM จากกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ประเทศตะวันตก
และประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  
  TQM กับการศึกษา ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าดังเช่นปัจจุบันได้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนหลายด้าน ทั้งการเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ถึงระบบการศึกษาก็
ไม่หลีกพ้นไปจากผลกระทบดังกล่าวและเท่าที่ปรากฏผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ก็คือ 1) พ่อแม่
ผู้ปกครองล้วนสงสัยว่า ลูกหลานของตนที่ส่งเข้าเรียนหนังสือเพ่ือหาความรู้ตามสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย) จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้อย่างแท้จริง
ขึ้นมาได้หรือไม่ 2) นักเรียนและนักศึกษาก็กริ่งเกรงใจเช่นเดียวกันว่า เมื่อจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
และออกไปสู่โลกภายนอกแล้ว ตัวเองจะมีคุณภาพและความสามารถเพียงพอ หรือไม่ต่อการไปสมัคร

รู้สถานะ 

รักษาสถานะ 

ปรับปรุงสถานะ 

ความก้าวหน้า 
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เพ่ือหางานทําในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 3) ผู้ประกอบการทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ก็จะถามไถ่อยู่เสมอในฐานะที่ เป็นผู้จ้างงานว่าต้องการได้บัณฑิตที่จบออกมา
ประกอบด้วยคุณภาพของความรอบรู้ความเก่ง การขยันสู้งาน รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ปรากฏอยู่ในระดับสูง และ 4) สังคมก็คาดหวังอีกเช่นกันว่า เมื่อประชาชนอยู่ในฐานะผู้เสียภาษีได้แก่
รัฐบาลโดยตรงจะมีวิธีการปฏิบัติเช่นใดจึงจะเข้ามามีบทบาท และแสดงส่วนร่วมในการจัดการด้าน
การศึกษาพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความโปร่งใสด้านคุณภาพของบัณฑิตโดยตรง 
  รายละเอียดที่กล่าวมาน้ีทั้งหมดไม่พ้นไปจากคําว่า คุณภาพ (Quality) ระบบของการ
จัดการแบบมีคุณภาพ (Quality Management System: QMS) หรือ ในด้านการศึกษาก็มีการ
เรียกร้องกันมากในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) เป็นต้น 
  นอกจากรายละเอียดหลายประเด็นที่กล่าวมาแล้วในเบ้ืองต้น ยังได้มีการกระตุ้นให้มี
การคํานึงผลของการจัดการระบบการศึกษาโดยภาพรวมมากกว่าจะแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุแต่เพียง
ประการเดียว ลักษณะที่พบเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือ มีการกล่าวถึง ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management หรือ TQM)  
  กล่าวได้ว่า “TQM เป็นวิธีการปฏิบัติงานแต่ขณะเดียวกันก็เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานขององค์กร ซึ่งให้ความสําคัญกับความต้องการจําเป็นของลูกค้าและผู้รับบริการ 
จุดหมายคือความเป็นเลิศในสิ่งที่ทํา TQM ไม่ใช่คําขวัญแต่เป็นแนวทางในการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบรอบคอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพในระดับที่ลูกค้าต้องการหรือมากกว่า อาจจะกล่าวไว้ว่า TQM 
เป็นปรัชญาในการพัฒนาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่สําเร็จได้โดยบุคลากรหรือผ่านบุคลากร” 
  โครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่สําคัญของ TQM สําหรับสถาบัน การพิจารณา TQM 
การรวมท่ีเป็นแนวคิดเชิงระบบ (Systematic approach) เราจะต้องไม่ลืมว่า ระบบของ
สถาบันการศึกษา (educational system) แทบทั้งสิ้น กล่าวคือ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 
ส่วน คือ หน่วยนําเข้า (input) หน่วยกระบวนการผลิต (processing units) และผลลัพธ์ (outputs) ซึ่ง
ถ้าพิจารณาในรายละเอียดที่เพ่ิมเติมแล้วองค์ประกอบเหล่าน้ี มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมและการบริการเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักของระบบ TQM สําหรับภาค
การศึกษาจึงมีหลักการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือ ในองค์กรหน่ึง ๆ จะประกอบด้วย
การบริหารหน่วยกิจกรรมคุณภาพหลักจากระดับต้นสู่ระดับสูงสุดเป็นขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง 
  กลยุทธ์การนํา TQM มาใช้ในสถาบันอุดศึกษาไทยว่ากลยุทธ์การนํา TQM ไปประยุกต์ใช้
จําเป็นต้องนําไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพและวัฒนธรรมขององค์กร เพราะปรัชญาหรือแนวคิดของ 
TQM ไม่ใช่โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ได้กับทุก ๆ ปัญหาและทุกองค์กร จึงขอนําเสนอข้อคิดในการนํา 
TQM มาใช้ในสถาบัน (พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์, 2543) ดังน้ี 1) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจะต้อง
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ TQM และวิธีการนํามาใช้ 2) ต้องสอดคล้องและสนองต่อเป้าหมายขององค์กร  
3) การนํา TQM มาใช้ต้องตัดสินใจให้แน่นอนแล้วจึงกําหนดขั้นตอน 4) ควรนํามาประยุกต์ใช้เป็น
บางส่วนโดยค่อย ๆ นํามาใช้ทีละน้อย ไม่ใช้เต็มรูปแบบ 5) การกําหนดรางวัลต้องไม่ผูกพันกับระบบขั้น
หรือซี 6) มหาวิทยาลัยต้องแต่งต้ังผู้นําหรือทีมงานกลางเป็นแกนหลัก เพ่ือดําเนินงาน TQM ก่อน  
7) สร้างระบบกระบวนการใช้ TQM ให้ง่ายที่สุด 8) มีกระบวนการกระตุ้นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เห็นความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง 9) ต้องมีความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล  
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  TQM สามารถนําไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกเรื่องแต่การนําไปใช้จะต้องคํานึงถึง
หลักการนําไปใช้ต้องพิจารณาอุปสรรคต่าง ๆ มีการเริ่มต้นที่ดี จึงจะเช่ือได้ว่าจะประสบผลสําเร็จ  
  การนําแนวคิด TQM มาประยุกต์ใช้ในการปริหารการศึกษาเป็นวิธีการบริหารงานให้
เกิดคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ กิจกรรมโดยทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบ โดยการปรับปรุง
คุณภาพการทํางานอย่างต่อเน่ือง ผลจากการบริหารงานที่มีคุณภาพและจะทําให้การศึกษาของชาติที่
มีคุณภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแนวคิดและหลักการ TQM ที่สําคัญ ๆ ที่
ผู้บริหารควรจะตระหนัก (สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ, 2539) ได้แก่ 1) การมุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการในที่น้ีหมายถึง นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ 2) 
การปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประสิทธิภาพของการทํางาน 3) การเข้ามามีส่วน
ร่วมของทุกคนทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือนําความคิดที่หลากหลายมาปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน  
  นอกจากน้ีผู้บริหารควรตระหนักในเรื่องของ “การทําให้ถูกต้องต้ังแต่ครั้งแรกและทุก ๆ 
ครั้ง” ซึ่งจะนําสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2552, หน้า 6-11) กล่าวไว้ว่า 
ระบบการบริหารจัดการองค์กรประกอบไปด้วย 
  1. การนําองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่า ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐดําเนินการ
อย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น และระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งตรวจประเมินว่าหน่วยงาน
ภาครัฐมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 
  2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทําไว้ เพ่ือ
นําไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 
  3. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่า
หน่วยงานภาครัฐกําหนดความต้องการ ความคาดหวังและความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสู่การกล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐในทางที่ดี 
  4. การวัด การวิเคระห์ และจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสาระสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร  
  5. การมุ่งเน้นทรัพยากรส่วนบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงาน และระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากร พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของปน่วยงานภาครัฐ
อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือ่ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ และความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ 
  6. เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการการ
ให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่สําคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ
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บรรลุพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญต่าง ๆ หมวดน้ีครอบคลุม
กระบวนการที่สําคัญและหน่วยงานทั้งหมด 
  7. ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการ และแนวโน้มในมิติ
ต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ นอกจากน้ี ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
 ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา (2553, หน้า 15-17) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเป็นแนวทางที่เน้นการจัดการกระบวนงาน (process-oriented) ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพในต่างประเทศ ได้แก่ EQA ของสหภาพยุโรป, MBNQA ของสหรัฐอเมริกา ส่วนของไทย 
ได้แก่ TQA สําหรับภาคเอกชน สําหรับภาครัฐได้มีการพัฒนาเกณฑ์ PMQA เพ่ือให้เหมาะกับบริบท
ของส่วนราชการ โดยเกณฑ์รางวัลดังกล่าว ใช้เป็นกรอบการประเมินตนเองด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ (Self Assessment - Framework of Quality Assessment) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ที่เป็น
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเกณฑ์ซึ่งได้แก่ หมวดทั้ง 7 หมวด (สํานักงาน ก.พ.ร. 2552, หน้า 11-12) 
ประกอบด้วย  
  หมวด 1 การนําองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการ
อย่างไรในเร่ืองวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมี
การกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 
  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
และการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทําไว้ 
เพ่ือนําไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 
  หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการกําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย การกําหนดปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ 
และนําไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 
  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วน
ราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร 
  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงาน และระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
เพ่ือให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร 
รวมท้ังตรวจประเมินความใส่ใจด้านการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน การสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศและความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ 
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  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สําคัญทั้งหมดของการ
จัดการกระบวนการการให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่สําคัญซึ่งช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้เสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญต่าง ๆ 
หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหน่วยงานทั้งหมด 
  หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโน้ม
ของส่วนราชการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพ และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ นอกจากน้ียังตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ หรือองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553, หน้า 7-11) สถานศึกษาจะต้อง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน 
โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปน้ี 
  1. หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ 1) 
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายสําคัญอยู่ที่ 
การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) การที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1) ต้องทําให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดําเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ทําตาม
แผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสํานึก
ในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน และ 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงาน
จะต้องให้ผู้เก่ียวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา 
ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
  2. กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพมี 3 
ขั้นตอนคือ 1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ 3) การประเมินคุณภาพ เป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ และระดับกระทรวง  
  3. กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการ
ครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การร่วมกันวางแผน (Planning) 2) การร่วมกันปฏิบัติ
ตามแผน (Doing) 3) การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) และ 4) การร่วมกันปรับปรุง (Action) 
   เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมิน
คุณภาพและแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน การควบคุมคุณภาพ
และการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง 
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โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและดําเนินการตามแผน เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ 
การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาเมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต้น
สังกัดก็เข้ามาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษา ซึ่งจะทําให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ 
 
  2.3.4.1 ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการท่ีกล่าวมาแล้ว มีแนวทางและ
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
   ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตรียมการที่มีความสําคัญ คือ  
    1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
ของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเป็นทีม ซึ่งจะจัดทําการช้ีแจงทําความเข้าใจโดยใช้
บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มี
โอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในให้บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพด้วยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี 
ต่อมาเน้นเน้ือหาการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน การสร้างเคร่ืองมือประเมินและการรวบรวม
ข้อมูล ในช่วงท้ายเน้นเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลการประเมินและการเขียน
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report)  
    1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล 
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันและเช่ือมโยงเป็นทีม โดยการต้ังคณะกรรมการควร
พิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการ
พัฒนาและประเมินคุณภาพงานน้ัน 
   2. ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 
    2.1 การวางแผน จะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้ สําหรับแผนต่าง ๆ ที่ควรจัดทําคือ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ  
    2.2 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดําเนินการต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ตลอดเวลาและผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข จัด
สิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับบุคลากร 
รายกลุ่ม รายหมวด และให้การนิเทศ 
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    2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เพราะจะทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่แสดงว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยการ
ประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
    2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้วจะ
ส่งผลให้คณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลแล้วนําเสนอผลต่อผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะต่อไป และจัดทํา
เป็นข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
   3. ขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี เมื่อสถานศึกษา
ดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผล
การประเมินมาวิเคราะห์จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 
  สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2554, หน้า 77) กล่าวไว้ว่า ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเก่ียวข้องกับการดําเนินการที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) เป็นการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาตลอดจน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาซึ่งหลักปฏิบัติท่วไปมาตรฐานจะ
กําหนดโดยองค์คณะบุคคล ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ 2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Audit) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาที่กําหนดขึ้นมากน้อยเพียงไร และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็น
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่กํากับดูแลใน
เขตพ้ืนที่ และหน่วยงานต้นสังกัด ในส่วนกลางที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา ทั้งน้ี การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพน้ีจะกระทําอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน 
มีการนําผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพ่ือการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
  ธิดารักษ์ รัตนมณี (2555) กล่าวไว้ว่า การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ
คือ กระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ 
สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน และดําเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคณุภาพ คือการที่สถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายในกระบวนการทํางาน ผู้บริหารต้องอาศัยการตัดสินใจ
ซึ่งจําแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) การตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน (Planning Decisions) ซึ่งต้อง
อาศัยข้อมูลที่ช่วยเป็นแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการทํางานอันเป็นเป้าหมายท่ีต้องการ
จะบรรลุผล ข้อมูลเพ่ือรองรับการตัดสินใจในขั้นตอนน้ีได้จากการประเมินบริบท (Context 
Evaluation) 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสร้างของการทํางาน (Structuring Decisions) 
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ช่วยในการกําหนดแนวทางที่จะเลือกยุทธวิธีต่าง ๆ ในการดําเนินงาน และการ
กําหนดปัจจัยป้อนในการทํางาน การตัดสินใจประเภทน้ีเป็นการกําหนดวิธีการที่มุ่งหวังจะให้เกิด 
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ดังน้ัน ข้อมูลเพ่ือรองรับการตัดสินใจ ในขั้นตอนน้ีได้จากการประเมินปัจจัย (Input Evaluation)  
3) การตัดสินใจเก่ียวกับการนําแผนไปปฏิบัติจริง (Implementing Decisions) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่
ช่วยในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติจริงการควบคุมและปรับแผนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูลเพ่ือรองรับการตัดสินใจในขั้นตอนน้ีได้จากการประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) 
และ 4) การตัดสินใจเก่ียวกับผลที่ได้รับเพ่ือทบทวนกระบวนการทํางานใหม่ (Recycling Decisions) 
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินว่าจะยกเลิก ปรับขยาย หรือสานต่อการทํางานโดยในขั้นตอนน้ี
ได้จากการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
   - ขั้นตอนระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกร็ด
การพิชิตการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อลงมือปฏิบัติ คือ 1) พยายามศึกษาทําความ
เขาใจระบบการประกันคุณภาพ 2) ปฏิบัติตามดัชนีบงช้ีคุณภาพ และ Work Procedure/Work 
Instruction 3) จดบันทึก เก็บขอมูล หลักฐานตาง ๆ ไวสําหรับการอ้างอิง 4) พัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างตอเน่ือง 5) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
   - เคล็ดลับของระบบการประเมิน คือ 1 )  การจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน  2 )  การ
ดําเนินการตามแผน  3) การจัดทําการประเมินผลของการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยการจัดทํา
แบบประเมิน และลงมือประเมินผลเป็นระยะ 4) การทําผลของการประเมินไปสูการแกไขปรับปรุง
และพัฒนา 5) ใช้การประชุมประจําเดือนของงานหรือฝายตาง ๆ เป็นเคร่ืองมือ  
   - กลยุทธ์นําไปสูความสําเร็จ คือ 1) ภาวะนําของผู้บริหารซึ่งทั้งเป็นผู้นํา ผู้สงเสริม 
ผู้สนับสนุน 2) การทํางานเป็นทีม 3) การสรางความรูและความเขาใจ 4) การกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
การประสานงาน 5) การวางแผนและติดตามท่ีดี และ 6) การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในองค์กร 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556) เสนอมุมมองเชิงระบบเพ่ือ
การจัดการสถาบันและกระบวนการที่สําคัญต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์และมุ่งสู่ผลการดําเนินการที่
เป็นเลิศ ได้แก่ เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบการปฏิบัติการประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดอยู่ที่ส่วนกลาง
ของภาพซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ การนําองค์การ (หมวด1) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด2) และการมุ่งเน้นลูกค้า (หมวด3) ประกอบกันเป็นกลุ่มการนําองค์การหมวด
ต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือเน้นให้เห็นความสําคัญว่าการนําองค์การต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นําระดับสูงต้องกําหนดทิศทางขององค์การและแสวงหาโอกาสด้านการจัด
การศึกษาในอนาคตการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (หมวด5) และการจัดการกระบวนการ (หมวด6) และผลลัพธ์ 
(หมวด7) ประกอบกับเป็นกลุ่มผลลัพธ์โดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการที่สําคัญมีบทบาททําให้การ
ดําเนินการสําเร็จและนําไปสู่ผลการดําเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การการปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่
ผลลัพธ์ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ของผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลาดงบประมาณการเงินและผลลัพธ์การ
ดําเนินการภายในองค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานการนําองค์การธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งหมวดต่าง ๆ ทั้ง 7 หมวดของเกณฑ์น้ี ได้แก่ ค่านิยมหลักและแนวคิด รวมทั้งเกณฑ์การให้
คะแนน ประกอบกันเป็นรากฐานและกลไกที่บูรณาการกันทั้งระบบ อย่างไรก็ตามการจัดการและผล
การดําเนินการโดยรวมจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยการสังเคราะห์ การมุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันและการบูรณาการซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสถาบันการสังเคราะห์ หมายถึง การมอง
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ภาพรวมของสถาบันโดยใช้คุณลักษณะที่สําคัญทางการศึกษา รวมถึงสมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและระบบงานการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน หมายถึง การอาศัยความ
เช่ือมโยงระหว่างข้อกําหนดต่าสง ๆ ดังระบุไว้ในเกณฑ์น้ี เพ่ือให้แผนงาน กระบวนการ ตัววัด 
ตลอดจนกิจกรรมต่าสง ๆ ดําเนินไปอย่างคงเส้นคงวา การบูรณาการ หมายถึง การที่องค์ประกอบทุก
ภาคส่วนในระบบบริหารจัดการขอองสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันมีการเช่ือมโยง
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้ังไว้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการมุ่งไปในแนวทาง
เดียวกัน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 เกณฑ์เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศมุมมองเชิงระบบ (สกอ., 2556) 
 

   โครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กร เป็นการอธิบายวิธีการดําเนินการขององค์กร 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจความสัมพันธ์หลักในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็น
แนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการขององค์กรโดยรวม 
   ระบบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง 6 หมวดอยู่ที่ส่วนกลางของภาพ  
ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ  
   - การนําองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุ่งเน้นลูกค้า 
(หมวด 3) ประกอบกัน เป็นกลุ่มการนําองค์กร หมวดต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือเน้นให้เห็น
ความสําคัญว่า การนําองค์กรต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นําระดับสูงต้อง
กําหนดทิศทางขององค์กรและแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต  

โครงร่างองค์กร: สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

1. การนําองค์กร 7. ผลลัพท์ทางธุรกิจ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ิ 

3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด 

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการ
กระบวนการ 
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   - การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (หมวด 5) และการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และ
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบกับเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการที่สําคัญ มีบทบาท
ทําให้การดําเนินการสําเร็จและนําไปสู่ผลการดําเนินการโดยรวมที่ดีขององค์กร 
   - การปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลัพธ์การดําเนินการภายในองค์กร โดยรวมถึง 
ผู้ปฏิบัติงาน การนําองค์กร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   - ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเช่ือมโยงกลุ่มการนําองค์กรเข้ากับกลุ่ม
ผลลัพธ์ ซึ่งการเช่ือมโยงดังกล่าวมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จขององค์กร นอกจากน้ัน ลูกศรน้ี 
ยังช้ีถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าการนําองค์กร (หมวด 1) และผลลัพธ์ (หมวด 7) ส่วนลูกศรท่ีมีหัว  
2 ข้างน้ัน แสดงความสําคัญของข้อมูลป้อนกลับในระบบการจัดการผลการดําเนินการที่มีประสิทธิผล 
   พื้นฐานของระบบ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวด 4) มี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการทําให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดําเนินการ
และความสามารถในการแข่งขันโดยระบบท่ีใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้น้ี เป็นพ้ืนฐานของระบบการจัดการผลการดําเนินการโดยรวม 
   โครงสร้างเกณฑ์ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด ในภาพน้ี ประกอบหัวข้อประเด็นพิจารณาต่างๆ 
   หัวข้อ หัวข้อทั้งหมด มี 18 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมุ่งเน้นข้อกําหนดที่สําคัญ 
   ประเด็นพิจารณา ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งประเด็น องค์กร
จึงควรตอบคําถามตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของแต่ละประเด็นพิจารณา 
   แนวคิดดังกล่าวข้างต้นปรากฏในเกณฑ์ EdPEx เมื่อสถาบันมีมุมมองเชิงระบบ ผู้นํา
ระดับสูงของสถาบันจะให้ความสําคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งหมายถึงว่า
ผู้นําระดับสูงต้องติดตาม ตอบสนอง และบริหารงาน โดยอาศัยผลลัพธ์ทั้งหลายเป็นพ้ืนฐาน 
นอกจากน้ีมุมมองเชิงระบบยังหมายรวมถึงการใช้ตัววัดและตัวบ่งช้ี สมรรถนะหลัก และความรู้ของ
สถาบันเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ที่สําคัญ นอกจากน้ียังหมายถึงการเช่ือมโยงกลยุทธ์เหล่าน้ันกับระบบงาน 
กระบวนการหลัก และการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวมและ
การให้ความสําคัญกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด้วยเหตุน้ีมุมมองเชิงระบบจึงหมายถึง การจัดการ
สถาบันและองค์ประกอบทั้งหมดเพ่ือให้สถาบันมีความย่ังยืน  
   มุมมองเชิงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การดําเนินการที่เป็นเลิศ คือ ระบบ
การปฏิบัติการประกอบด้วยข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นการจัดการสถาบัน โดยใช้องค์ประกอบทั้งหมดเพ่ือให้สถาบันเกิดความย่ังยืน  
 
  2.3.4.2 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (สกอ., 2556, หน้า 9-41) ได้
จัดทําระบบปฏิบัติการประกอบด้วยข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ 
  หมวด 1 การนําองค์กร กล่าวถึง ภาวะผู้นําเน้นถึงวิธีการที่ผู้นําระดับสูงช้ีนําและทําให้
สถาบันมีความย่ังยืน การกําหนด วิสัยทัศน์ค่านิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการของ
สถาบัน โดยเน้นการสื่อสารระหว่างผู้นําระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน ยกระดับทักษะความเป็นผู้นําของแต่
ละคน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร และพัฒนาผู้นําในอนาคต ของสถาบัน การวัดผลการ
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ดําเนินการ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและมี
ผลการดําเนินการที่ดีย่ิงขึ้น หมวดน้ียังรวมถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันทํา
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
สนับสนุนชุมชนที่สําคัญ แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง (ผู้นําระดับสูงนํา
องค์กรอย่างไร) และ 2. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (สถาบันดําเนินการอย่างไรในเรื่อง
การกับดูแล และทําให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) 
  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
ปฏิบัติการ การนําแผนไปปฏิบัติ วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้มั่นใจว่าเพียงพอที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
แผน วิธีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวิธีการเพ่ือวัดความสําเร็จและการรักษาความ
ยั่งยืน หมวดน้ีเน้นว่า การศึกษาที่มุ่ งเน้นผู้ เรียน ความย่ังยืนของสถาบัน ในระยะยาวและ
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญที่ต้องเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นในการ
วางแผนดําเนินการโดยรวมของสถาบัน ในขณะที่หลายสถาบันมีความชํานาญในการวางแผนกลยุทธ์
มากข้ึนเรื่อย ๆ แต่ความท้าทายที่สําคัญยังคงเป็นเรื่องการนําแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใน
สถานการณ์ที่ตลาดผลักดันให้สถาบันมีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มิได้คาดคิด เช่น 
เทคโนโลยีที่ฉีกแนวซึ่งสามารถสร้างความป่ันป่วนให้กับตลาดซึ่งเคยคาดการณ์ได้และกําลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว หัวข้อน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความจําเป็นในการมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาแผน และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของสถาบัน การกําหนดสมรรถนะหลักของสถาบันเป็นเรื่องสําคัญ
ต่อความย่ังยืนของสถาบัน ดังน้ันจึงเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ในขณะที่หลายสถาบันมีความ
ชํานาญในการวางแผนกลยุทธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความท้าทายที่สําคัญยังคงเป็นเรื่องการนําแผนไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในสถานการณ์ที่ตลาดผลักดันให้สถาบันมีความคล่องตัวและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่มิได้คาดคิด เช่น สภาพเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีที่ฉีกแนวซึ่งสามารถสร้างความป่ันป่วน
ให้กับตลาดซึ่งเคยคาดการณ์ได้และกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หัวข้อน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความ
จําเป็นในการมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของสถาบัน แบ่งเป็น 
2 หัวข้อ คือ 1. การจัดทํากลยุทธ์ (สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดทํากลยุทธ์) และ 2. การนํากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ) 
  หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า กล่าวถึง วิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์ และความ
ภักดีต่อสถาบันและหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอ่ืน ๆ หมวดน้ีเน้นให้
ความผูกพันดังกล่าวเป็นผลลัพธ์หน่ึงที่สําคัญของผลลัพธ์ด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ กลยุทธ์โดยรวมในด้านการรับฟังการเรียนรู้และผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ แม้จะต้องมี
การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายเรื่องให้เป็นการบริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเองก็มีความต้องการท่ีสถาบันการตอบสนองเช่นกัน ความท้าทายสําคัญประการหน่ึง
ที่สถาบันมักจะพบ คือ การสร้างให้เกิดความสมดุลของความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะให้สารสนเทศที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสถาบันที่จะทําความเข้าใจผู้เรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตลาด ในหลายกรณี เสียงของลูกค้าดังกล่าวจะให้สารสนเทศที่มีความหมายอย่างย่ิง 
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ไม่เพียงแต่มุมมองของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าน้ันแต่รวมถึงการกระทําและพฤติกรรมด้วย 
(เช่น การคงสถานะของผู้เรียน และการกล่าวถึงในทางที่ดี) รวมทั้งวิธีการท่ีมุมมองและพฤติกรรมที่
อาจส่งผลต่อความย่ังยืนของสถาบันในชุมชนการศึกษา แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1). ความผูกพันของ
ลูกค้า (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองกลุ่ม) และ 2). เสียงของลูกค้า (สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการรวบรวมและใช้สารสนเทศจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้าน
สารสนเทศที่สําคัญทั้งหมดที่เก่ียวกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบัน 
รวมทั้งการจัดการความรู้ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนและผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของสถาบัน หากอธิบายอย่างง่าย ๆ หมวดที่ 4 น้ี
เป็นศูนย์กลางในการทําให้หลักสูตรและบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถาบันมีความสอดคล้องไป
ในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งหัวใจสําคัญของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ให้ได้ผลดังกล่าว อยู่ที่คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล ย่ิงกว่าน้ัน เน่ืองจากระบบงานด้าน
สารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ อาจเป็นหน่ึงในสมรรถนะหลักของสถาบันและทําให้มี
ความได้เปรียบในตลาดและสภาพแวดล้อมในการให้บริการของตน การพิจารณาหมวดน้ีจึงควร
ครอบคลุมถึงเรื่องดังกล่าวในเชิงกลยุทธ์ด้วย แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การวัด การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และนําไปปรับปรุง
ผลการดําเนินการขององค์กร) และ 2. การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เน้นวิธีปฏิบัติต่างๆท่ีสําคัญ ที่นําไปสู่บรรยากาศการ
ทํางานที่มีสมรรถนะสูงและใส่ใจกับผู้เรียนและการเรียนรู้ รวมท้ังการผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้ทํางานเพ่ือ
สนับสนุนบรรยากาศดังกล่าว และทําให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอัน
นําไปสู่ความสําเร็จ หมวดน้ี ครอบคลุมข้อกําหนดต่างๆในการผูกใจ การพัฒนา และการจัดการ
บุคลากรในลักษณะที่บูรณาการกัน เช่น สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการของสถาบัน การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันควรครอบคลุมความต้องการด้าน
อัตรากําลังและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน เพ่ือสนับสนุน
ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โดยรวม เกณฑ์การศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศน้ีจึงได้รวมเอาการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือด้านผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นส่วนหน่ึงใน
หมวดการวางแผน เชิงกลยุทธ์ด้วย แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังน้ี 1. ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน (สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการผูกใจผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ บรรลุความสําเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล) และ 
2. สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประสิทธิผล) 
  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นจุดศูนย์กลางของระบบงานและกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญของสถาบัน หมวดน้ี พิจารณาถึงวิธีการทํางานของสถาบันโดยเน้นที่ความสําคัญของ
สมรรถนะหลักของสถาบัน รวมถึงการรักษาและนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือความสําเร็จและความย่ังยืน
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ของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตรียมพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่า
สถาบันสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเน่ือง กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้อง
อาศัยการออกแบบที่มีประสิทธิผล การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน การดําเนินการในเชิงป้องกัน 
ความเช่ือมโยงกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญทั้งหมด ผลการปฏิบัติการ รอบเวลา การ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผล การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การสร้างนวัตกรรม และ
การเรียนรู้ระดับองค์กร ความคล่องตัว การลดต้นทุน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานซึ่งผูกพันกับ
การเปลี่ยนแปลงของรายรับ และการลดรอบเวลา มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อทุกแง่มุมของการ
จัดการกระบวนการและการออกแบบกระบวนการในระดับสถาบัน คําอธิบายง่าย ๆ ของ “ความ
คล่องตัว” หมายถึง ความสามารถของสถาบันในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผล
ต่อข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ความคล่องตัวยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนหลักสูตรการจัดการศึกษา
และการบริการจากแบบหน่ึงไปเป็นอีกแบบหน่ึงอย่างรวดเร็ว การตอบสนองที่รวดเร็วต่อความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการนําเสนอบริการที่หลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียนเฉพาะราย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และตลาดของสถาบัน นอกจากน้ีความคล่องตัวยังมีส่วน
สําคัญมากขึ้นต่อการตัดสินใจว่าจ้างองค์กรภายนอกให้ดําเนินการแทน การทําข้อตกลงกับผู้ส่งมอบที่
สําคัญ และการสร้างความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นอาจจําเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์พิเศษ 
เช่น การจัดหลักสูตร หรือรูปแบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
บุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะด้าน การลดต้นทุนและรอบเวลามักเก่ียวข้องกับกลยุทธ์ใน
การจัดการกระบวนการที่มีความคล่องตัว ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะใช้ตัววัดที่สําคัญ เพ่ือ
ติดตามการจัดการกระบวนการทั้งหมดในทุกแง่มุม แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังน้ี 1. ระบบงาน (สถาบัน
ออกแบบระบบงานอย่างไร) และ 2. กระบวนการทํางาน (สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญอย่างไร) 
  หมวด 7 ผลลัพธ์ แสดงถึงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ประเมินของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ ของสถาบัน ภาพรวมผลการดําเนินการด้านงบประมาณ สถานะทางการเงิน และตลาด 
ผลลัพธ์ด้านผู้ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ด้านระบบการนําองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และผลลัพธ์
ของกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ โดยการมุ่งเน้นผลลัพธ์ดังกล่าว จะ
ธํารงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายของเกณฑ์ อันประกอบด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าของการจัดการศึกษาในมุมมองของ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด การมีผลการดําเนินการที่ดีเย่ียม ซึ่งสะท้อนผ่านตัวบ่งช้ีด้านการ
ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน กฎหมาย จริยธรรม และการเงิน รวมท้ังตัวบ่งช้ีด้านการเรียนรู้ระดับองค์กร
และระดับผู้ปฏิบัติงาน หมวด 7 จึงให้สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัววัดความก้าวหน้า) เพ่ือ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆและ
กระบวนการต่าง ๆ ของสถาบัน โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของสถาบัน
โดยรวม หัวข้อ 4.1 กําหนดให้มีการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและสารสนเทศของผลการดําเนินการ
ของสถาบัน เพ่ือให้ทราบสถานะของสถาบันโดยรวมและเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง 
แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ดังน้ี 1. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
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องค์กรเป็นอย่างไร) 2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ผลการดําเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง) 3. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด (ผลการดําเนินการด้าน
งบประมาณ การเงินและตลาดมีอะไรบ้าง) 4. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (ผลการดําเนินการ
ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง) 5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ มีอะไรบ้าง) 6. ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นํา (ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นํามีอะไรบ้าง)  
 สรุปได้ว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ คือ ระบบการ
ปฏิบัติการประกอบด้วยข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ 
ที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นการจัดการสถาบัน โดยใช้องค์ประกอบทั้งหมดเพ่ือให้สถาบันเกิดความย่ังยืน จําแนก
ได้ 7 หมวด ดังน้ี 1) การนําองค์การ คือ การนําของผู้บริหารที่นําความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งสามารถสื่อสารช้ีแนะแนวทาง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งนําหลักธรรมมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการ
บริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายขององค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ การเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน โดยมีการทบทวนเป้าหมาย
ในระยะสั้นและระยะยาว มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก และมีการประเมินทรัพยากร
ทั้งในเรื่องศักยภาพและความเพียงพอ เพ่ือช่วยให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบ
ตรวจสอบได้ง่าย 3) การมุ่งเน้นลูกค้า คือ เป็นการฟังเสียงของลูกค้า ได้แก่ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกค้า มาใช้บริการ โดยการสร้างความสัมพันธ์ รับ
ฟังปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าได้รับ 4) การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมผลการดําเนินการทั่วทั้งองค์กร  โดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับทุกหน่วยงานมาไว้ที่ส่วนกลาง มีการนําเทคโนยีที่จําเป็นมาใช้
ปฏิบัติงาน มีระบบรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กร และผลการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
นําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร คือ องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดอบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางาน ให้แสดง
ศักยภาพคิดค้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน  โดย
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบการให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ 6) การ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือ องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
สามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุก ๆ งาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระวนการเพ่ือสร้างการทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ 7) 
ผลลัพธ์ คือ องค์กรมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรในด้านต่าง 
ๆ ทุกๆกิจกรมที่องค์กรจัดขึ้น กําหนดให้มีการสร้างมาตรฐานการให้บริการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มีระบบการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรมาเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาการ
ดําเนินงาน อีกทั้งมีการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
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 จากการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ สรุปได้ว่า 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดระบบปฏิบัติการที่ปรากฎอยู่ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้เป็นตัวแปรตามของการวิจัย 
เพราะสอดคล้องกับระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีนโยบายว่า ทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยต้องจัดวางระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ ซ่ึงมุมมองเชิงระบบปฏิบัติการประกอบด้วยข้อกําหนดต่าง 
ๆ และองค์ประกอบท้ังหมด ในการบริหารจัดการ เพื่อให้สถาบันเกิดความยั่งยืน ที่ปรากฎอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศมีอยู่ 7 หมวด คือ การนําองค์กร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ 
 
