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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี ปณิธาน วิสัยทัศน์ ที่มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยน า

ความรู้ และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

พัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  

(High Performance Organization: HPO) โดยใช้เครื่องมือและแนวคิดในการบริหารคุณภาพมา

เป็นตัวขับเคลื่อนในการน าสถาบันไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นระบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้และ

เป็นกรอบในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ โดยที่สถาบันก็ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สมอ.) ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหาร ก ากับดูแล 

และสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีความมุงม่ันที่จะยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของการอุดมศึกษาไทยใหทัดเทียม และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565)  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดน าเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองคการสู

ความเปนเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm 

Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) คือ กรอบที่ท าให้มีมุมมอง และแนวคิดการบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มอง
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ทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการการด าเนินงานของ

องค์กร ใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศ ไดอยางกาวกระโดด และเป็นการต่อยอดจากการ

ประกันคุณภาพที่ท ามาแต่เดิมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและมีมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเป็นล าดับ  

 ดังนั้นการรับ และน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มาใช้เป็นเครื่องมือ

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัตินั้น ความส าเร็จในการด าเนินการ และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

และน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัตินั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการรับรู้ และการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของบุคลากรของทุกระดับ 

และทุกหน่วยงาน ร่วมคิด ร่วมท า ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท างานเพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถ และมาตรฐานการท างานของตนเอง ของหน่วยงาน และของสถาบันในที่สุด 

  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรของสถาบันในแต่ละหน่วยงาน 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้  และการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  

 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี ้

ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นศึกษาภายใต้กรอบของการรับรู้ และการมีส่วนร่วมเฉพาะเรื่อง

เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เท่านั้น  
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เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในเรื่องของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็น

หนึ่งในเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการมี

ส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และประเด็นปัญหาและข้อแนะน าใน

การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ  

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) เพื่อทราบปริมาณการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปฏิบัติ เพื่อน าสถาบันสู่ความเป็นเลิศ  

2) เพื่อทราบลักษณะปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 

บทนี้เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่อง การ

รับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพสถาบัน

สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยบทน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้ 

2.1 การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

2.2 การรับรู้ 

2.3 การมีส่วนร่วม 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 กำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคณุภำพแห่งชำติ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้ นฐานทางด้าน

เทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศน ามาประยุกต์ใช้ โดยมีบทบาทส าคัญ 3 ประการในการ

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยในการปรับปรุงวิธีด าเนินการ  ความสามารถ และผลการด าเนินการขององค์กร 

2) กระตุ้นให้มีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่างๆ 

3) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดการการด าเนินการขององค์กร รวมทั้งใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ (พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, 2551: 8)  
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2.1.1 ควำมเป็นมำรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามใน

บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความส าคัญของรางวัลนี้ ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ

เพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต

และการบริการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 

องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วย

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตนไปสู่

ความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ น าไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน 

ซึ่งเม่ือมีการขยายการด าเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ 

 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้าน

เทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award(MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ

แหง่ชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ,2555) 

 

2.1.2 เจตนำรมณ์ ของ “รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ” 

          รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็น

เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรท่ีทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 

          1) เพื่อสนับสนุนการน าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความ  

สามารถในการแข่งขัน 
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2) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก 

3) เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

          4) เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งม่ันในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการ

บริหารจัดการ (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2555) 
 

2.1.3 ค่ำนิยมและแนวคิดหลัก 

              เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดท าขึ้นโดยอาศัยค่านิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดังนี้ 

             • การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 

             • ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 

             • การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล  

             • การให้ความส าคัญกับบุคลากรและพันธมิตร  

             • ความคล่องตัว 

             • การมุ่งเน้นอนาคต 

             • การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

             • การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

             • ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 

             • การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 

             • มุมมองในเชิงระบบ 

  ค่านิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดังกล่าวเป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่พบว่าฝังอยู่ใน

องค์กรท่ีมีผลการด าเนินการชั้นเลิศหลายแห่งค่านิยมและแนวคิดหลักจึงเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิด

ความเชื่อมโยงระหว่างผลการด าเนินการท่ีส าคัญและข้อก าหนดของการปฏิบัติการภายใต้กรอบการ

จัดการท่ีเน้นผลลัพธ์ ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติการและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (ส านักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ,2555) 

 

2.1.4 กรอบควำมคิดของเกณฑ์ 

          เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ มีข้อก าหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ 
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             1) การน าองค์กร 

             2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

             3) การมุ่งเน้นลูกค้า 

             4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

             5) การมุ่งเน้นบุคลากร 

             6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

             7) ผลลัพธ ์

 

 

 

ภำพที่ 2.1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ: มุมมองในเชิงระบบ 

โครงร่างองค์กร 

             โครงร่างองค์กรก าหนดบริบทให้แก่วิธีการท่ีองค์กรปฏิบัติสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ที่

ส าคัญในการท างานความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางที่ก าหนดกรอบให้แก่

ระบบการจัดการผลการด าเนินการขององค์กร 

 

การปฏิบัติการของระบบ 

             การปฏิบัติการของระบบประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวดที่อยู่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งระบุ

ลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ 
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             การน าองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุ่งเน้นลูกค้า 

(หมวด 3) ประกอบกันเป็นกลุ่มการน าองค์กร หมวดต่างๆ เหล่านี้ถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเน้น

ความส าคัญว่าการน าองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์และลูกค้าผู้น าระดับสูงต้องก าหนดทิศทางขององค์กร

และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

             การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 5) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (หมวด 6) และผลลัพธ์ (หมวด 

7) ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญมีบทบาทท าให้การ

ด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร  

             การท างานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และด้าน

การเงินและตลาด  

             ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุ่มการน าองค์กรเข้ากับกลุ่ม

ผลลัพธ์ ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร นอกจากนั้น 

ลูกศรน้ียังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการน าองค์กร (หมวด 1) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 

ส่วนลูกศร 2 ทิศทางน้ันแสดงถึงความส าคัญของข้อมูลป้อนกลับในระบบการจัดการผลการ

ด าเนินการท่ีมีประสิทธิผล 

 

พื้นฐานของระบบ 

             การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวด 4) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้

องค์กรมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการด าเนินการและความสามารถในการ

แข่งขันโดยใช้ระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้น้ี เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการด าเนินการโดยรวม (ส านักงานรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ,2555) 

 

2.1.5 รำงวัลคุณภำพแห่งชำติกับกำรศึกษำ 

          เกณฑ์ตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA นั้น ไม่ได้มีการน ามาใช้กับองค์กรต่างๆ ทั้ง

ภาคธุรกิจและเอกชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้มีการขยายตัวสู่แวดวงการศึกษามากยิ่งขึ้น 

โดยการขยายตัวของ TQA เข้าสู่แวดวงการศึกษานั้น เป็นไปในสองลักษณะด้วยกัน คือ การน า
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เกณฑ์คุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กรที่เป็นสถาบันการศึกษา กับ การน าเกณฑ์และหมวดต่างๆ 

ของ TQA มาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านบริหาร 

           ในประเด็นแรกนั้นเราจะเริ่มพบว่า มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เริ่มน าหลักการและ

เกณฑ์ของ TQA มาใช้ในการบริหารองค์กร ยิ่งในต่างประเทศ เกณฑ์รางวัล Malcolm Baldridge 

National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบของ TQA นั้น นอกเหนือจากเกณฑ์ส าหรับ

องค์กรเอกชนทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีเกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันการศึกษาด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ ได้

เริ่มขยายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 

             สถาบันการศึกษาชั้นน าของไทยหลายแห่งก็ได้เริ่มรณรงค์ให้หน่วยงานภายในของตนเอง

ได้มีการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และใช้การเข้ารับรางวัล TQC หรือ TQA 

เป็นตัวผลักดันการพัฒนาองค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ด ี

             ในประเด็นที่สองนั้น ก็ได้มีการน าเอาหลักเกณฑ์และหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ TQA มา

ปรับใช้ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจตามสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น และการน า

หลักการและเกณฑ์ของ TQA มาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจนั้นก็สามารถท าได้ใน

หลายมิติ 

             อาทิ การน าค่านิยม หรือหลักแนวคิด ของ MBNQA / TQA  11 ประการ ซึ่งเป็นหลักการ

พื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ซึ่งในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจนั้น ค่านิยม

หลักแต่ละข้อก็สามารถขยายออกเป็นวิชาในหลักสูตร MBA ได้หนึ่งวิชา 

             นอกจากค่านิยม หรือหลักแนวคิดของ MBNQA / TQA  แล้วหมวดทั้งเจ็ดหมวดของ 

MBNQA / TQA  ก็สามารถน ามาผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนทางด้านการบริหารได้ 

เช่น การน าเกณฑ์ตามหมวดต่างๆ ของ MBNQA / TQA มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน

องค์กร เพื่อแสวงหาจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths & Weaknesses) ก่อนที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์

ขององค์กร 

             อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การน าเกณฑ์ในแต่ละหมวดของ MBNQA / TQA มาแตก

หรือขยายเป็นบทเรียนในด้านต่างๆ ส าหรับวิชาต่างๆ เช่น ในวิชาทางด้านการบริหารกลยุทธ์นั้น 

เราสามารถน าประเด็นต่างๆ ในหมวดที่สองมาขยายความหรือต่อยอด เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้
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ผู้เรียนได้เห็นภาพอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผน จนกระทั่งถึงการน ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติ 

             เนื่องจากค่านิยมหลักหมวด และเกณฑ์ต่างๆ ตาม MBNQA / TQA นั้นถูกพัฒนาขึ้นมา

จากองค์กรต่างๆ ตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี หรือ ที่เรียกกันว่า Excellence Model ซึ่งก็

สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนทางด้านบริหารที่มักจะน าเอาประสบการณ์ หรือความส าเร็จ 

ล้มเหลวขององค์กรต่างๆ มาเป็นหลักการและแนวทางในการเรียนการสอน เราจึงสามารถประยุกต์ 

MBNQA / TQA เข้ากับการเรียนการสอนทางด้านบริหารเพื่อเป็นประโยชน์ได้ (พสุ เดชะรินทร์, 

2555) 

 

2.1.6 รำงวัลคุณภำพแห่งชำติกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

          ไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเปิดรับการ

ไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  จ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับกระแสโลกาภิ

วัตน์อย่างทันท่วงที เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไทยในอนาคตทั้งในด้านบวกและ