2.3 นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สนองตอบต่อ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 
ในมาตราที่ 47 ซึ่งกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และมาตรา 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 ฉะน้ัน ในวงรอบของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) จึงกําหนดให้หน่วยงานคือ
หน่วยงานระดับคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีงบประมาณ จัดส่งมหาวิทยาลัยพร้อม
ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน และตารางแสดงการรายงานผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ 
สมศ. ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ให้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประเมินตนเอง จากน้ัน มหาวิทยาลัย
จะแต่งต้ังคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงานเข้าเย่ียมสํารวจ และจัดทํารายงานผลการเยี่ยม
สํารวจเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หน่วยงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาตามความเหมาะสม
โดยหลักการของระบบคุณภาพระยะที่ 3 ปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ที่ให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินการ คือ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการประเมินตนเอง เพ่ือสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยหลัก
ของการทํางานประจําที่มีกระบวนการการวางแผนงาน (Plan) หรือออกแบบกระบวนการ (Design) 
เมื่อนําไปปฏิบัติ (Do) แล้ว มีการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการตรวจประเมิน (Check) และ
การศึกษา (Study) ทบทวนดูผลที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปอย่างไร ตรงตามที่วางแผนไว้มากน้อยเพียงไร
บรรลุเป้าหมาย (Target) ที่กําหนดไว้ในแต่ละช่วงหรือไม่ มีส่วนใดเป็นปัญหาและควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงอะไร อย่างไรอีกบ้าง ก็นํามาปรับในการปฏิบัติ (Act) แล้วดูว่าได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือวางแผน 
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(Plan) การทําในรอบต่อ ๆ ไปให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อดําเนินการเป็นวงรอบเช่นน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ก็จะทําให้เกิด
กระบวนการของการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement - CQI) เกิดผลลัพธ์ของงานที่
บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อผนวกกับการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมแล้ว ยังมีแนวทางขององค์กรสําหรับอนาคต มีการกําหนดเป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ในพันธกิจหลัก ซึ่งมีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญ (Key PerformanceIndicator - 
KPI) ที่เช่ือมโยงกับแผน และนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้ีไปเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการขององค์กร
ใกล้เคียงหรือที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันในลักษณะเทียบเคียงสมรรถนะ (ResultBenchmarking) 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือให้ทราบสถานะขององค์กรว่าอยู่ใน 
 ตําแหน่งหรือความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไร หรือมีการเทียบเคียงกระบวนการ
ทํางานเพ่ือหาแนวทางที่จะทําให้ดีกว่าคู่เปรียบเทียบได้อย่างไร (Process Benchmarking) การทํา 
Benchmarkingจะเป็นทางลัดให้หน่วยงานได้เรียนรู้ที่จะก้าวให้ทันองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบถึงความ
คืบหน้าของวิธีการหรือการปรับปรุงใหม่ ๆ ที่จะสามารถนํามาปรับใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็น
องค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในแผนภูมิด้วยแล้ว ก็จะทําให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพงานสู่ความเป็นองค์กรที่มีความสําเร็จในการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity 
Improvement) ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงที่นําไปสู่ความเป็นองค์กรช้ันนํา 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  แสดงหลักการทาํงานของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 
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ภาพที่ 2.5 กระบวนการของระบบคุณภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 
 
 2.5.1 ความเป็นมา “ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล” 
 เพ่ือให้การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกําหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 
  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป้นระบบ เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  2. ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดวางระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เช่น การ
ประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายชุมชน
แนวปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัมนาคุณภาพของการดําเนินการทุกด้านอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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  2.5.1.1 ระบบคุณภาพภายใน 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx 
  - ก้าวเข้าสู่ "MUQD-EDPEX" 
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดย
การปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ระยะที่ 1 ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาจนปัจจุบันเข้าสู่การดําเนินการระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 โดยมี
เป้าหมายและแผนการดําเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพ (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์ EdPEx 
ภายในปีงบประมาณ 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้วางกิจกรรมการดําเนินการ และแบ่งการดําเนินการ
แก่ส่วนงานต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
   ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ 1) คณะเทคนิคการแพทย์
2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 เพ่ิมจํานวน 6 ส่วนงาน ได้แก่ 1) คณะทันต
แพทยศาสตร์ 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) คณะเภสัช
ศาสตร์ 5) คณะวิทยาศาสตร์ 6) วิทยาลัยนานาชาติ 
   ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 เพ่ิมจํานวน 13 ส่วนงาน ได้แก่ 1) คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4) คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 5) บัณฑิตวิทยาลัย 6) สถาบันโภชนาการ 7) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 8) 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 9) วิทยาเขตกาญจนบุรี 10) วิทยาลัยการจัดการ 11) วิทยาลัย
ราชสุดา 12) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 13) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 14) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 15) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี 
   ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 เพ่ิมจํานวน 17 ส่วนงาน ได้แก่ 1) คณะ
กายภาพบําบัด 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) คณะศิลปะศาสตร์ 4) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 5) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 6) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 7) วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ 8) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 9) วิทยาลัยศาสนศึกษา 10) ศูนย์
ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 11) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 12) หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 13) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 14) โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติวิธี 15) วิทยาเขตนครสวรรค์ 16) วิทยาเขตอํานาจเจริญ 17) สํานักงานอธิการบดี 18) ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 19) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 
  2.5.1.2 ระบบคุณภาพภายนอก 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน (กระทรวงศึกษาธิการ 
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โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน): สมศ.) 
  ดังน้ันมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหน่ึงจึงต้อง
ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษานี้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีตามตัวบ่งช้ีวัดที่ทั้ง สกอ. และ สมศ. กําหนดเสนอต่อองค์กรทั้งสองและมหาวิทยาลัยจะต้อง
รับการตรวจประเมินจากองค์กรทั้งสอง เพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้บูรณาการการตอบสนองดังกล่าวน้ีใน"
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล" ด้วยการบูรณาการตัวช้ีวัดที่ต้องรายงานต่อ สกอ.และสมศ. ไว้ใน
มาตรฐานคุณภาพข้อที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังต้องตอบสนองต่อการรายงานผลการ
ดําเนินงานในบริบทต่าง ๆ ต่อองค์กร/หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เสนอต่อ 
"สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)" (มหาวิทยาลัยไม่ต้องรายงานฯ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมาหลังจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ) การรายงานการควบคุมภายในเสนอต่อ "คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)" เป็นต้น 
  - การประเมินคุณภาพภายใน: สกอ. 
  การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ
ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ กํากับดูแลสถานศึกษา โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน 
รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
 
 2.5.2 ความเป็นมา "ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ" 
 สืบเน่ืองจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งมีส่วนที่ต้องรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด/ประกอบรายงาน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ในการเก็บข้อมูลของ
คณะ/สถาบันฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับ ทําให้มีความคลาดเคลื่อนและความ
ยากลําบากในการต้องจัดทําข้อมูลช้ีแจงหน่วยงานภายนอกดังกล่าวและประกอบกับจากการเย่ียม
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สํารวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลปีงบประมาณ 2548 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2548- เมษายน 2549 ได้รับข้อมูลย้อนกลับว่าคณะ/สถาบันฯ ส่วนใหญ่ยังขาดระบบฐานข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะรองรับการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการ
จัดทํารายงานช้ีแจงหน่วยงานภายนอกและส่วนที่สนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
ระบบคุณภาพ (MUQD) ของมหาวิทยาลัย 
  ฉะน้ันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและมีข้อมูลในเชิงที่สามารถนําไป
วิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในพันธกิจต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการรับทราบจากที่ประชุมคณบดี
ในการประชุมคร้ังที่ 15/2550 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550 จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่
ปรึกษาและออกแบบระบบและติดต้ังโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีช่ือโปรแกรมว่า 
“ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System – FIS)” โดยเป็นโปรแกรมที่มีหลักการของ
การเก็บข้อมูลระดับคณะ และประมวลผลรวมเป็นภาพมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับ
คณะที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกับด้วยโปรแกรมท่ีง่ายต่อการดําเนินงาน 
ทั้งมหาวิทยาลัยก็จะมีข้อมูลพร้อมหลักฐานอ้างอิง ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ต่อการช้ีแจงแก่ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.ได้เป็นอย่างดี ต่อมา เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการเปิดตัว
ระบบ FIS เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ให้คณะ/สถาบันฯ เริ่มบันทึกข้อมูลจริงเข้าสู่ระบบ มหาวิทยาลัยได้
เปลี่ยนช่ือเรียกระบบดังกล่าวเสียใหม่ว่า “ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 
University Faculty Information System).” ใช้ช่ือย่อว่า “MUFIS" 
  ระบบ MUFIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีรองรับความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการแสดงข้อมูลเพ่ือแสดงผลการดําเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ได้แก่ 
  - การศึกษา เช่น ข้อมูลหลักสูตรวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ บทความเชิงวิชาการ การรับ
รางวัลต่าง ๆ ของนักศึกษา 
  - การวิจัย เช่น โครงการวิจัยต่าง ๆ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
  - งานบริการวิชาการ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น จํานวน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งวิชาการ จํานวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ 
  - ทางด้านอ่ืน ๆ เช่นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมข้อมูลห้องประชุมและการจอง  
เป็นต้น 
  2.5.2.1 ระบบ MUFIS สามารถทํางานใน 3 ระดับได้แก่ 
  - ระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ สําหรับคณะ/สถาบันที่ไม่มีระบบงานคอมพิวเตอร์
รองรับงานในระดับปฏิบัติการ สามารถใช้ MUFIS ในการคีย์รับข้อมูลผลการดําเนินการเข้าสู่ระบบ
โดยตรง 
  - ระดับกลางหรือระดับ Management Information System (MIS) สําหรับคณะ/
สถาบันที่มีระบบงานคอมพิวเตอร์รองรับงานระดับปฏิบัติงาน (เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบงบประมาณ ระบบการศึกษา เป็นต้น) ระบบ MUFIS เพ่ือแสดงรายงานเชิงบริหารจัดการได้ 
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  - ระดับสูงหรือระดับ Executive Information System (EIS) โปรแกรม MUFIS ได้ถูก
พัฒนาขึ้นให้แสดงรายงานเชิงบริหารเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ เช่นรายงานบุคลากรตามช่วงอายุ 
ตามตําแหน่งวิชาการ ตามวุฒิการศึกษา เพ่ือใช้สําหรับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือจัดเตรียม
บุคลากรให้เหมาะสมเป็นต้น 
  2.5.2.2 การใช้งานระบบ MUFIS มี 4 ระดับ ได้แก่ 
  - ระดับส่วนบุคคล สามารถแสดง Profile และ Resume ได้ และในอนาคตสามารถ
ปรับปรุงให้แสดงแบบกพอ. 03 เพ่ือใช้สําหรับการขอตําแหน่งวิชาการได้ 
  - ระดับส่วนงาน สามารถแสดงรายงานเพ่ือช่วยในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน เป็นรายงานประจําปี และช่วยในการบริหารจัดการได้ 
  - การนํามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจาก สกอ. และ การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้ โดยโปรแกรม MUFIS จะแสดง
ตัวช้ีวัดที่เป็นผลการดําเนินการในส่วนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารที่
กําหนดโดย สกอ. และ สมศ. ในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงให้
เป็นรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพในอนาคตได้ 
  - การประยุกต์เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการโดยผู้บริหารระดับกลางไปถึง
ผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสามารถแสดงในรูปแบบรายงานที่มีข้อมูลประกอบกราฟ ของข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น กราฟแสดงโครงสร้างบุคลากร โครงสร้างอายุของบุคลากร 
จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ โครงสร้างอายุของบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา จํานวนเงิน
โครงการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
  ในอนาคตระบบ MUFIS สามารถที่จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นให้เป็น electronic Self Assessment Report (e-SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจาก สกอ. และ การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ท่านสามารถเข้าดู
ระบบ MUFIS ได้ที่ http://intranet.mufis.mahidol 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สมบูรณ์ นนท์สกุล (2548, หน้า 105-119) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย กิจ
กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
การนิเทศติดตามประเมินผล องค์ประกอบที่ 2 กระบวน การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ช่องว่างของ
ปริมาณงาน ตระหนักถึงความจําเป็น สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับวินิจฉัยปัญหาขององค์กร 
วางแผนการเปลี่ยนแปลงเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง การประเมินและ
ติดตามผล องค์ประกอบที่ 3 บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเป็นศูนย์กลาง มองการณ์ไกล 
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ครองใจคน พัฒนาตนเอง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความคิดสร้างสรรค์ ทํางานเชิงรุก การติดตามและ
กล้าเผชิญกับปัญหา องค์ปร ะกอบที่ 4 หน้าที่ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การทําให้ผู้ร่วมงานสนใจ
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ทําให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรชัดเจน รักษาขวัญและกําลังใจของ
ผู้ร่วมงาน ทําให้ผู้ร่วมงานกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ
ที่ 5 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การให้เห็นคุณค่าและ
การให้การศึกษา กลยุทธ์การใช้ภาวะผู้นํา และกลยุทธ์การทํางานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 6 กลวิธีการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย จัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา ภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยน
ค่านิยม การศึกษาและฝึกอบรม การกําหนดเป้าประสงค์ การวินิจฉัยดําเนินการ การให้คําปรึกษา 
และใช้บุคลิกภาพประทับใจ องค์ประกอบที่ 7 การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้าง
หลักประกันว่าจะไม่เกิดความสูญเสีย การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง การรักษาประเพณีที่จําเป็น
เอาไว้ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่จําเป็น การวิเคราะห์รายบุคคล และองค์ประกอบที่ 8 ปัจจัย
สนับสนุนให้การเปล่ียนแปลงประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย พัฒนาระบบสารสนเทศ ครูและ
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม สร้างทีมผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง สร้างแนวคิดที่จะดึงภาวะแวดล้อมมาเสริมการพัฒนา ทําการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง
และรักษาให้คงอยู่ 
 พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยองค์การท่ีส่งผลต่อการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยองค์การ
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากสามด้านตามลําดับดังน้ีคือลักษณะของ
องค์การ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และลักษณะของสภาพแวดล้อม และอยู่ในระดับปาน
กลางหน่ึงด้านคือลักษณะของบุคลากร 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า อยู่ในระดับมากสอง
กลุ่มคือ การประเมินคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ และอยู่ในระดับปานกลางหน่ึงกลุ่มคือ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และ 3) ปัจจัยองค์การด้านลักษณะสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านความใส่ใจผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ณรงค์ จันทรา (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร
การเปล่ียนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลย้อนกลับจากการสํารวจ ด้านการ
สร้างทีม ด้านการพัฒนาระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรื้อระบบ ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ และด้านการ
พัฒนาองค์การ อีกทั้งเห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุน และด้านเวลามาก นอกจากน้ียังพบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับ ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ด้านการสร้างทีม ด้าน
การพัฒนาระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรื้อระบบ ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ และด้านการพัฒนา
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องค์การแตกต่างกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหาร การเปลี่ยนแปลงโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความเห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงโดยรวม ด้านข้อมูลย้อนกลับจากการสํารวจ ด้านการสร้างทีม ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรื้อระบบ และด้านองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน บุคลากรที่มีอายุและ
ประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 
ด้านผลการปฏิบัติงานและด้านต้นทุนแตกต่างกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษา และตําแหน่งหน้าที่
แตกต่างกัน มีความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 
ในส่วนของประสิทธิผล การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 

 นันทกา ชัยกาล (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และข้อเสนอแนะในการพัฒนา” ผลการวิจัย
พบว่า มิติการวางแผนพบว่ามีการวางแผนระดับคณะ ภาควิชาและหน่วยงาน มีการดําเนินการตาม
แผน แต่ขาดการติดตามและประเมินผล มิติของการจัดรูปองค์กรพบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์กรและ
โครงการบริหารแต่เน่ืองจากเป็นองค์กรใหญ่ มีพันธกิจหลักหลายด้าน อีกทั้งมีปัญหาขาดแคลน
กําลังคน มิติการนํา พบว่ามีความพยายามของกลุ่มผู้บริหารทั้งระดับคณะและภาควิชาที่จะนําองค์กร
ในทิศทางของประกันคุณภาพการศึกษา และมิติของการควบคุม พบว่าเน่ืองจากพันธกิจหลักหลาย
ด้าน ซึ่งทําให้แต่ละระบบยังไม่มีความเช่ือมโยงเทียบเคียงทดแทนกันได้ เป็นภาระของผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน ในการรายงานข้อมูล ส่งผลให้มีแรงจูงใจ 
ในการทํางานลดลง  

 ยุวดี อินทร์ไทร์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมี 10 
องค์ประกอบ กับ 67 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.426-0.885 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 10 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษามีค่าเท่ากับ 0.502-0.917 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง ในขณะที่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในมีค่าเท่ากับ 
0.011-0.052 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 

 มุกดา จิตพรมมา (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามขั้นตอนการวางแผน การดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงและพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนะ
ของบุคลากรต่อแนวทางสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 อมรพรรณ ประจันตวนิชย์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรสาเหตุกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.43 และ3) อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการติดต่อสื่อสาร การรับรู้แรงสนับสนุนขององค์กร และเจตคติต่อการมีส่วนร่วม 
มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.31, 0.39 และ 0.22 ตามลําดับ 

 ไพสันต์ิ ศรีแปง (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การดําเนินงานการประกันคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2) ผู้บริหารและอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริหาร และอาจารย์มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาระบบ
และกลไกในการควบคุมคุณภาพ ด้านการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพ ด้านการจัดทําฐานข้อมูลประกัน
คุณภาพ และด้านการประเมินคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านอ่ืนๆไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน 

 สาวิตรี ไชยสมบัติ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรใน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของ บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปาน กลาง (mean = 3.13) เมื่อพิจารณารายด้านและจัดลําดับตามค่าเฉล่ียพบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด คือ ด้านการดําเนินงาน 
รองลงมาคือ ด้าน การปรับปรุงแก้ไข ด้านการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และที่มีส่วนร่วมตํ่าที่สุดคือ 
ด้านการวางแผน  
 สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้านการจัดการงาน
ประกันคุณภาพของคณะวิชา ผลการวิจัยพบว่า คณะวิชามีคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ และมี
จํานวนคณะกรรมการระหว่าง 9 - 24 คน บุคลากรส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพ และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานด้านประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 - 2 ปี ด้านความ
ครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศแต่ละดัชนี พบว่า ส่วนใหญ่คณะวิชามีความครบถ้วนของการจัดเก็บ
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ข้อมูลสารสนเทศทุกดัชนีด้านระดับของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแต่ละดัชนี พบว่า คณะวิชา
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ในระดับมากในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 6 ส่วนองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระดับปานกลาง ปัญหาการจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพของคณะวิชา พบว่า ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 3 คณะวิชามีปัญหา อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการเก็บรักษาข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูลและด้านการนําเสนอข้อมูล พบว่า คณะวิชามี
ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ คณะวิชาควรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมกําหนดหน้าที่ต่าง ๆ กระบวนการ
ทํางานประกันคุณภาพให้ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพ และควรส่งเสริมให้คณะวิชาจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่ยังขาดความครบถ้วนอยู่ 

 กิตติยา สีอ่อน (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนักถึง ความสําคัญและการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเป็นทีม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ความ
พร้อมด้านทรัพยากรทั้งด้านจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างองค์กรและการกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผู้นําของผู้บริหาร และขนาดขององค์กร ส่วนประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามี 2 ส่วน คือ ประสิทธิผลระหว่างทาง (intermediate outcome) ได้แก่ การบริหาร
จัดการแบบกระจายอํานาจ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจร
คุณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร สําหรับประสิทธิผลสุดท้าย (end outcome or 
ultimate outcome) ได้แก่ การบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

 ปิยะธิดา อินทรโชติ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของกระบวนการทํางานใน
การบริหารการเปล่ียนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดดกลางและขนาดย่อมมี
การประยุกต์ใช้แนวความคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างสําเร็จดี โดยลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันเป็นการปรับกระบวนการทํางานหรือ
โครงสร้างขององค์กร ซึ่งกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจากกรอบแนวคิดงานวิจัย มีความสอดคล้องใน
ทุกกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลง เช่น การกําหนดเป้าหมาย การจัดทําแผนปฏิบัติการ การสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลง หรือการวางแผนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น จากการศึกษายังพบ
เพ่ิมเติมว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งแน้นการสนับสนุนตามแนวคิดของ R.Harrison และมีความคล่องตัวสูงใน
การเปลี่ยนแปลงองค์กร เน่ืองจากมีขนาดและโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์กรขนาดใหญ่ การศึกษาในครั้งน้ีเสนอแนะว่า กระบวนการบริหารและการเปลี่ยนแปลงและ
วัฒนธรรมขอององค์กรมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจําเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้แนวความคิดและกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้
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เหมาะสมกับรูปแบบวัฒนธรรมและทรัพยากรขององค์กร โดยมีการวางแผนการสื่อสาร เผยแพร่
นโยบายการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน รวมถึงนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรน้ันดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จินตนา สระทองขาว (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึการะดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยองค์การในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามลําดับดังน้ี ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะขององค์การ ด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ และด้านลักษณะบุคลากร 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับดังน้ี ด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ด้านการดําเนินงานตาม
แผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) ปัจจัยองค์การมี
ความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับการดําเ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเรียงตามลําดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย 
ดังน้ี ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การ ด้านลักษณะบุคลากร และ
ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ข้อเสนอแนะ องค์การควร
กําหนดนโยบายเป้าหมาย แผนการดําเนินงานและจัดทําวงจรการประกันคุณภาพของคณะอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน รวมท้ังมีการช้ีแจงนโยบายและเป้าหมายขององค์การให้บุคลากรได้รับทราบ และ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การเพ่ือให้สามารถนํานโยบายที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกการ
บริหารเพ่ือการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ สําหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพที่สอดคล้องเกณฑ์การประกันคุณภาพ เกณฑ์การ
ประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบหลัก และ 
52 องค์ประกอบย่อย ปัจจุบันระบบบริหารงานคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการ
บริหารแตกต่างกัน ขาดการทํางานในเรื่องการจัดการความรู้และการจัดทําข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของสาขายังไม่เป็นปัจจุบัน มีความต้องการระบบบริหารที่เป็นสากล รูปแบบและกลไกการ บริหาร
จัดการเพื่อการดําเนินงานท่ีเสนอจึงประกอบด้วย หลักการและวัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร 
จัดการและการจัดกลุ่มงาน และกลไกการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การเตรียมการที่ระดับ 
สาขาวิชา 2) การดําเนินงานตามวงรอบการประเมินการพัฒนา ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา และ 3) สรุปผล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการทบทวนสถานภาพการพัฒนา ส่วนกรอบการประเมิน การ
พัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศฯ ประเมิน 12 องค์ประกอบหลัก 52 องค์ประกอบย่อย ใน 2 มิติ คือ 
มิติกระบวนการและมิติผลการดําเนินงาน ระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานตาม แนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จะให้รายงานผลการประเมิน เป็นรายงานที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือการปรับปรุงในประเด็นต่างๆตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่สาขาวิชา
สามารถ ใช้กําหนดการปรับปรุงคุณภาพการบริหารที่ระดับสาขาได้โดยตรง 
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 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ค็อกและเดลฟี่ (Cox & Defers, 1991) ได้ศึกษาเรื่อง Work in Progress: Restructuring 

in ten Maine Schools. “การเปล่ียนแปลงองค์การของโรงเรียน 10 โรงเรียนในมลรัฐเมลินอย” 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเหล่าน้ันมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่อง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ การ
เรียนการสอนในกระบวนการวิชาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นําวิธีการสอนใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน จัดและปรับปรุงออกแบบอาคารสถานที่ใหม่ และสร้างเครือข่ายกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งองค์การ
เอกชนและนอกโรงเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงองค์การน้ันมีส่วนประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 1) 
ความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะต้องเกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา 
ทั้งตัวอาจารย์ นักเรียน การกําหนดผลสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของคณาจารย์ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
คณาจารย์ต้องร่วมโครงการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การสอนที่สอดคล้อง กับการกําหนดผลสําเร็จทางการ
เรียนของนักเรียนด้วย 2) การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาอย่างมีระบบ การใช้เวลาที่เหมาะสมกับ
ขั้นตอน และกระบวนการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทุกคนในสถานศึกษารวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะ การกําหนดอํานาจกับตําแหน่งต่าง ๆ ตามโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลง
องค์การต้องกระทําต่อเน่ือง การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเรียนรู้ในการบริหารจัดการที่จะต้อง
สอดคล้องกับเวลาและบุคลากร ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมิใช่ เห็นเพียงมีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงผลักดัน 
แล้วบุคลากรในสถานศึกษาที่เหลือเพียงแต่รับทราบการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ี
จะก่อให้เกิด อุปสรรค์ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงได้ 4) การแสวงหางบประมาณการสนับสนุน 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ การเปล่ียนแปลงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเปล่ียนแปลงน้ันต้องอาศัย
ทรัพยากรทางการบริหาร  
 ลีทซ์ (Laetz, 1993, p. Abstract) ได้ศึกษาเร่ือง Total Management Implementation: 
The Effect of Force for Change on Organization Development Change Tactics. “การ
ดําเนินการจัดการคุณภาพทั้งหมด: ผลกระทบของกองกําลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์กร” ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับ
โครงการคุณภาพภายใน 6 มิติ คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการ 2) พลังที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3) กิจกรรม TQM 4) การทํานายการเปลี่ยนแปลง 5) การประเมินความสําเร็จ และ 6) 
กลยุทธ์การนํา TQM ไปใช้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า การนําโครงการ TQM ไปใช้สามารถบรรลุ
ความสําเร็จได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนาองค์กรโดยการให้ความรู้ที่เก่ียวกับคุณภาพ 
และให้การฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดขององค์กร 