ด้านลบ หากประเทศไทยสามารถตั้งรับได้เป็นอย่างดี จะสามารถป้องกันปัญหาที่มาพร้อมกับกระแส

โลกาภิวัตน์ สามารถพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในทางตรงกันข้าม หากประเทศไทยไม่

ตระหนัก และไม่สนใจที่จะตั้งรับอย่างเท่าทัน จะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหา

คุณธรรม จริยธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองและสุดท้ายจะส่งผลให้

ประเทศไทยประสบปัญหาความล้าหลังเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่

ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

             สังคมโลกในปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันกันสูงและค่อนข้างรุนแรง ส่วนหนึ่งต้อง

อาศัยปัจจัยทางด้านความรู้ที่มาจากคนในการผลิตสินค้า และบริการทางด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ใน

การแข่งขันและการพัฒนา ชาติต่างๆจึงให้ความส าคัญกับความเข้มแข็งทางด้านทรัพยากรบุคคล

มากที่สุดเพื่อชิงความได้เปรียบ เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

โดยจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะท าให้ศักยภาพในตัวคนได้รับการกระตุ้นออกมา

เต็มที่ เป็นคนที่รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วย
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ตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้จักการพึ่งตนเอง และสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสุดท้ายมีความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมกับ

นานาประเทศได้ 

             เมื่อคนมีความส าคัญต่อการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ ประเด็นที่จะต้องตอบให้ได้คือ 

มีเครื่องมือชนิดใดบ้างที่จะช่วยให้การพัฒนาคนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบใน

บทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะ มีความรู้ความสามารถที่จะน าไปพัฒนาประเทศ เพื่อผลประโยชน์ใน

การพัฒนาและแข่งขันด้านต่างๆ ไม่ว่าค าตอบจะเป็นอย่างไร สิ่งส าคัญอยู่ที่ระบบการศึกษาทั้งสิ้น 

เพราะบทบาทของการศึกษาไม่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในการแข่งขันกับ

นานาประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่านั้น หากแต่เป็นตัวการส าคัญในการพัฒนาระบบองค์

ความความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพมากที่สุดอีกด้วย สอดคล้อ งกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายแม่บทในการบริหารการจัดการศึกษา ความว่า 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นนอกจากจุดมุ่งหมายหลักของระบบการศึกษาไทยที่เน้นการ

พัฒนาคนแล้ว แนวทางในการพัฒนาประเทศของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็มีแนวทางที่ไม่

แตกต่างกันเลยในทางปฏิบัติ 

             จากความจ าเป็นดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการในการกระจายอ านาจในการบริหาร

การศึกษาไปยังท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายใน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการบริหาร

สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาเอง เพื่อให้เกิดความม่ันใจและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด และต้องได้รับการประเมินภายนอก จากองค์กรมหาชน เพื่อเป็น

เครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาได้น าไปพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ แตกต่าง

จากในอดีตที่ผ่านมามักจะให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินภายในเพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่การให้

ศึกษานิเทศซึ่งเป็นบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ประเมิน ในที่สุดก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการน าผล

นิเทศไปใช้ และผลจากการประเมินก็ออกมาในระดับ ดี เกือบทั้งหมด  
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             ดังนั้นการประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษาจากองค์กรมหาชน (สมศ.) จึงมี

บทบาทส าคัญที่จะท าให้แนวคิด หรือแนวทางในการประเมินหน่วยงานสถานศึกษามีมาตรฐานมาก

ยิ่งขึ้น เมื่อได้รับการประเมินจะส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ

ท างานที่มีเป้าหมาย และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สุดท้ายจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้ง

ทางด้าน สติปัญญา ความรู้ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม มากที่สุด 

             อย่างไรก็ตามการประกันคุณภาพในสถานศึกษานั้น ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มงานให้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องการสถานศึกษา เช่น ครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าบุคลากรทางการศึกษา และที่ส าคัญ

ที่สุด คือ ถ้าสถานศึกษายังไม่เข้าใจระบบประกันคุณภาพดีพอ ระบบประกันคุณภาพที่ออกมาจึงอยู่

ในสภาพที่ไม่มีคุณภาพ ที่หนักที่สุด คือ ความเข้าใจผิดคิดว่าถ้าต้องท าตามมาตรฐานคุณภาพของ 

สมศ.ให้ดีได้นั้นจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการให้ครอบคลุมและทั่วถึง ก็จะเป็นการบ่งชี้ถึงคุณภาพ

ของการศึกษา ความคิดอย่างนี้ถือว่าผิดเพราะจะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

อย่างไม่มีเหตุจ าเป็น                                     

             ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นจึงอยู่ที่การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ  ก่อนท่ีจะ

น าไปวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเจตนารมย์ของสถานศึกษา และต้นสังกัด 

             ส าหรับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) นั้นหมายถึง การระบุความชัดเจนใน

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างไรก็ตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษายังเกี่ยวข้องกับค าอีก 4 ค า คือ Quality Control, Quality Audit, Quality 

Accreditation และ Quality Assessment  

             โดยการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้

อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) แยกได้เป็นการตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน (Internal Quality Audit) เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยตัวเองตามเกณฑ์ที่ตนก าหนดขึ้น 

การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก (External Quality Audit) เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดย

หน่วยงาน /กลุ่มภายนอก ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น เช่น สมศ. เป็นต้น  

             การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) หมายถึง การรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ซึ่งบางครั้งเป็นมาตรฐานทางกายภาพ เช่น พื้นที่ จ านวนอุปกรณ์ ฯลฯ การประเมิน
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คุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของ

ผลผลิต /บริการของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

             ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงหมายถึง การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพภายใน และจากภายนอก แล้วตัดสินตามเกณฑ์ ส าหรับระบบประกันคุณภาพนั้นมี

หลากหลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้เลียนแบบระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามาจากวงการอุตสาหกรรม เพราะเห็นว่าวงการอุตสาหกรรมท าระบบประกันคุณภาพขึ้น

เพื่อต้องการให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สุด เช่นเดียวกับเจตนารมย์ของสถานศึกษาซึ่งต้องการให้ผลผลิต

ของตนเองหรือตัวนักเรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและตรงความต้องการของ

สังคม 

             โดยระบบการประกันคุณภาพยังได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 

1) ระบบประกันคุณภาพภายนอก เป็นการตรวจสอบจากกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ 

หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานนักเรียน การตรวจสอบจากภายนอก มักจะใช้การเยี่ยมชมเพื่อหาข้อมูล

มาตัดสินใจตามเกณฑ์ภายนอกที่ก าหนด  โดยอาจจะเป็นทั้งเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ

ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมีความต้องการที่จะให้เข้ามาประเมินเพื่อผลของ

การจัดการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและช่ือเสียงของสถานศึกษาที่ตามมาภายหลัง 

2) ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดยตัวเอง เพื่อให้รู้

จุดบกพร่อง เพื่อการแก้ไขปรับปรุงกับเสริมจุดแข็งให้แข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในยังเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญส าหรับน าไปสู่ผลของการประเมินภายนอก ทั้งในรูปแบบของการ

รองรับการประเมิน และการเข้ารว่มการแข่งขันในมาตรฐานรางวัลต่างๆ 

             เมื่อกล่าวถึงยุทธศาสตร์ส าหรับการประกันคุณภาพนั้น ในแต่ละสถานศึกษามีรูปแบบที่ไม่

เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ เช่น สถานศึกษาที่มีงบประมาณ และ

ทรัพยากรไม่มากนัก ก็จะท าระบบการประกันคุณภาพที่เน้นการจัดการเพื่อการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาของ สมศ.อย่างเดียว ส่วนสถานศึกษาที่มีงบประมาณ หรือทรัพยากรมากจะไม่ค านึงแค่

การรอรับการประเมินอย่างเดียว แต่อาจจะต้องการรางวัลคุณภาพอื่นๆ ตามมาเช่น โรงเรียนรางวัล

พระราชทาน รางวัลมาตรฐาน ISO รางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) 
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             อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นตั้งแต่ปี  2548 ก็ได้

รับทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในการท าระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่างๆ สองประการ

ด้วยกันคือ 

1) การจัดท าแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานของส านักงานรับรอง 

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา และนโยบายของโรงเรียนนั้น ท าให้เกิดข้อบกพร่องใน

การบริหารงานของสถานศึกษาเอง เพราะกระบวนการในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา เป็นตัวชี้วัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น กลับกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น เพราะขั้นตอนในการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐาน

คุณภาพสถานศึกษานั้นมีความซับซ้อนมากจนเกินไป รวมทั้งเป็นการโยนภาระทางการบริหารใน

ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษา โดยไม่ค านึงถึงสภาพความพร้อมในด้าน

องค์ความรู้การจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน ตามหลักการและวิธีการบริหารการจัดการ

คุณภาพ (Quality management) ขาดการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ขาดการวิเคราะห์โครงการ

อย่างมีหลักการ ส่งผลให้ การบริหารมาตรฐานการศึกษาเป็นไปอย่างขาดทิศทาง ท าให้เกิด

โครงการต่างๆ ตามมามากมายอย่างไร้เหตุผล ในที่สุดงบประมาณของสถานศึกษาจะบานปลาย

ตามจ านวนของโครงการที่เกิดขึ้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่ไร้ทิศทางอย่างชัดเจน เม่ือมีการจัดท าโครงการเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลให้การก ากับดูแลการด าเนินงานของโครงการไม่ท่ัวถึง ท าให้โครงการมีความบกพร่องและขาด

ประสิทธิภาพ ไร้ทิศทาง การด าเนินงานตามโครงการของฝ่ายที่รับผิดชอบมีสภาพ “ต่างคนต่างท า” 

ทุกฝ่ายมุ่งหวังที่จะให้บรรลุผลตามมาตรฐานตามแต่ละมาตรฐานเท่านั้น ทั้งนี้เพราะมาตรฐานในแต่

ละมาตรฐานจะมีฝ่ายที่รับผิดชอบหลายฝ่ายด้วยกัน ทิศทาง หรือรูปแบบของมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจึงไม่สามารถก าหนด หรือบ่งชี้ได้ว่าฝ่ายไหนรับผิดชอบมาตรฐานในแต่ละมาตรฐาน

โดยตรง ฉะนั้นโครงการที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณภาพการศึกษาจึงเป็นไปอย่างไม่มี