 เพททรีเซีย (Pattricia, 1994, p. 172 ) ได้ศึกษาเรื่อง Defining Parent Involvement 
in Reral Elementary School Through the Eyes of Parents, Students, Teachers, and 
Administration: A Case Study. “การประเมินการก้าวไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา และการ
ควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย” ผลการวิจัยพบว่า 



 

 

76

มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลไกลทางสังคม ช่วยทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศเยอรมัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากจังหวัดหน่ึงไปอีก
จังหวัดหน่ึง การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมินถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของครู 
ที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน ซึ่งต้องดําเนินไปอย่างมีเหตุผลและกระบวนการ เกิดการพัฒนา
อย่างชัดเจนในประเทศสวีเดน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการประกันคุณภาพการศึกษา
จนถึง การประเมินครูในสถานศึกษา ซึ่งเกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนในประเทศฝร่ังเศส ให้ความสําคัญ
และเช่ือถือกับการใช้ข้อสอบภายนอกโรงเรียน มีการควบคุมจากส่วนกลางในประเทศ นิวซีแลนด์  
ให้ความสําคัญกับการประเมินจากบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา นําเอาระบบการสอบ
มาตรฐานกลางอ้างอิงไปสู่การยอมรับที่เป็นมาตรฐาน และในประเทศออสเตรเลีย มีการนําเอาระบบ 
การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน มีการเตรียมการอย่างมีระบบแบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพ 
และประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาช้ันสูงต่อไป  

 สนีด (Sneed, 1996, p. 1432) ได้ศึกษาเรื่อง The Effectiveness of School Quality 
Review in Stimulating School Improvement in NewYork. “ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ
คุณภาพโรงเรียนในการปรับปรุงโรงเรียนที่น่าสนใจโดยส่วนการศึกษาของนิวยอร์ค” ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนมีผลทําให้โรงเรียนได้ปรับปรุงตนเอง ได้ริเริ่มปรับปรุง
โรงเรียนโดยสมัครใจใช้กระบวนการท่ีเรียกว่า การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการซึ่งถูกกําหนดโดย
โรงเรียนที่สนใจจะพัฒนาตนเอง และมีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบตนเองโดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ ผู้สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนบริการ ผู้ปกครองและนักเรียน กระบวนการ SQR ทําให้
โรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  

 เนวิลล์ (Neville, 1999, p. 167) ได้ศึกษาเร่ือง Quality Assurance and Improvement 
Planning in Two Elementary School: Case Studies in Ilinois School Reform. “การประกัน
คุณภาพและการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐ
อิลลินอยส์” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ทําร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพ และการวางแผนที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือ และเพ่ิมความม่ันใจในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน 
อย่างเป็นวัฏจักร โครงการของรัฐไม่ทําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี การสนทนาเร่ือง
หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการสังเกต และเป็นโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในการประกัน
คุณภาพ  

 เมอร์เรย์ (Murray, 1998) ได้ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของชุมชนออสเตรเลียต่อการใช้ระบบ
บริหารคุณภาพ TQM” ผลการวิจัยพบว่า จุดเน้นสําคัญของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาทีมงาน ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะ
สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยการร่วมมือกันของทีมงานควร
ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมอบอํานาจบทบาทและ
มอบหมายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ผลการวิจัย ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การจัดการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นํา พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความร่วมมือ ในการทํางาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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 ฟริซส์ (Fritz, 1999, p. Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง A Quality Assessment Using The 
Baldrige Criteria: NonAcademic Service Units in a Large University. “การประเมินคุณภาพ
โดยใช้เกณฑ์ Baldrige: หน่วยบริการที่ไม่ใช่นักวิชาการในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากรทุกระดับสนใจที่จะปรับปรุงการให้บริการในแผนกงานของตน รวมท้ังการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ MBNQA ด้านรางวัลพบว่า บุคลากรให้ความสําคัญกับระบบ
รางวัล โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และเพศหญิงมีโอกาสปรับปรุงมากกว่าเพศชาย 

 นิวตัน เจ (Newton, J., 1999) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบในการ
ตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในราชอาณาจักร ต้ังแต่ปี 1993 – 1998” 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่ได้จาการวัดการปฏิบัติหรือการ
ดําเนินงานโดยองค์กรภายนอก เช่น รายงานการตรวจสอบและการประเมิน ของ Scottish Higher 
Educational Funding Council (SHEFC) และ Higher Education Quality Council (HEQC) 
และการตรวจสอบและประเมินผลภายในโดยคณะกรรมการ ตามการรับรู้และประสบการณ์ทําให้
ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังน้ี 1) วัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพและวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ
และประเมิน ช้ีให้เห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมิน
ทั้งภายในและภายนอก การประเมินและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ 
2) การปรับปรุงคุณภาพสําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กว้าง ดังน้ัน จึงไม่สามารถแยกส่วนของการ
ปรับปรุงให้เป็นอิสระ ออกจากระบบการประกันคุณภาพได้ 3) การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็น
เรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากเป็นผลผลิตของสถาบัน และ 4) 
ควรมีการเพ่ิมหรือขยายการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพออกไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 

 บรุดส์ (Brooks, 1999, p. 115) ได้ศึกษาเรื่อง Quality Assurance and Involvement 
Planning and the Education of Special Education student. “การประกันคุณภาพและการ
วางแผนปรับปรุงการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาพิเศษในรัฐอิลลินอยส์” ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการวางแผนเพ่ือปรับปรุง และประกันคุณภาพของรัฐอิลลินอยส์ ส่งผลในทางบวกต่อทัศนคติ
ของครูที่มีต่อการปรับปรุงโรงเรียน  

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่า การบริหารท่ามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลักสําคัญที่จะทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่มีความแตกต่างกันในด้านกระบวนการ
ทํางานเชิงระบบ เทคนิควิธี และกระบวนการในการดําเนินการ อีกทั้งการให้ความสําคัญกับปัจจัย
ต่างๆตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบัน รวมถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร จํานวนบุคลากร 
สภาพแวดล้อม การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การพัฒนาปรับปรุง การให้ผลตอบแทน  
การสนับสนุน และการกระตุ้นจากหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ อันนํามาซ่ึง
ผลผลิตที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถาบันอีกด้วย 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) วีธีดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการศึกษาลักษณะประชากร การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การเลือกเครื่องมือ การหาความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งหมด จํานวน 1,875 คน จาก 13 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะศิลปะ
ศาสตร์, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้, สถาบันโภชนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ข้อมูลจากรายงานประจําปี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 
(งานยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, หน้า 9-12) 
 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 230 คน ได้มา
จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง G*Power 
3.1.9.2 (Mayr, Erdfelder, Buchner and Faul, 2007) โดยกําหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (Effect 
size f2) ที่ 0.15 ระดับนัยยะสําคัญ ( error problem) ที่ 0.01 (ความเช่ือมั่นที่ 99%) และอํานาจ
การทํานาย Power (1-β error problem) ที่ 0.99 (ทํานายผิดพลาดได้แค่ 1%) พบว่าได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 209 คน เพ่ือป้องกันการตอบกลับคืนอย่างไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน  
230 คน แล้วทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1 .  เ ลื อกกลุ่ ม ตั วอ ย่ า งจากประชากรทั้ งหมด  คื อ  บุคลากรสายสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด จํานวน 1,875 คน จาก 13 ส่วนงาน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 230 คน ทําการเลือกผู้บริหารส่วนงาน ได้แก่ 
คณบดี/ผู้อํานวยการส่วนงาน และรองคณบดี/รองผู้อํานวยการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 2 คน/ส่วนงาน จํานวน 26 คน และเลือกหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 1 คน/ส่วนงาน จํานวน 13 คน รวม 39 คน คงเหลือกลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 คน 
 2. นํากลุ่มตัวอย่างที่เหลืออย่างจํานวน 191 คน มากําหนดสัดส่วนตามส่วนงาน จําแนก
เป็นบุคลากรสายวิชาการจํานวน 46 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 145 คน แล้วทําการสุ่ม
อย่างง่ายตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกผู้ใหข้อ้มูลตามส่วนงาน 
สายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2556 

 

ส่วนงาน 

ประชากร (N = 1,875) กลุ่มตัวอย่าง  (n = 230) 
ประชากร 

สาย
วิชาการ 

ประชากร
สาย

สนับสนุน 
รวม 

บุคลากรสายวิชาการ บุคคลากรสายสนับสนุน 
รวม รับคืน ผู้บริหาร 

ส่วนงาน 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
หัวหน้างานฯ บุคลากร 

สายสนับสนุน 

1. คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

92 73 165 2 8 1 8 19 19 

2. คณะศิลปศาสตร์ 56 87 143 2 4 1 10 17 13 

3. สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม 

33 91 124 2 2 1 10 15 12 

4. สถาบันโภชนาการ 36 160 196 2 2 1 19 24 15 

5. สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม
เอเชีย 

31 76 107 2 2 1 8 13 11 

6. สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน 

15 69 84 2 1 1 7 11 9 

7. สถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

13 95 108 2 1 1 11 15 14 

8. สถาบันนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

11 18 29 2 1 1 1 5 5 

9. สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและ 
สันติศึกษา 

10 36 46 2 1 1 3 7 7 

10. วิทยาลัยราชสุดา 12 23 35 2 1 1 2 6 6 

11. วิทยาลัยนานาชาติ 26 113 139 2 1 1 13 17 17 

12. วิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป ์

143 176 319 2 13 1 21 37 28 

13. วิทยาลัยศาสน
ศึกษา 

111 269 380 2 9 1 32 44 29 

รวม 589 1286 1,875 26 46 13 145 230 185 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการ วิจั ยค ร้ั ง น้ีผู้ วิ จั ยจั ย เลื อก เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย  คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วนงาน 
ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน  

  ตอนที่ 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของ  
เคริท์ เลวินส์ (Kurt Lewin) โดยศึกษา 3 องค์ประกอบ จํานวนข้อคําถาม 19 ข้อ ดังน้ี 

   1) ขั้นการวางแผนการเปลี่ยนแปลง    จํานวน 6 ข้อ 
   2) ขั้นการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ  จํานวน 6 ข้อ 
   3) ขั้นการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง จํานวน 7 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เป็นเลิศ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) โดยศึกษา
องค์ประกอบ 7 หมวด จํานวนข้อคําถาม 43 ข้อ ดังน้ี 

   1) การนําองค์การ     จํานวน 6 ข้อ 
   2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์    จํานวน 6 ข้อ 
   3) การมุ่งเน้นลูกค้า     จํานวน 5 ข้อ 
   4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   จํานวน 6 ข้อ 
   5) การมุ่งเน้นบุคลากร     จํานวน 6 ข้อ 
   6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ    จํานวน 6 ข้อ 
   7) ผลลัพธ์     จํานวน 8 ข้อ 
  แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางการสร้างมาตราวัดเจตคติแบบลิเคร์ท (Likert’s 
five rating scale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หน้า 114-115) โดยกําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  ให้มีนํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 1 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย  ให้มีนํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง ให้มีนํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 3 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก  ให้มีนํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 4 
5  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด   ให้มีนํ้าหนักคะแนนเท่ากับ 5 
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3.2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี โดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยให้ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา  
  2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จําแนกแบบสอบถามออกเป็น  
3 ตอน โดยข้อคําถามได้มาจากนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  3. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยเสนอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบโครงสร้าง คําถาม การใช้ภาษา เพ่ือให้ได้ข้อความท่ีครอบคลุมตรงตามขอบเขตเน้ือหา และ
วัตถุประสงค์การวิจัย แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
 3.2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
พ้ืนที่วิจัย จึงต้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีขั้นตอนการหาคุณภาพเคร่ืองมือดังน้ี 
  1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence: IOC) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบสํานวนภาษาและความถูกต้องของข้อคําถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยมีเกณฑ์
ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าต้ังแต่ .5 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548)  
   ผู้วิจัยได้นําผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน มาคํานวณค่า IOC  
เป็นรายข้อและคัดข้อรายการที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลการพิจารณาพบว่าข้อคําถามทุก
ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 1.00 แสดงว่าข้อคําถามมีความตรงเชิงเน้ือหาผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
สามารถนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ได้ 
  2. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้  
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 30 คน 
แล้วนําผลท่ีได้หาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s alpha coefficient: ) (Cronbach, 1974, p. 161, อ้างใน มันทนา วุ่นหนู, 2551, 
หน้า 48) โดยมีเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า .80 ขึ้นไป  
   ผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 30 ฉบับ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาช (-Coefficient) พบว่ามีค่า  = .989 จากข้อคําถามจํานวน 62 ข้อ แสดงว่าผ่านเกณฑ์
ความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ สามารถนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงได้ 



 

 

82

  3. นําโครงการวิจัยน้ีไปขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับแจ้งผลการพิจาณารับรอง
โครงการวิจัย  หนังสือเลขที่  ศธ0517.12/(วจส )1144 ลงวันที่  23 ธันวาคม  พ .ศ .  2557  
รหัสโครงการวิจัย MU-SSIRB: 2014/421(B2) และหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเลขที่ 
COA.No.2014/ 388.2312 มีมติเห็นสมควรให้การรับรองการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล” ให้สามารถดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานสายสังคมศาสตร์
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทั้งหมด เน่ืองจากแบบสอบถามในการวิจัยน้ีไม่มีประเด็นการคุกคามเชิง
จริยธรรมที่รุนแรง ข้อคําถามส่วนบุคคลซักถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยไม่มีการระบุช่ือ และข้อ
คําถามการบริหารการเปลี่ยนแปลง มุ่งถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งงานวิจัยน้ีได้เริ่มกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลัง
การได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการ
ดําเนินการวิจัย คือ ให้ย่ืนหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวอย่าง
เต็มใจ ที่มีตราประทับรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งรหัสโครงการวิจัย MU-SSIRB: 2014/421(B2) ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร เฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
   6. ออกเลขรหัสชุดแบบสอบถาม เรียบเรียง และจัดพิมพ์แบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงที่ได้กําหนดไว้ต่อไป  

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 13 ส่วนงานสาย
สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. ส่งแบบสอบถาม หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมส่งคืนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็มใจ ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 13 ส่วนงาน โดยดําเนินการลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
   2.1 นําส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมส่งคืนจากบัณฑิต
วิทยาลัยถึงหัวหน้าหน่วยงาน 
   2.2 เมื่อผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานตอบ
แบบสอบถามการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบเลขานุการของทุกส่วนงาน เพ่ือแสดงหนังสืออนุญาตให้ความ
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อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่จะต้อง
แจกแบบสอบถาม 
   2.3 แจกแบบสอบถาม เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็มใจ ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
กับผู้ เข้าร่วมการวิจัย โดยแจ้งว่าเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณานําส่งคืนที่กล่องรับ
แบบสอบถามตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด 

  3. ติดตามการส่งแบบสอบถามกลับคืนกับทุกส่วนงาน เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุก 
ขั้นตอนจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสแทนค่าแล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
แบบสอบถาม มี 4 ตอน ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสํารวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และ
ค่าร้อยละ (Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะ
แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  3. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะแบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  ในส่วนของตอนที่ 2 และ 3 มีการแปลความหมายดังน้ี 
  - การแปลความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) มีดังน้ี  

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  - การแปลความหมายส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า S.D. < 1 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  
  4. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
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  - การแปรระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550,  
หน้า 314) มีดังน้ี 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.91 – 1.00  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่สุด 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.71 – 0.90  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.31 – 0.70  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.01 – 0.30  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.00  แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วจึงลงรหัสเพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentages)  
  ตอนท่ี 2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ตอนที่ 3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2547, หน้า 58) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970,  
p. 1, อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2547, หน้า 80) 

  ตอนท่ี 4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ค่าสหสัมพันธ์เป็นสถิติที่ใช้หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สัมพันธ์กันในระดับใด และสัมพันธ์
กันในทิศทางใด ค่าสหสัมพันธ์ที่ใช้ในงานวิจัยน้ีได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, หน้า 311-312)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษา “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยส่งแบบสอบถามไปยังส่วนงาน 
สายสังคมศาสตร์จํานวน 13 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 230 ฉบับ ตามสัดส่วนของ
บุคลากรแต่ละส่วนงาน ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 
185 ฉบับ จากทั้งหมด 13 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 80.43 ซึ่งนํามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Xtot แทน ตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 X1  แทน ตัวแปรการวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
 X2  แทน ตัวแปรการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 X3  แทน ตัวแปรการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง 
 Ytot แทน ตัวแปรระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
     ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 Y1  แทน ตัวแปรการนําองค์การ 
 Y2  แทน ตัวแปรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 Y3  แทน ตัวแปรการมุ่งเน้นลูกค้า 
 Y4  แทน ตัวแปรการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 Y5  แทน ตัวแปรการมุ่งเน้นบุคลากร 
 Y6  แทน ตัวแปรการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 Y7  แทน ตัวแปรผลลัพธ์ 
 X   แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 p  แทน ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 r   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจําแนกข้อมูลตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนงานท่ีสังกัด ตําแหน่งหน้าที่
หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ
1. เพศ  

ชาย 46 24.86
หญิง 139 75.14

รวม 185 100.00
2. อายุ    

21-30 ปี 18 9.73
31-40 ปี 90 48.65
41-50 ปี 45 24.32
51-60 ปี 29 15.68
61 ปี ขึ้นไป 3 1.62

รวม 185 100.00
3. ระดับการศึกษาสูงสุด    

ปริญญาตรี 76 41.08
ปริญญาโท 61 32.97
ปริญญาเอก 48 25.95

รวม 185 100.00
4. หน่วยงานที่สังกัด    

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19 10.27
คณะศิลปศาสตร์ 13 7.03
วิทยาลัยราชสุดา 6 3.24
วิทยาลัยศาสนศึกษา 29 15.68
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 28 15.14
วิทยาลัยนานาชาติ 17 9.19
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 5 2.70
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 9 4.86
สถาบันโภชนาการ 15 8.11
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 12 6.49
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 11 5.95
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 14 7.57
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 7 3.78

รวม 185 100.00
5. ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล    

ผู้บริหารส่วนงาน 21 11.35
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/ผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
13 7.03

บุคลากรสายวิชาการ 28 15.14
บุคลากรสายสนับสนุน 123 66.49

รวม 185 100.00
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน    

น้อยกว่า 5 ปี 57 30.81
5-10 ปี 47 25.41
11-15 ปี 21 11.35
16-20 ปี 23 12.43
21-25 ปี 19 10.27
26 ปีขึ้นไป 18 9.73

รวม 185 100.00
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.14 และเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86  
 เมื่อพิจารณาตามอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากที่สุดจํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 
รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน  
29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68 ช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 และช่วงอายุ 
61 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08 
รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 และปริญญาเอก จํานวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.95 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงาน วิทยาลัยศาสนศึกษา จํานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.68 รองลงมาคือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27 วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 
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17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.19 สถาบันโภชนาการ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 สถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.57 คณะศิลปศาสตร์ จํานวน  
13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 วิทยาลัยราชสุดา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.24 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.86 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 และสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.49 รองลงมาคือ บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 และผู้บริหาร
ส่วนงาน จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35 ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.81 รองลงมาคือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.41 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 – 20 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.43 ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
21 - 25 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 26 ปีขึ้นไป 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวม 
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล (Xtot)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1)  3.62 .82 มาก 
2. การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) 3.52 .85 มาก 
3. การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) 3.61 .88 มาก 

รวม 3.58 .85 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยภาพรวม 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58, S.D. = .85) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( X  = 3.62, S.D. = .82) รองลงมาคือ การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3)  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.61, S.D. = .88) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การนําแผนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52, S.D. = .85) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวางแผนการเปลี่ยนแปลง  
 

การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3.57 .78 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

3.88 .70 มาก 

3. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วน
ร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน 

3.68 .86 มาก 

4. หน่วยงานของท่านให้อิสระในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.55 .81 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมีแผนการสร้างทีมงาน
รับผิดชอบแผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.51 .89 มาก 

6. หน่วยงานของท่านมีแผนสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.54 .88 มาก 

รวม 3.62 .82 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การวางแผนการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 3.62, S.D. = .82) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ หน่วยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ( X  = 3.88, S.D. = .70) รองลงมาคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ( X  = 3.68, S.D. = .86) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด
คือ หน่วยงานมีแผนการสร้างทีมงานรับผิดชอบแผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
( X  = 3.51, S.D. = .89) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 

การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารช้ีแนะแนวทาง

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
3.55 .85 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

3.50 .84 ปานกลาง 

3. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสทิธิภาพ 

3.71 .82 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรกําลังคนอยา่ง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

3.38 .87 ปานกลาง 

5. หน่วยงานของท่านจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

3.41 .89 ปานกลาง 

6. หน่วยงานของท่านจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
พร้อมใช้ต่อการปฏิบัติงาน 

3.56 .85 มาก 

รวม 3.52 .85 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52, S.D. = .85) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หน่วยงานมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ( X  = 3.71,  
S.D. = .82) รองลงมาคือ หน่วยงานจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้ต่อการปฏิบัติงาน  
( X  = 3.56, S.D. = .85) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีการจัดสรรกําลังคนอย่างเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.38, S.D. =.87) 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการติดตามประเมินผลและรักษาผล
การเปลี่ยนแปลง  

 
การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผล

ความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
3.63 .80 มาก 

2. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 

3.78 .85 มาก 

3. หน่วยงานของท่านกําหนดให้การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.69 .84 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดี
ความชอบสําหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

3.63 .95 มาก 

5. หน่วยงานของท่านสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3.54 .92 มาก 

6. หน่วยงานของท่านสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

3.60 .91 มาก 

7. หน่วยงานของท่านนําเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้รักษา
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานสู่ความสําเร็จ 

3.42 .91 ปานกลาง 

รวม 3.61 .88 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.61, S.D. = .88) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 3.78, S.D. = .85) รองลงมาคือ หน่วยงานกําหนดให้การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X  = 3.69, S.D. = .84) ส่วนที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ หน่วยงานนําเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้รักษาความสามารถในการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานสู่ความสําเร็จ ( X  = 3.42, S.D. = .92) 
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ตอนท่ี 3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม 
 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ 
ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล (Ytot) 

   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. การนําองค์การ (Y1) 3.62 .87 มาก 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Y2) 3.57 .89 มาก 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า (Y3) 3.66 .83 มาก 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Y4) 3.46 .85 ปานกลาง 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร (Y5) 3.55 .91 มาก 
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Y6) 3.50 .86 ปานกลาง 
7. ผลลัพธ์ (Y7) 3.70 .83 มาก 

รวม 3.58 .86 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58, S.D. = .86) เมื่อพิจารณา 
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผลลัพธ์ (Y7) มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70, S.D. = .83) รองลงมาคือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Y3) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.66, S.D. = .83) การนําองค์การ (Y1) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.62, 
S.D. = .87) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Y2) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57, S.D. = .89) 
การมุ่งเน้นบุคลากร (Y5) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.55, S.D. = .91) และการมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ (Y6) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.50, S.D. = .86) ตามลําดับ ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Y4) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X  = 3.46, S.D. = .85) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการนําองค์การ 
 

การนําองค์การ (Y1)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านเข้าใจระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศอย่าง
ชัดเจน 

3.62 .87 มาก 

2. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลศิมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

3.61 .86 มาก 

3. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านสามารถสื่อสารช้ีแนะ
แนวทางสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิแก่บุคลากรได้ 

3.50 .90 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดําเนินงานระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิ 

3.66 .90 มาก 

5. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

3.72 .82 มาก 

6. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําหลักธรรมมาภิบาล
มาเป็นแนวทางการบริหารงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ว่ามีการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.60 .89 มาก 

รวม 3.62 .87 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การนําองค์การโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.62, 
S.D. = .87) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ( X  = 3.72, S.D. = .82) รองลงมาคือ 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น
เลิศ ( X  = 3.66, S.D. = .90) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถสื่อสารช้ีแนะแนวทางสร้าง
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศแก่บุคลากรได้ ( X  = 3.50, 
S.D. = .90) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Y2)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทกุ

คนมสี่วนร่วมจดัทําแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ สู่
แผนปฏิบัติการ 

3.65 .94 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการทบทวนเป้าหมาย
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

3.65 .90 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอกประกอบการวางแผนกลยทุธ์ 

3.62 .84 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการประเมินศักยภาพของ
ทรัพยากรในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

3.52 .90 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมีการนําแผนสูก่ารปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 

3.46 .88 ปานกลาง 

6. หน่วยงานของท่านมีขัน้ตอนการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบตรวจสอบได้ง่าย 

3.51 .89 มาก 

รวม 3.57 .89 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   
( X  = 3.57, S.D. = .89) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุดคือ หน่วยงานมีการทบทวนเป้าหมายประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
( X  = 3.65, S.D. = .90) รองลงมาคือ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมจัดทํา
แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ สู่แผนปฏิบัติการ ( X  = 3.65, S.D. = .94) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ
หน่วยงานมีการนําแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ( X  = 3.46, S.D. = .88) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการมุ่งเน้นลูกค้า 
 

การมุ่งเน้นลูกค้า (Y3)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมาใช้บริการ 
3.57 .89 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.69 .80 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีวิธีการรับฟังปัญหาของผู้เรียน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนและบริการ 

3.75 .83 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีวิธีการสํารวจความต้องการ
ของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เรียนหรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อนเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

3.55 .84 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เรียนหรอืผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ 

3.72 .77 มาก 

รวม 3.66 .83 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การมุ่งเน้นลูกค้าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66, 
S.D. = .83) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
หน่วยงานมีวิธีการรับฟังปัญหาของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และบริการ ( X  = 3.75, S.D. = .83) รองลงมาคือ หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ (X  = 3.72, S.D. = .77) 
ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีวิธีการสํารวจความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียก่อนเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ( X  = 3.55, S.D. = .84) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Y4)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมหีน่วยงานกลางสําหรับรวมรวม

ข้อมูลสารสนเทศทั่วทั้งหน่วยงานให้มีความชัดเจน 
3.32 .92 ปานกลาง 

2. หน่วยงานของท่านนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น โปรแกรมสําเร็จรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ 

3.58 .88 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินงานทั่วทั้งหน่วยงานชัดเจน 

3.41 .85 ปานกลาง 

4. หน่วยงานของท่านมีระบบวัดผลประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน 

3.43 .79 ปานกลาง 

5. ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําข้อมูลผลการ
ดําเนินงานมาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

3.55 .85 มาก 

6. หน่วยงานของท่านจัดให้มกีารนําผลการดําเนินงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.46 .84 ปานกลาง 

รวม 3.46 .85 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยภาพรวม 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.46, S.D. = .85) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 
ไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ หน่วยงานนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรวมรวมข้อมูล 
เช่น โปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ ( X  = 3.58, S.D. = .88) รองลงมาคือ ผู้บริหารนําข้อมูล
ผลการดําเนินงานมาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ( X  = 3.55, S.D. = .85) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุดคือ หน่วยงานมีหน่วยงานกลางสําหรับรวมรวมข้อมูลสารสนเทศทั่วทั้งหน่วยงานให้มีความชัดเจน (
X  = 3.32, S.D. = .92) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการมุ่งเน้นบุคลากร 
 