ทิศทางและไม่มีประสิทธิภาพในท่ีสุด 

2) การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้ที่รับผิดชอบโครงการไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินผลโครงการจึงมี

สภาพที่ไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่องมาก ท าให้การจัดท าโครงการมีสภาพไร้ทิศทาง ผลสัมฤทธิ์อันเกิด

จากการประเมินโครงการมีความคลาดเคลื่อนมาก ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่มีสภาพ “ไม่จริง” 

ส่งผลให้มีการด าเนินโครงการซ้ าๆทุกปีๆ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน ์ 
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             ดังนั้นรางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) จึงเป็นยุทธศาสตร์

รองรับยุทธศาสตร์หน่ึงที่สถานศึกษาควรน ามาแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ระบบ TQA นั้นมีรูปแบบ

การประเมินไว้ 7 ประการ คือ 1. การน าองค์กร (Leadership)  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Planning)  3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (Customer & Market Focus) 4. การวัด การ

วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (Measuring, Analysis, Knowledge, Management) 5.การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus) 6.การจัดการกระบวนการ  (Process Management) 

7.ผลลัพธ์ทางธุรกิจ(Business Results) ทั้ง 7 มิตินี้จะพบว่าเป็นที่มาของ High performance 4 

ด้านหลักๆ ก็คือ ด้าน กลยุทธ์ (Strategy), ด้านบุคลากร (People), ด้านกระบวนการ (process) 

และ ด้านเทคโนโลยี (Technology) จากแนวคิดและหลักการของระบบ TQA ที่ได้ระบุไว้ คือ กล

ยุทธ์ ระบบ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติเป็นเหตุให้ไปสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ

ประเทศไทย (กฤตเมธ บุญนุ่น, 2553)  

 

2.1.7 กำรน ำระบบบริหำรคุณภำพมำประยุกต์ใช้ในสถำบันอุดมศึกษำ 

การน าระบบการบริหารคุณภาพมาใช้ในวงการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจด้านการ

บริการซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ให้เกิ ดความ

สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมถึงการให้บริการงานวิชาการ การวิจัย

และบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ 

 ประเสริฐ จริยานุกูล (2543: 76) กล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นต้องมีเนื่องด้วยเหตุผลประกอบ 3 ประการ คือ  

1) การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษามีการเพิ่มจ านวนนักศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะด้าน

มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการจัดการบริหารการศึกษาในลักษณะต่างๆ เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดข้อสงสัย

เกี่ยวกับผลผลิต หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  

2) ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณที่มีจ ากัด แต่การลงทุนด้านอุดมศึกษาต้องมีการลงทุน

เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันระหว่างสถานศึกษา ท าให้มีการเรียกร้องให้การบริหารจัดการใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/wikrom_bunnunyahoocom
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3) ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เน้นเทคโนโลยี การเปิดเสรีของสังคม

โลกที่ไม่มีพรมแดน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ที่

มีความเป็นสากล (Internationalization) จึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

เพื่อให้บัณฑิต คณาจารย์ สามารถเคลื่อนย้ายออกศึกษาต่อและท างานไปได้ทั่วโลก 

ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ และคณะ (2547: 47-55) ได้ท าโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง

ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ผู้ร่วม

โครงการฯ จากหลายสาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการประเมิน

ศักยภาพบุคคลากรด้านการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ได้ส่งเอกสารทดสอบพร้อม

แผ่นบันทึกข้อมูลที่ มีคุณภาพต่างๆ ให้กับผู้ร่วมโครงการโดยทางไปรษณีย์ แบบทดสอบ

ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ การประเมินความสามารถด้วยตนเอง การประเมินความสามารถ

การตรวจทางโลหิตวิทยาและทางการควบคุมคุณภาพด้วยแบบทดสอบ 

 วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ได้อย่างขว้างขวางทั่วประเทศภายใต้งบประมาณจ ากัด รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship 

management) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพอย่างยั่งยืน 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2549: 1-147) ได้ศึกษาเรียนแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ส าหรับ

องค์กรการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ

แข่งขันขององค์กร ได้ศึกษาใน 4 องค์กร คือ 

1)  มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin: Scout) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ์ 

(MBNQA) ปี 2001 

2)  เขตการศึกษาเพียลวิเวอร์ (The Pearl River School District: PRSD) รางวัลมัลคอม

บัลดริดจ์ (MBNQA) ปี 2001 

3)  เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated School District 15: D15) รางวัลมัล

คอมบัลดริดจ์ (MBNQA) ปี 2003 



17 

 

4)  วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอร์ (The Montfort College of Bussiness: MCB) รางวัลมัลคอม

บัลดริดจ์ (MBNQA) ปี 2004 

 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (UW-Stout) เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสิบสามแห่งในระบบ

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซิน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 153,000 คน 11 วิทยาเขตและ 

UW-Madison กับ UW-Milwaukee ก่อตั้งมานาน 110 ปี โดยวุฒิสมาชิก James Huff Stout 

ปัจจุบันมีโปรแกรมการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 27 โปรแกรม และสูงกว่าปริญญาตรี 16 

โปรแกรม มหาวิทยาลัยได้เริ่มท าการพัฒนาคุณภาพมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 มีการน าเกณฑ์บัลดริดจ์ 

(Baldrige) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้รับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ์ (Malcolm 

Baldrige) ด้านองค์กรการศึกษาเป็นแห่งแรกในปี ค.ศ. 2001 รวมเวลาที่ท าการพัฒนาคุณภาพนาน

ถึง 9 ปี โดยมหาวิทยาลัยมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง (ที่จะ

สอบตก) กลุ่มโอนย้าย กลุ่มที่จบปริญญาแล้ว กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มต่างชาติ กลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยและ

กลุ่มที่มีความพิการ ซึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้รับการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

แต่ละกลุ่ม ในมหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม มีการก าหนดกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ

วิสคอนซิน กลุ่มโรงเรียนมัธยมและชุมชน กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มนายจ้างหรือผู้ประกอบการซึ่งมี

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์และความต้องการแตกต่างกันไป 

 มหาวิทยาลัย มีการเผชิญสภาวะการแข่งขันในสองรูปแบบ คือ การแข่งขันด้านคณาจารย์   

ซึ่งมีการแย่งคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถระหว่างมหาวิทยาลัยทีมีภาระกิจคล้ายคลึงกัน  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้อาศัยเป็นจุดแข็งในการให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การจัดให้มี

ห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวยสะดวกที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนร่วมงานที่ดี บรรยากาศ

และภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาเขต โอกาสในการท าวิจัย ตลอดจนความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ การแข่งขันด้านนักศึกษา ได้เผชิญการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบมหาวิทยาลัย

แห่งรัฐวิสคอนซินด้วยกันเอง และวิทยาลัยในมินิสโซตา ตลอดจนมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และ

วิทยาลัยธุรกิจเอกชน จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง คือ ภาพลักษณ์และพันธกิจที่มีจุดก าหนดชัดเจน 

การมุ่งเน้นสายวิชาชีพและอัตราความส าเร็จในการได้งานบริการที่ให้แก่นักศึกษา และระบบการ

เรียนการสอนเชิงรุก การเทียบเคียงผลงานกับมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่ภารกิจและหลักสูตรที่

คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเข้าร่วมการเทียบเคียงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยของประเทศ 
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 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปิดโปรแกรมการเรียนการสอนที่ท้าทาย มี

คุณภาพสูง มีอิทธิพล และตอบสนองสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง วัดผลได้จากการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัย ผลการประเมินจากนายจ้างและผู้ประกอบการในด้านความพร้อมและผลการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิตและระดับความท้าทายทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีการธ ารงและส่งเสริมกระบวนการเรียน

การสอน ภายใต้หลักการเรียนรู้อย่างกระตือรือล้น วัดผลได้จากจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการสอน

ด้วยวิธีนี้ ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและอัตราการได้งาน ส่งเสริมให้เกิด

ความเป็นเลิศด้านการสอน การวิจัย การได้รับทุนการศึกษาและการให้บริการวิชาการ วัดผลได้จาก

จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย งบประมาณ ด้านการพัฒนาวิชาการ ต าแหน่งวิชาการ และอัตรา

เติบโตของการศึกษาทางไกล การคัดเลือกและการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของประชากรใน

มหาวิทยาลัย ซึง่วัดผลได้จากการคัดเลือกคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากชนกลุ่มน้อย อัตราการคงอยู่

ของนักศึกษาใหม่ อัตราการจบการศึกษา อัตราเติบโตของการได้ทุนการศึกษาของชนกลุ่มน้อย การ

ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การไว้วางใจ และการให้อภัย วัดผลได้จากขวัญก าลังใจของ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อัตราการลาอออก อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของนักศึกษา 

สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ปลอดภัยเข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และน่าอยู่น่าเรียน วัดผลได้จากความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบรรยากาศแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย  ความปลอดภัย และการเติบโตด้านการเงินของมูลนิธิ Stout และการจัดให้มี

โปรแกรมและบริการด้านการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ซี่ง

วัดผลได้จากสัดส่วนงบประมาณด้านการเรียนการสอน ผลการประเมินจากนักศึกษา และพลังงานที่

ใช้ 

 เขตการศึกษาเพียลริเวอร์ (The Pearl River School District : PRSD) เขตการศึกษานี้

ก่อตั้งมานาน 100 ปี อยู่ใน Rockland country ห่างจากกรุง New York 20 ไมล์ ทางด้านตะวันตก

ของแม่น้ าฮัตสัน (Hudson) สังกัดฝ่ายการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก (New York) มีพันธกิจหลัก คือ 

เด็กทุกคนสามารถที่จะได้เรียน ในเขตการศึกษานี้มีพนักงานรวม 332 คน นักศึกษาทั้งหมด 2,386 

คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงเกรด 12 การพัฒนาคุณภาพ มีตั้งแต่ ค.ศ. 1985 และประสบ

ผลส าเร็จในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ์ (Malcolm Baldrige) 

ในปี ค.ศ. 2001 นับเป็นเวลายาวนานถึง 16 ปี โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบครัน เขต

การศึกษาถูกก ากับดูแลโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
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หลักสูตร และระบบการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานด้านสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย อัคคีภัย และการตรวจสอบด้านการเงิน โดยมีสมาพันธ์วิทยาลัยและโรงเรียนแห่ งรัฐ

ตอนกลางเป็นผู้ให้การรับรองคุณภาพการศึกษา ในเขตการศึกษาถือว่านักศึกษาเป็นลูกค้าที่ส าคัญ 