การมุ่งเน้นบุคลากร (Y5)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น

ระบบ 
3.47 .85 ปานกลาง 

2. หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ 

3.76 .87 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 

3.59 .88 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
แสดงศักยภาพคิดค้นการทํางานแบบใหม่ทีม่ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.42 .91 ปานกลาง 

5. หน่วยงานของท่านมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสขุในการทํางาน 

3.54 .94 มาก 

6. หน่วยงานของท่านมีระบบการให้รางวัลสร้างขวัญ
กําลังใจแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

3.49 .99 ปานกลาง 

รวม 3.55 .91 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การมุ่งเน้นบุคลากรโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   
( X  = 3.55, S.D. = .91) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ (X  = 3.76, S.D. = .87) 
รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ( X  = 3.59, S.D. = .88)  
ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพคิดค้นการทํางาน
แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ( X  = 3.42, S.D. = .91) 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Y6)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนปฏิบัติได้จริง 
3.52 .82 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการกําหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง 

3.39 .85 ปานกลาง 

3. หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน 3.26 .88 ปานกลาง 

4. หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทํางานเป็นทมี 

3.67 .81 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

3.58 .90 มาก 

6. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.56 .91 มาก 

รวม 3.50 .86 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X  = 3.50, S.D. = .86)  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีม ( X  = 3.67, 
S.D. = .81) รองลงมาคือ หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ ( X  = 3.58, S.D. = .90) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีการจัดทําคู่มือ 
การปฏิบัติงาน ( X  = 3.26, S.D. = .88) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลลัพธ์  
 

ผลลัพธ์ (Y7)   X  = S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของ

ผู้เรียน  
3.81 .82 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทกุ ๆ กิจกรรม 

3.55 .83 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของ
บุคลากรในทุก ๆ กิจกรรม 

3.75 .81 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการสร้างมาตรฐานการ
ให้บรกิารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

3.69 .80 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมรีะบบการรวบรวมกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน 

3.47 .80 ปานกลาง 

6. หน่วยงานของท่านนํากระบวนการปฏิบัติงานท่ี
รวบรวมได้ มาทําการเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน 

3.41 .87 ปานกลาง 

7. หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํรายงานผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น รายงานประจําปี 

3.97 .84 มาก 

8. หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํรายงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 
รายงานการประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงาน 

3.91 .89 มาก 

รวม 3.70 .83 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลลัพธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70,  
S.D. = .83) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
หน่วยงานมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น รายงานประจําปี ( X  = 3.97,  
S.D. = .84) รองลงมาคือหน่วยงานมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
เช่น รายงานการประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงาน ( X  = 3.91, S.D. = .89) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุดคือ หน่วยงานนํากระบวนการปฏิบัติงานที่รวบรวมได้ มาทําการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน ( X  = 3.41, S.D. = .87) 
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ตอนท่ี 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ
รายด้าน 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Xtot Ytot

X1 1            
X2 .71** 1           
X3 .75** .82** 1          
Y1 .69** .65** .77** 1         
Y2 .75** .67** .71** .74** 1        
Y3 .60** .56** .65** .63** .73** 1       
Y4 .59** .68** .64** .65** .68** .60** 1      
Y5 .73** .75** .83** .73** .74** .65** .73** 1     
Y6 .70** .68** .80** .76** .70** .63** .73** .84** 1    
Y7 .68** .64** .75** .66** .65** .70** .67** .76** .79** 1   
Xtot .88** .92** .95** .77** .77** .66** .70** .84** .80** .76** 1  
Ytot .79** .77** .85** .86** .86** .80** .83** .91** .90** .87** .88** 1 

**p ≤ .01 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยภาพรวมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Xtot) 
มีความสัมพันธ์กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Ytot) มากที่สุดคือ การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .85**) รองลงมาคือ 
การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .79**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การนําแผนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) (r = .77**)  
 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Xtot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์
กับการนําองค์การ (Y1) มากที่สุดคือ การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3)  
(r = .77**) รองลงมาคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .69**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ 
น้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) (r = .65**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Y2) มากที่สุดคือ การวางแผน 
การเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .75**) รองลงมาคือ การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง 
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(X3) (r = .71**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
(X2) (r = .67**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นลูกค้า (Y3) มากที่สุดคือ การติดตามประเมินผลและ
รักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .65**) รองลงมาคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .60**) 
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) (r = .56**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Y4) มากที่สุดคือ 
การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) (r = .65**) รองลงมาคือ การติดตามประเมินผลและ
รักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .64**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การวางแผน 
การเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .59**) 
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นบุคลากร (Y5) มากที่สุดคือ การติดตามประเมินผลและ
รักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .83**) รองลงมาคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
(X2) (r = .75**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1)  
(r = .73**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Y6) มากที่สุดคือ การติดตาม
ประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .80**) รองลงมาคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
(X1) (r = .70**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
(X2) (r = .68**) 
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ (Y7) มากที่สุดคือ การติดตามประเมินผลและรักษาผล 
การเปลี่ยนแปลง (X3) (r = .75**) รองลงมาคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) (r = .68**)  
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) (r = .64**) 
 
 



บทที่ 5 
อภิปรายและสรุปผล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้ วิจัยมุ่งศึกษา “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพ่ือศึกษาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรสายสังคมศาตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 230 คน โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 13 
ส่วนงาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เก่ียวกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ เคริท์ เลวิน (Kurt Lewin) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินงานที่เป็นเลิศ ใช้เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 185 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.43 หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 - 1.00 และตรวจสอบความเช่ือมั่น
ด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .989 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และหา
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายระดับการปฏิบัติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานได้ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถนํามาสรุปเป็นประเด็นสําคัญตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ดังน้ี ด้านการวางแผนการเปลี่ยนแปลง ด้านการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง และ 
ด้านการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตามลําดับ 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
โดยมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการนําองค์การ ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ และ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลําดับ ส่วนที่มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 2 ด้าน 
คือ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุดคือ ด้านการ
ติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้านการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล (Xtot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีการปฏิบัติอยู่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ  
การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (X1) ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความสําคัญด้านการวางแผน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังแสดงในผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารมี
การดําเนินการวางแผนกลยุทธ์โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดําเนินงาน โดยนําข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประกอบการพิจารณา
กําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน และให้อิสระในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ดําเนินงาน สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน อีกทั้งมีการสร้างทีมงานรับผิดชอบแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ  
บูซ เอเลน (Booz Allen, 2004) ที่ว่า กระบวนการทํางานขั้นตอนแรกของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงคือ การกําหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นการกําหนดบทบาทร่วมกันของ
คนในองค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เริ่มจากสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดผู้นําในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ เคริท เลวิน (Lewin, 2001) ที่ว่า การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากการวางแผนการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารตระหนักถึงความจําเป็นใน
การท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนํา
แผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง เป็นการ
สร้างนิสัยหรือแบบแผนวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ซึ่งจะช่วยรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้ต่อเน่ือง
ย่ังยืน นํามากําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ต่างประเทศของ ค็อกและเดลฟ่ี (Cox & Defers, 1991) ที่ว่า ความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
จะต้องเกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากร การใช้เวลาที่เหมาะสมกับขั้นตอนและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น มีการแก้ไขปัญหาระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ มีการกําหนดอํานาจกับ
ตําแหน่งต่าง ๆ ตามโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของ ปิยะธิดา 
อินทรโชติ (2553) ที่ว่า การวางแผนการเปลี่ยนแปลง ควรมีความสอดคล้องในทุกกิจกรรมของการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย การจัดทําแผนปฏิบัติการ การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง และ
การวางแผนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยในประเทศของ สาวิตรี 
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ไชยสมบัติ (2552) ที่ว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีส่วนร่วมตํ่า
ที่สุดคือด้านการวางแผน แต่สูงสุดคือด้านการดําเนินการ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่าง
ระหว่างบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย และข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทั่ว
ทั้งองค์กรของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วยซึ่งต้องทําการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ (X2) ที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะองค์กรกําลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการวางแผนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดขึ้นก่อนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ถึงจะมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดกว่าด้าน
อ่ืน ๆ แต่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสื่อสาร
ช้ีแนะแนวทางสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของ สมบูรณ์ นนท์
สกุล (2548) ที่ว่า กลวิธีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย จัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา ภาวะผู้นํา การ
ติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนค่านิยม การศึกษาและฝึกอบรม การกําหนดเป้าประสงค์ การวินิจฉัยดําเนินการ 
การให้คําปรึกษาและใช้บุคลิกภาพประทับใจ อีกทั้งผลการวิจัยน้ียังพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง ในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถนํามาปฏิบัติได้ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และการจัดสรรกําลังคนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จะทําให้การนําแผนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการนําแผนการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การปฏิบัติของ โรเบิร์ท วีซีไฮโอ (Vecchio, 1988) ที่ว่า องค์การจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การออกกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การรับบุคคลเข้า
มาในองค์การ ระบบการให้รางวัล ลงโทษ วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การควบคุมติดตามผล
การปฏิบัติงาน การออกแบบองค์การ ฯลฯ ขั้นของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมี
แผนในการเปลี่ยนแปลงและนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีต้ังแต่การเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย เฉพาะบางส่วนหรือการเปลี่ยนแปลงที่บุคคล จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ ซึ่งมีผลกระทบทั่วทั้งองค์การ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ ค็อก
และเดลฟ่ี (Cox & Defers, 1991) ที่ว่า องค์กรควรแสวงหางบประมาณการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
อย่างเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหาร  
 2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Ytot) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีการปฏิบัติอยู่มาก ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุดคือ ผลลัพธ์ (Y7) ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผลลัพธ์ที่ได้น้ีช้ีให้เห็นแนวโน้มในมิติ
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาองค์การ (ก.พ.ร., 2552) ดังแสดงในผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานและรายงานการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีการวัดผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรในด้านต่าง ๆ ทุก ๆ กิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการ
สร้างมาตรฐานการให้บริการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงระบบของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2556) ที่ว่า องค์กรปฏิบัติงานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ซึ่ง
ประกอบด้วยผลลัพธ์ของผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลาดงบประมาณการเงิน และผลลัพธ์การดําเนินการ
ภายในองค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน การนําองค์การธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง
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ผลการวิจัยน้ียังพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ในการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้ง
องค์กรมาทําการเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ต่างประเทศของเมอร์เรย์ (Murray, 1998) ที่ว่า จุดเน้นสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาทีมงาน ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะ
สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยการร่วมมือกันของทีมงานควร
ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมอบอํานาจบทบาทและ
มอบหมายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การจัดการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นํา พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความร่วมมือ ในการทํางานส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของ สร้อย
ขวัญ เสมอพิทักษ์ (2552, บทคัดย่อ) ที่มีข้อเสนอแนะว่า คณะวิชาควรมีการกําหนดหน้าที่ต่าง ๆ 
กระบวนการทํางานประกันคุณภาพให้ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพ และควรส่งเสริมให้คณะวิชาจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่ยังขาดความครบถ้วนอยู่ 
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยต่างประเทศของ นิวตัน เจ (Newton, J., 1999) ที่ว่า การปรับปรุงคุณภาพ
สําหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กว้าง ดังน้ันจึงไม่สามารถแยกส่วนของการปรับปรุงให้เป็นอิสระออกจาก
ระบบการประกันคุณภาพได้ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญย่ิงกว่าการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากเป็นผลผลิตของสถาบัน ผู้วิจัยเห็นต่างจากงานวิจัยของ นิวตัน 
เจ เพราะจากผลการวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่าการมุ่นเน้นบุคลากรเป็นด้านหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งผลลัพธ์จากการดําเนินงานในทุกๆด้าน ล้วนแล้วแต่ต้อง
อาศัยบุคลากรทั้งสิ้น ถ้าบุคลากรขาดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Y4) ที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นศูนย์กลางในการทําให้หลักสูตร
และบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ซึ่งหัวใจสําคัญของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศให้ได้ผลดังกล่าว อยู่ที่คุณภาพและความพร้อมใช้
งานของข้อมูล (สกอ., 2556) ถึงจะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ แต่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ดังแสดงในผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่า มีการนําเทคโนยีมาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารนํา
ข้อมูลผลการดําเนินงานมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในประเทศของ กิตติยา สีอ่อน (2553) ที่ว่า ปัจจัยประการหน่ึงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคือ ความพร้อมด้านทรัพยากรทางการบริหาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อีกทั้งผลการวิจัยน้ียังพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ในการรวบรวมผลการดําเนินการทั่วทั้ง
องค์กร  โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับทุกหน่วยงานมาไว้ที่ส่วนกลาง มีระบบรวบรวม
ข้อมูลทั่วทั้งองค์กรและผลการดําเนินงานโดยรวม และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของ ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง (2557) ที่ว่า ปัจจุบันระบบ
บริหารงานคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างกัน ขาดการทํางานใน
เรื่องการจัดการความรู้และการจัดทําข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศของสาขายังไม่เป็นปัจจุบัน แต่ขัดแย้ง
กับงานวิจัยในประเทศของ ณรงค์ จันทรา (2549) ที่ว่า บุคลากรมีความคิดเห็นด้วยมากเก่ียวกับการมี
ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อมูลย้อนกลับจากการสํารวจ ด้านการพัฒนาระหว่าง
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กลุ่ม และด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างคุณภาพและ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต่างกันซึ่งต้องทําการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ .01 ในทุกด้าน ซึ่งหมายถึง หากมีการบริหารการเปล่ียนแปลงหรือมีการปฏิบัติอยู่มาก  
การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศก็จะมีการปฏิบัติอยู่มาก
เช่นกัน และเมื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศก็จะมีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเช่นกัน จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลิศ จะมีการบริหารการเปล่ียนแปลงควบคู่กันไปด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ และตามที่มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา 
สระทองขาว (2554) ที่ว่า ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเรียงตามลําดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังน้ี ด้านนโยบายการบริหารและการปฎิบัติ ด้านลักษณะขององค์การ ด้าน
ลักษณะบุคลากร และด้านลักษณะสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังน้ี 
 1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความจําเป็นในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ความสําเร็จได้น้ันต้องกระทําอย่าง
ต่อเน่ืองทั้ง 3 ด้าน คือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง 
 2. ผู้บริหารควรใช้มุมมองเชิงระบบมองมิติรอบด้านทั้ง 7 ด้าน ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะด้านผลลัพธ์ เพราะองค์กรปฏิบัติงานทุกอย่างมุ่งสู่
ผลลัพธ์ อีกทั้งควรคํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรทางการบริหาร รวมถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบ เพราะคุณภาพของข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญใน
งานประกันคุณภาพฯ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการที่เป็นเลิศต่อไป 
 3. ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการบริหารงานด้านการติดตามประเมินผลและรักษาผลการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ อีกทั้งทําให้ด้านการนําองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
มุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ดีขึ้นตามไปด้วย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศดังที่มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายไว้ 
  



 

 

107

5.4 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังน้ี 

 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารตระหนักถึงความจําเป็นในการที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
องค์การสู่ความสําเร็จได้น้ันต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองทั้ง 3 ด้าน ควรเริ่มจาก 1) การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการใหม่ ๆ ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกและทรัพยากรทางการบริหาร เข้ามาช่วยในการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การบริหารองค์กรสู่ความสําเร็จและย่ังยืน 2) การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การปฏิบัติ ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน สื่อสารช้ีแนะแนวทางสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคน มิใช่ผลักดันเพียงบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
ส่วนบุคลากรที่เหลือเพียงแค่รับทราบการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ีจะก่อให้เกิดอุปสรรค์
ขัดขวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ ควรมีการทบทวนระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถ
นํามาปฏิบัติได้ มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดสรรกําลังคนให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งควรนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้
การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การติดตาม
ประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างนิสัยหรือแบบแผนวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน นํามา
กําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน ซึ่งจะช่วยรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้
ต่อเน่ืองและย่ังยืน  

 2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ผู้บริหารควรใช้มุมมองเชิง
ระบบมองมิติรอบด้านทั้ง 7 ด้าน โดยเฉพาะด้านผลลัพธ์ เพราะองค์กรปฏิบัติงานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์
ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์การดําเนินการภายในองค์การ 
โดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน การนําองค์การธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งควรมีการ
รวบรวมและเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา ซึ่งการจะได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
ขององค์การนั้นควรคํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรทางการบริหาร รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้เกิดระบบการรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์การและผลการดําเนินงานโดยรวม 
สามารถนําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินการที่เป็นเลิศต่อไป 

 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศสู่ความสําเร็จได้น้ันจะต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด้วย จาก
ผลการวิจัยน้ีควรมุ่งเน้นการบริหารงานด้านการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง 
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เพราะทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศในด้านการนํา
องค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และด้านผลลัพธ์ ดี
ขึ้นตามไปด้วย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการดําเนินการที่เป็น
เลิศดังที่มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายไว้  
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อในเรื่อง การหาแนวทางการปฎิบัติงานกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งน้ีเพ่ือหาวิธีการนําแผนไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่
ความเป็นเลิศต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งน้ีเพ่ือหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practice) ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอ การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งน้ีเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ
ส่วนงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่ให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล และรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้ต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ   ตําแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
      วุฒิ ปร.ด. (ประวัติศาสตร์อเมริกกันศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
2. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิรสิรรหิรญั  ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ 
      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
      วุฒิ ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
3. รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล  ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม  
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
     วุฒิ ปร.ด. (มานุษยวิทยาการแพทย์) 
      มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
 
เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการทําโครงการวิจัยเร่ือง “การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล” 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้การวิจัยอยู่
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ีทุกตอนตาม
ความเป็นจริง คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ กับตัวท่านทั้งสิ้น ข้อมูลของท่านจะถือเป็น
ความลับและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเสนอเป็นภาพรวมเท่าน้ัน  

โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือเลขที่ ศธ0517.12/(วจส)1144 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
รหัสโครงการวิจัย MU-SSIRB: 2014/421(B2) และหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนเลขที่ 
COA.No.2014/388.2312  

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณาส่งกลับคืน ณ จุดรับแบบสอบถามที่ได้เตรียมไว้
ในหน่วยงานของท่าน หรือส่งกลับมายัง นางกฤษณี เสนาเก่า โดยตรงตามท่ีอยู่น้ี ศูนย์ศึกษานโยบาย-
สาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-9184 ต่อ 103 มือถือ 084-148-1373  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
มา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 นางกฤษณี เสนาเก่า 
         ผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ 
คําช้ีแจง:  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ใน  หน้าข้อความท่ีเป็นจริง หรือระบุข้อมูลลงใน………........ 
 
1. เพศ  

 (1) ชาย    (2) หญิง   (3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 
2. อายุ  
   (1) 21-30 ปี   (2) 31-40 ปี   (3) 41-50 ปี   
   (4) 51-60 ปี   (5) 61 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
   (1) ปรญิญาตรี  (2) ปรญิญาโท  
   (3) ปรญิญาเอก     (4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ………...... 
4. หน่วยงานที่สังกัด  

 (01) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 (02) คณะศิลปศาสตร ์
 (03) วิทยาลัยราชสุดา 
 (04) วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 (05) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 (06) วิทยาลัยนานาชาติ 
 (07) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 (08) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 (09) สถาบันโภชนาการ 
 (10) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 (11) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 (12) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 (13) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึษา 

5. ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล   
   (1) ผู้บริหารส่วนงาน  
   (2) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   (3) บุคลากรสายวิชาการ 
   (4) บุคลากรสายสนับสนุน 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน 

  (1) น้อยกว่า 5 ปี  (2) 5-10 ปี  
  (3) 11-15 ปี   (4) 16-20 ปี   
  (5) 21-25 ปี   (6) 26 ปีขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  

คําช้ีแจง:   โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในตารางช่องระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ขัน้การวางแผนการเปล่ียนแปลง      
1.1 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
     

1.2 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

     

1.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วม 
ในการวางแผนการดําเนินงาน

     

1.4 หน่วยงานของท่านให้อิสระในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

     

1.5 หน่วยงานของท่านมีแผนการสร้างทีมงานรับผิดชอบ
แผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

     

1.6 หน่วยงานของท่านมแีผนสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

     

2. ขั้นการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ      
2.1 หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารช้ีแนะแนวทาง 

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน      

2.2 หน่วยงานของท่านมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้      

2.3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสทิธิภาพ      

2.4 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรกําลังคนอยา่งเหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติงาน      

2.5 หน่วยงานของท่านจัดสรรงบประมาณเพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

     

2.6 หน่วยงานของท่านจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้ 
ต่อการปฏิบัติงาน      
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ส่วนท่ี 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อ) 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ขั้นการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลง      
3.1 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า

ในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
     

3.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 

     

3.3 หน่วยงานของท่านกําหนดให้การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

     

3.4 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดีความชอบสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

     

3.5 หน่วยงานของท่านสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 

     

3.6 หน่วยงานของท่านสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
วิธีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

     

3.7 หน่วยงานของท่านนําเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้รักษา
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
สู่ความสําเร็จ 
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ส่วนท่ี 3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล  
คําช้ีแจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในตารางช่องระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. การนาํองคก์าร      
1.1 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านเข้าใจระบบประกันคณุภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิอย่างชัดเจน      

1.2 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ 
ที่เป็นเลศิมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

     

1.3 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านสามารถสื่อสารช้ีแนะแนวทาง
สร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิแก่บุคลากรได้

     

1.4 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิ 

     

1.5 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากร
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง      

1.6 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําหลักธรรมมาภิบาล
มาเป็นแนวทางการบริหารงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า 
มีการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

     

2. การวางแผนเชงิกลยุทธ ์   
2.1 หน่วยงานของท่านมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทกุคน

มีส่วนร่วมจัดทาํแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ สู่แผนปฏิบัติการ      

2.2 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนเป้าหมายประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว      

2.3 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกประกอบการวางแผนกลยุทธ์      

2.4 หน่วยงานของท่านมีการประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ และการบรหิาร
จัดการ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการวางแผนกลยุทธ์

     

2.5 หน่วยงานของท่านมีการนําแผนสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นระบบ   
2.6 หน่วยงานของท่านมีขัน้ตอนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบได้ง่าย      
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ส่วนท่ี 3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. การมุ่งเน้นลูกค้า      
3.1 หน่วยงานของท่านมีวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้บริการ 
     

3.2 หน่วยงานของทา่นมีวิธีการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับผู้เรียน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

3.3 หน่วยงานของท่านมีวิธีการรับฟังปัญหาของผู้เรียน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และบริการ 

     

3.4 หน่วยงานของท่านมีวิธีการสาํรวจความต้องการของผู้เรยีน
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีผู้เรยีนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
ก่อนเปิดหลักสตูรการเรียนการสอน 

     

3.5 หน่วยงานของท่านมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
คุณภาพการให้บริการ 

     

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้      
4.1 หน่วยงานของท่านมหีน่วยงานกลางสําหรับรวมรวมข้อมลู

สารสนเทศทั่วทั้งหน่วยงานให้มีความชัดเจน 
     

4.2 หน่วยงานของท่านนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรวม
รวมข้อมูล เช่น โปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ 

     

4.3 หน่วยงานของท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินงานทั่วทั้งหน่วยงานชัดเจน 

     

4.4 หน่วยงานของท่านมีระบบวัดผลประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน 

     

4.5 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านนําข้อมูลผลการดําเนินงาน
มาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 

     

4.6 หน่วยงานของท่านจัดให้มกีารนําผลการดําเนินงาน 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนท่ี 3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร      
5.1 หน่วยงานของท่านมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ      
5.2 หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรม

ตามภาระงานที่ปฏิบัติ 
     

5.3 หน่วยงานของท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

5.4 หน่วยงานของท่านมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรแสดง
ศักยภาพคิดคน้การทํางานแบบใหม่ทีม่ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

     

5.5 หน่วยงานของท่านมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมคีวามสุขในการทํางาน 

     

5.6 หน่วยงานของท่านมีระบบการให้รางวัลสร้างขวัญกําลังใจแก่
บุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดีเด่น 

     

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ      
6.1 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนปฏิบัติ

ได้จริง 
     

6.2 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่
ปฏิบัติได้จริง 

     

6.3 หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน      
6.4 หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการทํางานเป็นทีม 
     

6.5 หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

     

6.6 หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได ้
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ส่วนท่ี 3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. ผลลัพธ ์      
7.1 หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของผูเ้รียน       
7.2 หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทกุ ๆ กิจกรรม 
     

7.3 หน่วยงานของท่านมีการวัดผลความพึงพอใจของบุคลากร 
ในทกุ ๆ กิจกรรม 

     

7.4 หน่วยงานของท่านมีการสร้างมาตรฐานการให้บริการ 
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 

     

7.5 หน่วยงานของท่านมรีะบบการรวบรวมกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน 

     

7.6 หน่วยงานของท่านนํากระบวนการปฏิบัติงานท่ีรวบรวมได้ 
มาทําการเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

     

7.7 หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํรายงานผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง เช่น รายงานประจําปี 

     

7.8 หน่วยงานของท่านมีการจัดทาํรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น รายงานการประเมินตนเอง
ตามผลการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) เรื่อง 
การบรหิารการเปลีย่นแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

ข้อคําถาม 
คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 การวางแผนการเปลีย่นแปลง   

1.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ   
2.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.4 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.6 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลีย่นแปลง   
3.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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2. ระบบประกันคุณภาพเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้อคําถาม 
คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 การนําองคก์ร   

1.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1.5 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
1.6 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 การวางแผนเชงิกลยุทธ ์   
2.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 การมุ่งเนน้ลูกค้า   
3.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
4.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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2. ระบบประกันคุณภาพเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม 
คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร   

5.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ   
6.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6.5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7. ผลลัพธ ์   
7.1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7.2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7.3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7.4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7.5 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
7.6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เรื่อง 
การบรหิารการเปลีย่นแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Reliability 
 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100 

Excludeda 0 0 
Total 30 100 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.989 62 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted

a11 222.17 1770.351 .613 .989 
a12 222.00 1759.862 .736 .989 
a13 222.27 1746.409 .792 .989 
a14 222.43 1746.599 .814 .989 
a15 222.13 1740.602 .833 .989 
a16 222.20 1738.717 .878 .989 
a21 222.27 1752.133 .710 .989 
a22 222.23 1750.254 .744 .989 
a23 222.13 1749.637 .783 .989 
a24 222.33 1744.161 .777 .989 
a25 222.43 1751.564 .740 .989 
a26 222.33 1762.299 .661 .989 
a31 222.10 1751.334 .818 .989 
a32 222.10 1750.438 .785 .989 
a33 222.23 1736.668 .897 .989 
a34 222.27 1741.857 .784 .989 
a35 222.37 1740.792 .820 .989 
a36 222.17 1761.523 .671 .989 
a37 222.30 1743.597 .827 .989 
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 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted

b11 222.17 1739.247 .841 .989 
b12 222.23 1744.944 .821 .989 
b13 222.23 1742.530 .816 .989 
b14 222.20 1749.269 .730 .989 
b15 222.13 1740.051 .841 .989 
b16 222.40 1750.869 .682 .989 
b21 222.33 1738.851 .729 .989 
b22 222.33 1741.540 .698 .989 
b23 222.30 1733.666 .724 .989 
b24 222.40 1743.352 .723 .989 
b25 222.47 1749.361 .603 .989 
b26 222.60 1747.972 .628 .989 
b32 222.47 1750.189 .637 .989 
b33 222.40 1746.041 .664 .989 
b34 222.37 1752.240 .571 .989 
b35 222.43 1747.840 .722 .989 
b36 222.30 1759.183 .674 .989 
b41 222.63 1744.723 .752 .989 
b42 222.23 1764.944 .688 .989 
b43 222.40 1755.697 .719 .989 
b44 222.47 1746.602 .814 .989 
b45 222.57 1735.633 .861 .989 
b46 222.40 1750.248 .804 .989 
b51 222.27 1737.375 .843 .989 
b52 222.17 1737.937 .859 .989 
b53 222.33 1736.782 .780 .989 
b54 222.37 1738.240 .895 .989 
b55 222.23 1734.668 .850 .989 
b56 222.50 1738.397 .758 .989 
b61 222.20 1741.545 .880 .989 
b62 222.27 1741.099 .829 .989 
b63 222.37 1735.689 .853 .989 
b64 222.27 1742.478 .849 .989 
b65 222.23 1741.771 .826 .989 
b66 222.23 1756.461 .732 .989 
b71 222.30 1751.597 .750 .989 
b72 222.30 1747.459 .812 .989 
b73 222.20 1742.372 .826 .989 
b74 222.27 1736.478 .855 .989 
b75 222.27 1740.340 .880 .989 
b76 222.20 1736.303 .836 .989 
b77 222.03 1737.895 .773 .989 
b78 222.00 1741.517 .769 .989 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ช 
ประวตัิย่อของผู้วิจัย
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
     
ช่ือ-สกุล     นางกฤษณี เสนาเก่า 
 

วัน เดือน ปี เกิด   4 มิถุนายน 2516 
 

สถานที่เกิด    เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  117/321 หมู่ 9 ซอย 9/6 หมู่บ้านบัวทอง  
     ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง  
     จังหวัดนนทบุรี 11110 
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การบัญชี) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 พ.ศ. 2558  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

รางวัลหรือทุนการศึกษา กองทุนหงส์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
     ประจําปี พ.ศ. 2558 
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