ความคาดหวังส าคัญของนักเรียนคือ การเรียนการสอนที่ท าให้พวกเขาค้นพบและได้มาซึ่งองค์

ความรู้ รวมทั้งโอกาสที่ท าให้บรรลุความส าเร็จสูงสุด ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่คาดหวังการได้รับ

ประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐนิวยอร์ก การได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดี 

เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับวิทยาลัย และประสบผลส าเร็จในการศึกษาชั้นสูงขึ้น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส าคัญ คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนร้านค้าและผู้พ านักในเขตนี้ โดยมีกลุ่ มศิษย์เก่าเป็น

พันธมิตรหลักที่ส าคัญ คู่แข่งที่ส าคัญ เป็นโรงเรียนของรัฐและเอกชน จ านวน 80 แห่ง ในระยะรัศมี 

15 ไมล์ ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่จะมีสิทธิจะเลือกเรียนที่นี่ สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเป็นจุดดึงดูด ที่

สัดส่วน 1 ต่อ 18 ส าหรับอนุบาล 1 ต่อ 22 ส าหรับชั้นประถม 1 ต่อ 25 ส าหรับชั้นมัธยม 

ความส าเร็จของเขตการศึกษานี้ เกิดจากการที่มุ่งม่ันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาความส าเร็จด้านวิชาการของนักเรียน การพัฒนาการรับรู้รับทราบของ

ชุมชน และการรักษาเสถียรภาพด้านการคลังและความคุ้มค่าคุ้มทุน ท าให้ได้รับการยอมรับจาก

นักเรียนและผู้ปกครองว่า เป็นเขตการศึกษาอันดับหนึ่งของรัฐด้านความส าเร็จทางวิชาการและเป็น

ที่ยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนต่ าในขณะที่ประสบความส าเร็จด้านวิชาการสูง  

ความส าเร็จของนักเรียนท่ีได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาของรัฐ การเข้า

ศึกษาต่อระดับวิทยาลัยมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ชุมชนคาดหวังความส าเร็จของนักเรียนภายใต้ต้นทุนที่

ต่ าที่สุด การที่ต้องการให้การศึกษาแก่ครูและอาจารย์ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 

เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated School District 15 : D 15) หรือเรียกสั้นๆ 

ว่า D 15 เป็นเขตการศึกษาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชิคาโก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ผู้พ านัก

อาศัยอยู่ราว 112,000 คน ประกอบด้วยชุมชนที่มีทั้งคนรวย คนจนคละเคล้ากัน รับผิดชอบให้

การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น (เกรด 8) ประกอบด้วยโรงเรียนจ านวน 19 แห่ง มีนักเรียน

รวมกันทั้งสิ้น 12,939 คน ร้อยละ 62.5 เป็นคนผิวขาว ร้อยละ  37.5 เป็นชนกลุ่มน้อย ร้อยละ 32.7 

เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ า กลุ่มนักเรียนเหล่านี้มีความหลากหลายมาก ใช้ภาษาที่

แตกต่างกันถึง  72 ภาษา มีพนักงานรวม 1,898 คน คณาจารย์จ านวน 947 คน ได้รับ
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ประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพครูจากคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส์ ซึ่งร้อยละ  65 จบ

ปริญญาโท มีสิ่งอ านวยความสะดวกชั้นแนวหน้า ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบไร้สายทุกห้องเรียน ในทุก

ห้องเรียนจะมีคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย  4 ตัว โทรทัศน์ 32 นิ้ว VCR โทรศัพท์ รวมทั้งระบบ

อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้มีห้องสตูดิโอส าหรับท าวีดิทัศน์ รวมทั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการ

สื่อสารและเรียนรู้ภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 

พนักงานสายสนับสนุน นักเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย (ซึ่งรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ) และบริษัทห้าง

ร้าน ในเชิงการแข่งขัน ร้อยละ  90.5 ของนักเรียนในเขตนี้ เลือกที่จะเข้าเรียนที่นี่ โดยมี quest 

academy ซึ่งเปิดสอนเฉพาะเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดหรือมีพรสวรรค์พิเศษเท่านั้น เป็นคู่แข่งหลัก

ของเขตการศึกษาที่ 15 

 วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอร์ท (The Montfort College of Business : MCB) เดิมชื่อว่า The 

University of Northern Colorado’s College of Business ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1986 ต่อมาปี ค.ศ. 

1984 ได้เริ่มท าการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง จนกระทั่งปี ค.ศ.1992 ผ่านการรับรองคุณภาพจาก 

AACSB International (Advance Collegiate Schools of Business) นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

แห่งแรกของรัฐโคโลราโดที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนี้ ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการ

จัดการธุรกิจ มีนักศึกษา จ านวน 1,090 คน มีคณาจารย์เต็มเวลา จ านวน 34 คน นอกเวลา จ านวน 

13 คน วิทยาลัยมุ่งพัฒนาคุณภาพ ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การ

ทบทวนโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ การขอรับรองคุณภาพการศึกษา การวางระบบ

ก าหนดตัวชี้วัด รวมท้ังการประเมินและพัฒนาตนเองภายใต้เกณฑ์ บัลดริดจ์ (Baldrige) และการเข้า

ร่วมเครอืข่ายการเทียบเคียงการศึกษา (educational benchmarking) ท าให้วิทยาลัยได้รับรางวัล ใน

ปี ค.ศ.2004 โดยมีพันธกิจหลัก คือ ให้การศึกษาที่เป็นเลิศในระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจเพื่อเตรียม

บัณฑิตส าหรับความส าเร็จด้านสายอาชีพและภาวะผู้น าในธุรกิจ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งสร้างชื่อเสียง

ความเป็นเลิศด้านการเตรียมผู้น าธุรกิจในอนาคตและความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ใช้  คือ การ

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น high-tough คือการสอนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 30 คน) เน้นปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน wide-tough การสอนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งที่มีอยู่และเป็น

เทคโนโลยีในอนาคต และการสอนที่ลุ่มลึก (professional depth) การสอนที่มุ่งเน้นประสบการณ์จริง 

มีห้องปฏิบัติการคอพพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีสถานีการท างานพร้อมอุปกรณ์ครบครัน มีห้องโลกไซ

เบอร์ มีเครือข่ายไร้สาย มีห้องค้าหลักทรัพย์ ตลอดจนห้องประชุมที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน

ทันสมัย คู่แข่งของวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยของรัฐในโคโลราโดวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่
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มีค่าใช้จ่ายเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐ และได้รับการยอมรับจากหนังสือพิมพ์ Denver Post ว่าเป็น 

possibly the best bargain in business education anywhere in the U.S. 

 เซอร์และทีเตอร์ (Sherr and Teeter 1991: 7-11) ได้กล่าวว่าในปี ค.ศ. 1992 มีสถาบัน

อุดมศึกา 220 แห่งในประเทศอเมริกา ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาประยุกต์ใช้และเพิ่ม

จ านวนมากขึ้น โดยการน าการบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลั ก 5 

ประการ คือ  

1)  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหน้าที่หลักๆ คือ งานสอน งานวิชาการ และงานในการ

บริการชุมชน ทั้งนี้ต้องก าหนดกลุ่มใช้บริการด้านต่างๆ ให้ชัดเจนและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับ

ลูกค้า และกลุ่มซึ่งลูกค้าตามแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร คือ ลู กค้าภายใน ซึ่ง

หมายถึงบุคลากรฝ่ายต่างๆ และลูกค้าภายนอก หมายถึง กลุ่มผู้ใช้บริการ คือนักศึกษาและ

ผู้ใช้บริการงานวิชาการ 

2)  การด าเนินการปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจนซึ่งในการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ ตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะยึดรูปแบบ

การน าวิธีการทาง PDCA เข้ามาใช้โดย การวางแผน (plan) คือ ก่อนการปฏิบัติงานต้องมีการ

วิเคราะห์จัดท าแผนงาน หรือสาเหตุของปัญหาให้ถูกต้อง การปฏิบัติ (do) ให้ด าเนินการตามที่

ออกแบบหรือตั้งแนวทางการปฏิบัติไว้ การตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ (check) หรือท าการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าผลงานที่ปฏิบัติไปแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (ack) สถาบันอุดมศึกษา สามารถน าวิธีการแบบ PDCA มาใช้ได้ ทุกจุดของ

หน่วยงานท้ังในด้าน การเรียนการสอน ก็จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพได้  

3)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

โดยการพัฒนาฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาต่อ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทันเทคโนโลยี 

4)  การมองการณ์ไกล การก าหนดภารกิจและการให้ความส าคัญต่อลูกค้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่

บุคลากรทั้งองค์กรต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญขององค์กรอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง จึงจะส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น 

5) พันธะผูกพัน การให้ความส าคัญต่อการน าวิธีบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้

ด าเนินการ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเริ่มจากการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง และก าหนดเป็นนโยบาย 
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และม่ันใจว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรจะเป็นวิธีการซึ่งน ามาด้านคุณภาพและสิ่งที่ดีกว่าใน

อนาคตขององค์กร 

 ทรุดี (Trudy, 1996 : 11-12) ได้ศึกษาและน ากระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมา

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการ โดยท าการศึกษาเรื่องการน าระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมา

ประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระยะเวลาศึกษาระหว่างปีรวม 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 1989-1991 

และน าเสนอหลักการแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดย

น าเสนอในรูปบทความหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่แก่สถาบันการศึกษาที่สนใจ น าไปศึกษาและ

ประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาของตนเอง แบนทา ได้จัดสัมมนาขึ้นในเดือนพฤษภาคม1992 ที่รัฐ

เทนเนสซี่ โดยเชิญผู้ประสานงานด้านการปรับปรุงคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จากการน า

กระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาของตนและประสบ

ความส าเร็จทั้ง 7 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ 

มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยเพสซิลวาเนีย มหาวิทยาลัยคอนซิล มหาวิทยาลัยมินิโซตา และ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเวอร์จิเนีย ผลการสัมมนาดังกล่าวมีประเด็นที่ส าคัญ คือการพิจารณา

คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นในเรื่องคุณภาพ (quality-oriented institution) 

ควรมีคุณลักษณะ 14 ประการดังน้ี 

1)  มีการให้สัญญาถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและตลอดไป บุคลากรของ

สถาบันการศึกษา จะคิดค้นวิธีการท่ีจะท าให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ 

2)  มีการระบุถึงกลุ่มผู้ใช้บริการของสถาบันการศึกษา เช่น นักเรียน ชุมชน ผู้ใช้งานวิจัย 

ออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการระบุถึงสิ่งที่กลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มต้องการได้รับจากการเข้าใช้

บริการ 

3)  ก าหนดความจ าเป็นในการให้บริการออกเป็นด้านต่างๆ ตามกลุ่มผู้ใช้บริการต้องการ 

ซึ่งจัดท าโดยระบุเป็นพันธกิจของสถาบันการศึกษา 

4)  ระบุค่านิยมในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่จะ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมุ่งม่ันและจริงจัง 

5)  พัฒนาวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ควรจะเป็นในอนาคต 
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6)  มีผู้น าที่เข้มแข็ง สื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตนักศึกษา 

ถึงภารกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ 

7)  ระบุถึงกระบวนการที่วิกฤติ ในด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการ 

8)  ปรับความเหมาะสมระหว่างวิธีการน าระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้ใน

กิจกรรมด้านต่างๆ  

9)  แบ่งปันการให้โอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรต่างๆ ทั้งในด้านของ

กระบวนการกลุ่มและทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

10) ใช้ทีมที่มาจากหลายสาขา (cross functional teams) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ มีการ

ท างานร่วมกันกับผู้สนับสนุนการศึกษาต่างๆ สร้างคุณภาพในแต่ละขั้นตอนและตัดการขึ้นตรงต่อ

การตรวจสอบเพื่อประสบความส าเร็จในเรื่องคุณภาพ 

11) ผลักดันการตัดสินใจไปสู่บุคลากรระดับล่างอย่างเหมาะสม โดยเสริมสร้างทัศนคติที่มี

ต่อการขึ้นตรงต่อสถาบันการศึกษาและความเชื่อต่อสถาบัน 

12) วางรากฐานการตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรจากข้อมูลโดยวิธีการเชิงปริมาณ การคิด

ทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาโดยกลุ่ม ที่เน้นความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติซึ่งแนวทางการ

ท างานต่างๆ ทั้งหมดนี้ ควรใช้อย่างแพร่หลายทั่วทั้งสถาบัน มีการมองสถาบันในฐานะขององค์การ

ที่ก าลังต้องเรียนรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา การวิจัยและการให้บริการ 

13) ศึกษาขยายผลและประเมินกระบวนการผลิตของผลงานต่างๆ สร้างกิจกรรมที่มุ่งเน้น

การให้ความตระหนักกับการปรับปรุงกระบวนการท างานให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นิสิต

นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุนสถาบัน นายจ้างและสมาชิกของชุมชน  

14)  ให้ความส าคัญและให้รางวัลกับผู้ที่ท างานหนักในด้านการปรับปรุงคุณภาพ 

 สรุปว่า การปรับปรุงคุณภาพทั้ง 14 ข้อข้างต้น ถือว่า เป็นประเด็นส าคัญซึ่งถือเป็นรากฐาน

ในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หากจะน าไปปฏิบัติจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ขององค์กร (อนันต์ เตียวต๋อย, 2551) 
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             Dheeraj Mehrotra (2010) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการน า TQM มาปรับใช้ด้านการศึกษา 

โดยนักการศึกษาหลายคนเชื่อว่าแนวคิด TQM ของเดมิง เป็นแนวทางการปฏิรูปที่จ าเป็นต่อ

การศึกษาในบทความ “The Quality Revolution in Education” ได้สรุปหลักการ TQM ซึ่งเขาเชื่อว่า

มีส่วนส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เขาเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า “Four Pillars of Total Quality 

Management” ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี ้

              1) สร้างนิยามใหม่ ด้านบทบาท วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบของโรงเรียน 

              2) ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็น "วิถีชีวิต" 

              3) วางแผนการฝึกอบรมความเป็นผู้น าแผนครบวงจรส าหรับการศึกษาในทุกระดับ 

              4) สร้างการพัฒนาบุคลากร ที่เน้นทัศนคติและความเชื่อของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

              5) ใช้การวิจัยและข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางทั้งนโยบายและการปฏิบัติ 

              6) ออกแบบการริเริ่มการพัฒนาเด็กแบบครบวงจร 

             เพื่อให้บรรลุผลข้างต้น นอกเหนือไปจากความอดทน การจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

พันธมิตรที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และการศึกษามาเป็นอย่างดี สิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของ TQM ใน

ด้านการศึกษา ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจและเชื่อม่ันในหลักการ บุคลากรที่มีความมุ่งม่ันจะเอื้อ

ความส าเร็จให้กับ TQM   

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา และคณะ (2550 : 1-17) ได้พัฒนาเส้นทางสู่ความเป็นผู้น า

ทางการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการต่างๆ คือ ผู้บริหาร

น าโดยคณบดีได้สร้างบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมวิจัย โดยการเข้ามาพบปะสนทนาแบบตัวต่อตัว

กับบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานวิจัย สนับสนุนเงินทุนวิจัย รวมทั้งสร้างโครงการวิจัยเป็นชุด

งานวิจัย มีการสร้างและจัดกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนวิจัยจากภายนอกเป็นการสร้าง

ข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพ และใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่หลายอย่างผสมกัน 

เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ได้งานตามเป้าหมาย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) วงจร

เดมม่ิง (PDCA cycle) การบริหารมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) การจัดการความรู้ (KM) 

และการเลื่อนไหลของต าแหน่ง (career path planning) เป็นต้น 

 วิธิปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมวิจัยขึ้นในองค์กร มีการจัด

กระบวนการควบคุมคุณภาพงานวิจัย จัดบุคลากรช่วยสนับสนุนและช่วยบริหารจัดการให้นักวิจัย มี

http://www.isixsigma.com/methodology/total-quality-management-tqm/applying-total-quality-management-academics/#DM
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การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และมีการจัดสรรทรัพยากรช่วยสนับสนุนการวิจัย

อย่างพอเพียง 

 จรสวรรณ โกยวานิช (2550 : 175-195) ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

อุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาศูนย์บ าบัดสุขภาพธารน้ าแร่โรงพยาบาลระนองของภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี ใน 7 ขั้นตอน คือ การทบทวนสภาพองค์กร การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการสื่อสารและปรึกษาหารือ ซึ่งจากผลลัพธ์ ท าให้ร้อยละของความพึง

พอใจรวมของพนักงานเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลัง ร้อยละ 68.70 เป็นร้อยละ 87.59 ส าหรับ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลัง ร้อยละ 64.25 เป็นร้อยละ 87.22 และความ

สูญเสียโดยรวมก่อนและหลังการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 80.56 เป็น 19.44 

 วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ การประยุกต์วิธีการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (AS/NZS 4360) และการใช้ขอบเขตด้านอาชีวอนา

มัยและมาตรฐานความปลอดภัยตามสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยแห่งความส าเร็จ อยู่ที่ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร ความ

ร่วมมือของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

 

2.2 กำรรับรู้ 

การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยจะน าไปสู่ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่งจะท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ทั้งน้ีได้มีผู้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ ดังนี้ 

กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ (2547) การรับรู้ หมายถึง ขบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มา

กระทบประสาทสัมผัสของเราและแปลความหมายอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตของแต่

ละบุคคล 

กันยา สุวรรณแสง (2542 อ้างถึงในบัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ 

คือ กระบวนการที่เกิดภายในตัวของแต่ละบุคคล และการรับรู้เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดย
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การสัมผัส การเห็น การได้ยิน การรู้สึก การได้กลิ่น การสัมผัส ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาท

สัมผัส แล้วแปลออกมาโดยการอาศัยประสบการณ์เดิม 

ณัฐศรุต นนทธี (2544 อ้างถึงใน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์, 2549) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง 

การแสดงออกถึงความรู้ ความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความ การสัมผัสระหว่างอวัยวะต่างๆ ของ

ร่างกายกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้า โดยมีการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายแห่งการ

สัมผัสนั้น ๆ 

 

Robbins (2003: 124) การรับรู้ (perceptions) หมายถึง กระบวนการที่ปัจเจกบุคคล

จัดระบบ หรือตีความสิ่งที่ประสาทสัมผัสได้ เพื่อให้ความหมายกับสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้นๆ 

โดยรวม การรับรู้ จึงหมายถึง การสัมผัสจากการเห็น การได้ยิน การรู้สึก การได้กลิ่น การ

สัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วท าการแปลผลโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของแต่ละ

บุคคล เพื่อให้ความหมายกับสิ่งเร้านั้นๆ  

 

2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (อ้างถึงในกมลวัฒน์ ยะสารวรรณ, 2547) กล่าวว่าสิ่ง

ที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์เดิม สถานการณ์ ความต้องการ  และหน้าที่

รับผิดชอบของบุคคล 

สุภาวดี คูหาทอง (อ้างถึงใน กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ, 2547) แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของบุคคลเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ เช่น เพศ อาชีพ อายุ 

ระดับการศึกษา ความต้องการ คุณค่า ความสนใจ ประสบการณ์เดิม  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

ค าแนะน า ค าสั่งสอน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผู้รับรู้ แบ่งได้ 2 ด้าน คือ  
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ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส ถ้าอวัยวะสัมผัสสมบูรณ์ก็จะรับรู้ได้ดี ถ้าหย่อน

สมรรถภาพ เช่น หูตึง ตาสั้น ก็จะรับรู้ได้ไม่ดี 

ด้านสติปัญญา คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ มีหลายประการ เช่น ความจ า  อารมณ์ 

สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา เป็นต้น 

2) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ 

ความรู้เดิม หมายถึง กระบวนการรับรู้เม่ือสัมผัสแล้ว ต้องแปลเป็นสัญลักษณ์  โดยอาศัย

ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะรับรู้ ฉะนั้นหากไม่มีความรู้เดิมมาก่อนก็จะท าให้การรับรู้ผิดไป

จากความเป็นจริง 

ลักษณะของสิ่งเร้า หมายถึง คุณสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ให้คนสนใจที่จะรับรู้ หรือท า

ให้การรับรู้เกิดการคลาดเคลื่อน เช่น ความคล้ายคลึง ความต่อเนื่องของสิ่งเร้า และสภาพพื้นฐาน

ของการรับรู้ เป็นต้น 

บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548) สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ แบ่งออกได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยทางกายภายของผู้รับรู้ ได้แก่ ระบบประสาทสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง 

เป็นต้น 

2)   ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รับรู้ ได้แก่ ทัศนคติ อารมณ์ ค่านิยม ความต้องการ 

ความสนใจ ความพอใจ ความรู้ และประสบการณ์ เป็นต้น 

3) ปัจจัยทางด้านสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้า ความแตกต่างของสิ่งเร้า เช่น 

สิ่งเร้าที่มีความเข้มกว่า สิ่งเร้าที่มีความชัดเจน สิ่งเร้าที่มีการกระท าซ้ าบ่อยๆ เป็นต้น 

ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า การรับรู้ถือว่าเป็นกระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส

การรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความ

สนใจต่อสิ่งเร้าซึ่งมีผลต่อการเลือกรับรู้ นอกจากนี้การจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น อวัยวะรับสัมผัส และประสบการณ์ที่ผ่านมา 
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กระบวนการรับรู้ 

Wagner and Hollenbeck (2005: 72) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีปัจเจกบุคคล

เลือก (select), จัดการ (organize), เก็บ (store) และรับ (retrieve) ข้อมูล ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ 

ดังแสดงในภาพที่ 2.2  

 

ภำพที่ 2.2  กระบวนการรับรู้ของ Wagner and Hollenbeck 

โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะมีความเชื่อม่ันในประสาทสัมผัสของตนเองในบางครั้งอาจท า

ให้เกิดความเชื่อว่า สิ่งที่สัมผัสหรือรับรู้ คือ ความเป็นจริง (Reality) ความเชื่อในลักษณะดังกล่าว 

อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีที่การที่สิ่งรับรู้  และความเป็นจริงของวัตถุมีความแตกต่าง

กันมาก ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดความสับสน และความขัดแย้งภายในองค์การ 

(Wagner & Hollenbeck, 2005: 73) 

ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู้ คือ ความสนใจเอาใจใส่ (attention) เป็นขั้นตอนที่

ข้อมูลทั้งหมดถูกกรอง ดังนั้นจะมีบางส่วนผ่านเข้ามาในระบบ ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก 

เพราะเนื่องจากข้อมูลใดที่ไม่ได้ผ่านการกรอง ก็จะไม่ได้ถูกน าเข้ามาสู่การตัดสินใจ แม้ว่าข้อมูลที่

ผ่านการกรองในขั้นตอนแรกแล้ว แต่ข้อมูลที่เข้ามายังมีจ านวนมหาศาล ดังนั้น ขั้นตอนของการ

จัดการ (organization) จะท าหน้าที่จัดการกับข้อมูลจ านวนมหาศาล และสลับซับซ้อนให้มีความง่าย

ขึ้น ภายหลังที่ข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดการให้ง่ายขึ้นข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกจัดเก็บ และดึงข้อมูลออกมาใช้ 

ซึ่งในบางครั้งข้อมลูบางส่วนอาจมีการสูญหายไปบ้างในกระบวนการจัดเก็บและการดึงข้อมูล 
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แต่เมื่อเกิดการตีความ โดยอาศัยความคิด ความเข้าใจ ความจ า การเรียนรู้ และมโนภาพ ก็

จะท าการตัดสินใจ และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมา ซึ่ง

ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของปัจเจกบุคคลประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Factors in the situation) ได้แก่ เวลา สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) ปัจจัยด้านตัวผู้รับรู้ (Factors in the perceiver) ได้แก่ ทัศนคติ (attitudes) แรงขับ 

(motive) ความสนใจ (interests) ประสบการณ์ (experience) และความคาดหวัง (expectation)  

3)ปัจจัยด้านเป้าหมาย (Factors in the target) ได้แก่ ความใหม่ (novelty) การเคลื่อนที่ 

(motion) เสียง (sound) ขนาด (size) ภาพด้านหลัง (background) ความใกล้ไกล (proximity) และ

ความเหมือน (similarity) (Robbins, 2003: 124) 

 

2.2.2 กำรเลือกกำรรับรู้ของบุคคล 

 บุคคลจะมีการเลือก หรือคัดกรองข้อมูลเพื่อการรับรู้ หรือตีความ โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการ

เลือกรับสาร ดังนี้ 

1) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) คือ เม่ือ

บุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้  และเลือกตีความสารที่

ได้รับ ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้รับสารอาจตีความข่าวสารที่ได้รับมาตามความเข้าใจของ

ตนเอง ตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ตามสภาวะร่างกาย 

สภาวะทางอารมณ์ จิตใจ หรือแรงจูงใจของตนในขณะน้ัน 

2) การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลังจากบุคคลเลือกให้ความสนใจ เลือกรับรู้และ

ตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองแล้ว บุคคลก็จะเลือก

จดจ าข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติของตนเอง และมักจะลืม

ข่าวสารที่ไม่ตรงกันกับความสนใจของตนเอง 
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3) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 

การที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจ หรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยบุคคลมักจะแสวงหา

ข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของ

ตนเอง ทั้งน้ีเพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่ลงรอยกับความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมของตนนั้นก่อให้เกิด

ความไม่สมดุลทางจิตใจ หรือความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า Cognitive Dissonance 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับ

ข่าวสาร (Selective Process) โดยบุคคลจะเลือกรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารต่างๆ ตามความ

สนใจและความต้องการ เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน  

           แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสรร (Selective process) เกิดขึ้นตามกระบวนทัศน์ที่

มองผู้รับสารเป็นตัวก าหนดผลของการสื่อสาร โดยอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับสารในแง่ที่ว่า 

ผู้รับสารเป็นผู้รับสารที่กระท า (active audience) การแสวงหาและเลือกเปิดรับข่าวสารเอง เพราะ

ผู้รับสารเป็นฝ่ายที่มีกระบวนการเลือกสรรในการรับข่าวสารตามความต้องการ ทัศนคติ และความ

สนใจของเขาเอง กระบวนการเลือกสรร เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย การ

เลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจการเลือกรับรู้และการเลือกจดจ า 

           1)   การมองเห็นความไม่สอดคล้องกัน  ระหว่างระดับความรู้ของปัจเจกบุคคลขณะนั้น กับ

ระดับความต้องการท่ีอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ยิ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ยิ่งอยากมีความรู้

ความแน่ใจสูง 

           2) การมองเห็นความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างความรู้ที่มีมาอยู่ของปัจเจกบุคคลขณะนั้น 

กับความรู้ตามเป้าหมาย ซึ่งก าหนดโดยระดับความสนใจส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลนั้นต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง 

           ข่าวสารที่ลดความไม่รู้ หรือความไม่แน่ใจที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง และที่เกี่ยวกับความบันเทิงสนุกสนานส่วนตัวนั้น   เรียกว่าข่าวสารท่ีให้ความพึงพอใจทันทีใน

เชิงการบริโภค ส่วนข่าวสารที่ลดความไม่รู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ชื่อว่า ข่าวสารท่ีใช้

ประโยชน์เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งข่าวสารบางอย่างอาจจะให้ประโยชน์ทั้งในการน าไปใช้และความบันเทิง

ขณะเดยีวกัน 

           การแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนทัศนคติ

หรือความคิดและความเข้าใจที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการแสวงหาเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น 
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เช่น เพื่อให้มีความรู้ ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อสนองความสนใจส่วน

บุคคล และเพื่อความบันเทิงใจด้วย นอกจากนี้การที่บุคคลใดจะตัดสินใจแสวงหาข่าวสาร เฉยเมยต่อ

ข่าวสาร หรือหลีกเลี่ยงการเปิดรับข่าวสารน้ัน ขึ้นอยู่กับการประเมินเปรียบเทียบถึงความพยายามที่

ใช้และผลตอบแทนในการท่ีจะรับรู้ข่าวสารใดๆด้วย 

 

            2.2.3 กำรรับรู้และกำรเรียนรู้ของบุคคล 

การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยการเรียนรู้นั้นมีแนวคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี ้

Chance (2003) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

ประสบการณ์ และด้วยเหตุที่การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ดังนั้นการเรียนรู้จึงวัด

ได้จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การวัดจากการลดลงของความผิดพลาด 

(reduction in error) การวัดจากรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (topography of behavior) การวัด

จากความเข้มข้นของพฤติกรรม (intensity ofbehavior) การวัดจากความเร็วของการเกิดพฤติกรรม 

(speed) การวัดจากการเปลี่ยนแปลงที่แฝงอยู่ภายใน (latency) และการวัดจากความถี่ของการเกิด

พฤติกรรม (frequency)เป็นต้น 

Kelly (2001) ให้ค าจ ากัดความของการเรียนรู้ไว้อย่างง่ายๆ ว่า เป็นการได้มาซึ่งความรู้และ

ทักษะใหม่ๆ 

การเรียนรู้ จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวโน้มของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก

การที่บุคคลรับรู้ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็น

การถาวร 

ส านักปัญญานิยมซึ่งเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม Gestalt เชื่อว่า การแสดงพฤติกรรม

ของบุคคลเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่การที่แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าเดียวกัน

แตกต่างกันน้ัน เนื่องจากระบบคิด และสติปัญญาของแต่ละบุคคลในการคิด การตีความ และการท า

ความเข้าใจก่อนแสดงพฤติกรรมออกมา 

นักคิดในส านักนี้มีความเห็นว่า เราสามารถเข้าใจถึงการเรี ยนรู้ได้ในฐานะที่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงของความรู้ที่ถูกเก็บไว้ในความทรงจ า (Memory) (Baruque&Melo, 2004: 346) เป็น
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แนวทางท่ีให้ความส าคัญกับระบบการคิด และกระบวนการภายในด้านสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่มี

ผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกมา (วันชัย มีชาติ, 2544: 34) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้

มี 3 ลักษณะ ดังนี ้(จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอื่นๆ, 2550: 133-136) 

1) การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ (Insight learning) โดย Kohler เป็นผู้ท าการทดลองเกี่ยวกับ

กระบวนการรู้คิดและการคิดแก้ไขปัญหาโดยการหย่ังรู้ โดยแนวคิดหลักที่ได้จากการทดลอง คือ การ

เรียนรู้เป็นผลจากการที่ผู้เรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการรับรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการ

เรียนรู้ โดยที่ไม่ต้องมีการลองผิดลองถูกผู้เรียนรู้สามารถเกิดการหยั่งรู้ในการแก้ไขปัญหา โดยไม่

จ าเป็นต้องมีการเสริมแรง 

2) การเรียนรู้โดยเครื่องหมาย (Sign learning) เป็นแนวคิดของ Tolman ซึ่งการเรียนรู้ตาม

แนวคิดนี้ อธิบายว่าการเรียนรู้ คือ การที่ผู้เรียนรู้ทราบถึงเครื่องหมาย (sign) และสามารถ

คาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น เป็นการพัฒนาความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งเร้า

ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 

3) การเรียนรู้แฝง (Latent learning) เป็นแนวคิดของ Tolman and Honzik ซึ่งอธิบายว่า 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่แสดงออกมาให้เห็นในระหว่างที่เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายมี

แรงขับ (drive) ต่ า หรือไม่มีรางวัลจูงใจ แต่หากมีการเสริมแรงหรือร่างกายมีแรงขับสูง การเรียนรู้ที่

เกิดขึ้นนั้นก็จะแสดงตัวออกมาทันที ซึ่ง Tolman เชื่อว่าการให้รางวัลและการลงโทษเป็นสิ่งที่

สามารถบอกได้ว่าจะเกิดพฤติกรรมอะไรแต่ไม่ได้เป็นการคงไว้ ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ โดยไม่เกิด

พฤติกรรมอื่นข้ึนมา 

ส านักสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา นักทฤษฎีในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจาก

ประสบการณ์ (Baruque& Melo, 2004: 346) เป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างความรู้ (knowledge 

construction) มากกว่าการส่งผ่านข้อมูล (transmission) หรือการบันทึกข้อมูล (recording) ที่ถูกส่ง

มาโดยบุคคลอื่น (Applefield, Huber, &Moallem, 2000: 36)  

ทั้งนี้ De Vries, 2008 ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Piaget ไว้ว่า “ผู้เรียนรู้เป็นผู้สร้างความรู้โดย

การลงมือกระท า หากผู้เรียนรู้ถูกกระตุ้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive 

conflict) จะส่งผลให้เกิดการเสียสมดุล (disequilibrium) ซึ่งผู้เรียนรู้ต้องปรับโครงสร้างทางปัญญา 

(cognitive structuring) ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
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ข้อมูลข่าวสารใหม่ จนน ามาสู่การสร้างความรู้ใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง” และได้กล่าวถึง

แนวคิดของ Vygotsky ว่า “ปัจจัยทางสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาของเด็ก โดยที่ผู้เรียนรู้

สามารถสร้างความรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น พ่อ แม่ครู และเพื่อน เป็นต้น ” ดังนั้น

กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยผู้เรียนรู้เป็นผู้สร้างความรู้

จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา 

(cognitive structure) ซึ่งจะมีการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการซึมซับ (assimilation) เอาความรู้ใหม่

จากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาเก็บไว้และปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สภาพสมดุล หรือ

การเกิดการเรียนรู้น่ันเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เสนอว่า การเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล

เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบจากต้นแบบ สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่บุคคลมี

ความสนใจ โดยกระบวนการเลียนแบบ ประกอบด้วย 4 กระบวนการส าคัญ (Robbins, 2003: 46-

47) คือ  

1) กระบวนการความสนใจ (attentional process) คือ กระบวนการที่บุคคลรู้สึกสนใจในตัว

แบบ และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนเห็นว่าตัวแบบและสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่อง

ส าคัญ ตลอดจนเห็นว่าตัวแบบน้ันมีความเหมือนกับผู้เรียน 

2) กระบวนการความจ า (retention process) คือ กระบวนการในการจดจ าพฤติกรรมของ

ตัวแบบได้ดี ซึ่งจะท าให้สามารถเลียนแบบและถ่ายทอดแบบมาได้ง่าย 

3) กระบวนการการแสดงออก (motor and reproduction process) คือ กระบวนการท าตาม

พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งหมายความว่า ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบแล้ว

จะแสดงพฤติกรรมตามอย่างตัวแบบ 

4) กระบวนการเสริมแรง (reinforcement process) หมายถึง หากมีการเสริมแรง เช่น การ

ให้รางวัลต่อพฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะท าให้บุคคลให้ความสนใจในพฤติกรรมแบบนั้นเพิ่มขึ้น เรียนรู้ดีขึ้น 

และแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้งขึ้น 
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2.3 กำรมีส่วนรว่ม 

การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง

จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟัง และน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วน

ร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนทีด่ีที่สุด 

ผลดีของการมีส่วนร่วม 

1) ท าให้การบริหาร หรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไป

อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้ 

และประสบการณ์ 

2) ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป 

ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายได้ 

3) เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใดๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก หรือน้อย

เกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 

4) ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ท าให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือได้ง่าย 

5) การรวมตัวกันของบุคคลจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2546) 

 

2.3.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 

ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชล

กาญจน์ ฮาซันนารี (2543) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 

             ลักษณะที่ 1 การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การ
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วางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 

รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขององค์การ 

             ลักษณะที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท คือ การ

ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ โดยการ

ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน

การจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอัน

จะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบท สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถ

ของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็น

การพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน

ภูมิภาค  เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรอง

ในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่าเป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของ

ตนเอง 

             ยุพาพร รูปงาม (2545) การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกัน

ในเรื่องของความต้องการ และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมาก

จนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควร 

จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่ม

นั้น กระท าผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความ

เปลี่ยนแปลงได้  

             Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม 2545: 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ว่า

คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้

วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม คือ 

การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ หรือเคยมาเข้า

ร่วมด้วยเล็กน้อย ได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิว



36 

 

เผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ

โครงการ 

โดยสรุป การมีส่วนร่วม จึงหมายถึง กระบวนการที่บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงาน โดยการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา ในกระบวนการด้วยตนเอง 

อยา่งเห็นพ้องต้องกัน 

     

2.3.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 

1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (mass persuasion) 

การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้การพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการ

กระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และถ้าจะเกิด

ผลดี ผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจ ในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่อง

ความต้องการของตนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่า ล าดับขั้นของความต้องการ 

(hierarchy of need) คือ ความต้องการของตนเป็นตามล าดับขั้นจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ดังนี้ คือ  

 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่ ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่

อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ ความ

ต้องการที่จะอยู่อย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมย 

ทรัพย์สิน หรือความม่ันคงในการท างาน และการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความ

ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

 ความต้องการจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจความ

ต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้เป็น
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ความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความม่ันใจตนเองในเรื่องของความรู้ ความสามารถ 

และความส าคัญของบุคคล 

 ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการระดับ

สูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความนึก

คิดของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความต้องการนี้จึงเป็นความ

ต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตให้เป็นไปในแนวทางที่ดี  (ศราวุธ 

จิตต์ระเบียบ, 2551) 

2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

             คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูง ตามไป

ด้วย แด่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต ่าไปต้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออก

ในรูปพฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีด่อผู้ร่วมงาน เช่น 

การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

และเม่ือใดก็ตาม ถ้าคนท างานมีขวัญดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน 

ทั้งในส่วนท่ีเป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะ

คนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน  

3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 

             ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศ หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น  

4) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 

             การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์

โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดี เรียกว่า ผู้น าปฎิฐาน (positive leader) ผู้น าพลวัต คือ 

เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า 

ผู้น านิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ
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ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ตังนั้น 

การสร้างผู้น าที่ดี ยอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม, 

2545: 8) 

5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือ เป็นวิธีหนึ่งที่ง่าย เพราะใช้กฎหมายระเบียบ

แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดที่ดี

ที่สุดในเรื่องของการบริหารเพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจ อย่างตั้งใจไม่มีใคร

บังคับก็จะท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบาย ดังนั้นอาจส่งผลต่อการ

บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (ศราวุธ จิตต์ระเบียบ, 2551) 

 

2.3.3 ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม 

ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ได้กล่าวถึงลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม ดังนี ้

1) การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ 

วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่ อให้กิจกรรมโครงการส าเร็จผลตาม

วัตถุประสงค์ 

2) การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้อง

ร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรม หรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุด หรือเหมาะสมทีสุ่ด 

3) การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 

4) การร่วมติดตาม และประเมินผลโครงการ หมายถึง เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษา และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

โกวิทย์ พวงงาม (2545: 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริง ในการพัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
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             1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของแต่ละองค์การ กล่าวคือ 

ถ้าหากบุคลากรยังไม่สามารถทราบถึงปัญหา และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในองค์การของตนเป็น

อย่างดีแล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาขององค์การย่อมไร้ประโยชน์ เพราะบุคลากรจะไม่

เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

             2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น

ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้บุคลากรรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสาร

ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

             3) การมีส่วนร่วมในการลงทุน และการปฏิบัติงาน การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้

บุคลากรสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

             4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 

ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว บุคลากรย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับ

ผลดี ได้รับประโยชน์ หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะ

ประสบความยากล าบาก 

2.3.4 ขั้นตอนและระดับของกำรมีส่วนร่วม   

นักวิชาการหลายสาขา ได้พยายามศึกษาจ าแนกลักษณะพฤติกรรมการมีส่วนร่วมไว้หลาย

แบบ โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกแตกต่างกัน (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543: 149 - 163) ได้แก่ 

(1) การจ าแนกขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

             การจ าแนกการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถจ าแนกขั้นตอน หรือ

ประเภทของการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น  4 ขั้น ดังนี้ 

             ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ: ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 

ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า ก็คือการก าหนดความต้องการ และการจัดล าดับความส าคัญ 

ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่

ต้องด าเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน 

และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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             ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน: จะได้มาจากค าถามที่ว่าใครจะท า

ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร  

การบริหารงาน และประสานงาน การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน หรือข้อมูล เป็นต้น 

             ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์: ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น 

จากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทาง

ลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ และเป็นโทษต่อบุคคลและองค์การ 

             ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล: การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่ง

ส าคัญที่จะต้องสังเกต ก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 

(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 

            แนวคิดของ อคิน รพีพัฒน์ นั้น เป็นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติในประเทศ

ไทย และมีความสอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ดังนั้นเม่ือ

ผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีของ โคเฮนและอัพฮอฟ เข้ากับแนวคิดภาคปฏิบัติแล้วสามารถจ าแนก

ประเภทการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

            ขั้นที่ 1  การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มในขั้นริเริ่มโครงการ: เป็นขั้นที่บุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความ

ต้องการขององค์การ และมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้นๆ 

            ขั้นที่ 2  การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่บุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ  ก าหนดวิธีการและแนวทางการ

ด าเนินงาน ก าหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น 

            ขั้นที่ 3  การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ: เป็นขั้นที่บุคลากรเข้ามามีส่วนในการ

ท าประโยชน์ให้แก่โครงการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน หรือโดยการ

บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นต้น 

            ขั้นที่ 4  การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่บุคลากรเข้า

มามีส่วนในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากโครงการ หรือมีส่วนในการรับผลเสียที่อาจเกิดจาก
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โครงการ ซึ่งผลประโยชน์ หรือผลเสียนี้อาจเป็นด้านกายภาพ หรือด้านจิตใจที่มีผลต่อองค์การ หรือ

บุคคล                           

            ขั้นที่ 5  การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่บุคลากรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพัฒนาที่พวกเขาด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

หรือไม่ การประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (Formative evaluation) ซึ่งเป็นการ

ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (Summative 

evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด (อคิน รพีพัฒน์, 2547: 49) 

 

(2) ระดับของการมีส่วนร่วม  

            การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได้ตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม

ตามแนวคิดสมาคมสาธารณะสุขของอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีความ

แปรเปลี่ยนเฉพาะชนิด (Kinds) และปริมาณของกิจกรรมที่กระท าเท่านั้น แต่ยังมีความแปรเปลี่ยน

ในระดับความเข้ม (Degree) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการริเริ่มและวางแผนกิจกรรม 

ดังนั้นพิสัยของการมีส่วนร่วม อาจจะมีตั้งแต่ระดับการยอมรับบริการที่จัดไว้ให้แล้วไปจนถึงการ

รวมกลุ่มเพื่อตัดสินใจ และริเริ่มโครงการพัฒนาเอง ซึ่งระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม หรือระดับ

การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสมาคมสาธารณสุขของอเมริกาน้ัน อาจจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ  

1) ระดับการตัดสินใจ (Decision making) ในระดับนี้บุคลากร จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน และจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง (Level of responsibility by 

themselves)  

2) ระดับการร่วมมือ (Cooperation) ในระดับน้ีบุคลากรจะให้ความร่วมมือต่อแผนงานที่ริเริ่ม 

โดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจต้องการความเสียสละ ในด้านเวลา ทรัพย์สิน และแรงงาน เพื่อช่วย

ให้โครงการประสบผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่ยอมรับได้ 

(Acceptable level of participation)  

3) ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในระดับน้ีบุคลากรจะยอมรับ และใช้ประโยชน์จาก

บริการท่ีได้วางโครงการไว้ให้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการเท่านั้น 
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ส่วนความคิดของอาร์นสไตล์ (Arnstein) นั้น เห็นว่าการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปของ

บันไดการมีส่วนร่วม (Participation ladder) 8 ขั้น ในขั้นต่ าของบันได คือขั้นถูกจัดกระท า และขั้นที่

สอง คือขั้นชี้แจงนั้น เรียกว่า การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม เป็นขั้นที่บุคลากรเข้าไม่ถึงการมี

ส่วนร่วมที่แท้จริงในการตัดสินใจ ในกรณีนี้จะมีกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยท่ีอยู่ในอ านาจเท่านั้นท าหน้าที่

ตัดสินใจ โดยไม่มีการพูดถึงเนื้อหา วิธีการของการตัดสินใจ หรือต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของผู้มี

อ านาจตัดสินใจนั้น ขั้นที่สองนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง วัตถุประสงค์ที่

แท้จริงของสองขั้นนี้ไม่ใช่เป็นการท าให้บุคลากรเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือควบคุม

โครงการ แต่จะช่วยให้ผู้กุมอ านาจอยู่ ด าเนินการให้การศึกษา (Educate) หรือการชี้แจงแก่ผู้ที่เข้า

มาร่วม 

บันไดขั้นที่ 3 ถึง 5 ก้าวหน้าถึงระดับที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมแบบพิธีกรรม หรือการมีส่วน

ร่วมบางส่วน โดยขั้นที่ 3 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร และขั้นที่ 4 ขั้นปรึกษาหารือนั้น ความเห็นหรือข้อคิด

ของบุคลากรจะได้รับการรับฟังจากผู้กุมอ านาจอยู่มากขึ้น แต่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้พวกเขาไม่มี

อ านาจที่จะรับประกันได้ว่า ความคิดของพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้มีอ านาจเต็ม เม่ือการมี

ส่วนร่วมถูกจ ากัดอยู่ท่ีระดับเหล่านี้ จึงไม่มีทางที่จะท าการเปลี่ยนแปลงสภาพตามข้อเรียกร้องของผู้

มีส่วนร่วมบางส่วนนี้ คือ ยอมให้คนไร้อ านาจ (Have-nots) ให้ค าแนะน าได้ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิใน

การตัดสินใจ  ของผู้มีอ านาจต่อไป 

บันไดล าดับสูงขึ้นไปเป็นระดับท่ีเรียกว่า อ านาจเป็นของบุคลากรซึ่งเพิ่มระดับของการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น บุคลากรสามารถเข้าไปสู่ขั้นที่ 6 ขั้นเป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะท าให้สามารถเข้า

ร่วมในการเจรจาเพื่อผลได้ผลได้ผลเสีย (Trade-offs) กับผู้มีอ านาจดั้งเดิม ส่วนในขั้นที่ 7 ขั้นใช้

อ านาจผ่านตัวแทน และขั้นที่ 8 ขั้นควบคุม โดยบุคลากร เป็นการใช้อ านาจตัดสินใจของบุคลากร

โดยผ่านตัวแทนเป็นผู้ใช้อ านาจนั้นเอง 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตล์นี้ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมในแง่ของการมี

อ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งมีพิสัยของความเข้มตั้งแต่การไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ เลยไปจนถึงการ

มีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 

แนวคิดการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นความเข้มของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญอีกแนวหนึ่ง คือ 

การมีส่วนร่วมที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการปฏิบัติการ ลักษณะทั้ง 4 ประเภทนี้

ไม่ได้เป็นอิสระจากกัน ยังมีความคาบเกี่ยวและต่อเนื่องกัน การจ าแนกลักษณะ 4 ประเภทนี ้ได้แก่ 
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ประเภทที่ 1  การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า (Passive participation) ทั้งนี้เป็นขั้นเริ่มแรก 

ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นการยอมรับ (Accepting) หรือการเพิ่ม (Gaining) การเข้าถึง

ผลประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม หรือการช่วยเหลือปัจจัยการด ารงชีวิตเฉพาะหน้าบางประการ ส าหรับผู้

ที่เข้าไปเกี่ยวพัน กับโครงการพัฒนาซึ่งอาจจะหมายถึง บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะ 

ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงการปรับปรุงหรือการแนะน ารูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

ใหม ่

ประเภทที่ 2  การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนการถูกกระท า (Passive/reflective 

participation) การมีส่วนร่วมประเภทน้ี เป็นส่วนต่อเนื่องจากประเภทที่หน่ึง โดยถือว่าการมีส่วน

ร่วมเป็นกิจกรรมทางการศึกษาบางประการที่สามารถช่วยให้บุคลากรเข้าใจสาเหตุของสภาพการณ์

ต่างๆ เช่น การด้อยพัฒนา และเข้าใจปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยการจัดท าโครงการพัฒนา 

ประเภทที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น (Active participation) การมีส่วนร่วมใน

ขั้นที่ 3 นี้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์การ หรือบุคคลระดับพื้นฐาน (Grass roots) ซึ่งเป็นผู้รับ

ผลประโยชน์ จากโครงการ หรือท าการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดับทั่วๆ ไปที่มีอยู่ 

นอกเหนือไปจากกลุ่มผลประโยชน์ 

ประเภทที ่4 การ มีส่ วนร่ ว มแบบสะท้ อนความกระตื อ รื อ ร้ น  (Active/reflective 

participation) ขั้นนี้เสริมต่อจากขั้นการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเป็นการสะท้อน หรือการ

ประเมินเกี่ยวกับข้อจ ากัด และทางเลือกต่างๆ ของโครงการภายใต้บริบทระดับชาติ ภายใต้เงื่อนไข

เดิมของโครงการที่มีอยู่ โดยปกติจะรวมถึงการออกแบบการก่อรูป หรือการประเมินเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์ทางเลือกของโครงการพัฒนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะความจ าเพาะของโครงการ และ

ลักษณะทั่วไปที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมโดยเน้นการเข้าร่วมตั้งแต่การศึกษา ตัดสินใจไปจนถึงการ

ประเมินและควบคุม 

จะเห็นว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมนี้ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมว่ามีพิสัยตั้งแต่การมีส่วน

ร่วมแบบเป็นฝ่ายถูกระท า ไปจนถึงการเป็นผู้กระท าโดยตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับระดับความเข้มของ

การมีส่วนร่วมที่เสนอมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งหรือสอง

กลุ่มขึ้นไปมีอิทธิพลต่อกันและกันในการจัดท าแผน การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจ โดยใน

การวัดความเข้มของการมีส่วนร่วม สามารถวัดได้จากปริมาณของอิทธิพลของกลุ่มบุคคลผู้เข้าไป
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ร่วมกิจกรรมที่มีต่อบุคคลอื่น และแนวคิดที่มองการมีส่วนร่วมในลักษณะปริมาณอิทธิพลที่บุคคล มี

ต่อการตัดสินใจน้ันเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ  

ในการวัดการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมหรือ 

ปริมาณอิทธิพลที่บุคคลมีต่อบุคคลอื่นน้ี มีการจ าแนกหลายแบบ แบบที่จ าแนกประเภทละเอียด เช่น 

แบบของอาร์นสไตน์ วัดได้ครอบคลุมแต่ท าได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในแต่ละ

ระดับคาบเกี่ยวกัน เพื่อให้ผลในทางปฏิบัติ ควรก าหนดกรอบระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม

กว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ (บัญชร แก้วส่อง, 2539: 112) 

ระดับที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo-participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบ

ถูกกระท า (Passive participation) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ผู้เข้าร่วมไม่มีอ านาจใดๆ ในการ

ตัดสินใจแต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตัดสินใจของบุคคลอื่นเท่านั้น 

ระดับที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial participation) การมีส่วนร่วมในระดับ

นี้ ผู้เข้าร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อ านาจในการตัดสินใจอยู่ที่บุคคลอื่น 

ระดับที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine participation) การมีส่วนร่วมใน

ระดับนี้ความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าอ านาจ การตัดสินใจอยู่ที่ผู้เข้าร่วมน่ันเอง 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ยังได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่า

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล  

2) การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 

3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 

3.1 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 

                    3.2 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 

                    3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
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4) การส่วนร่วมท า คือ ร่วมในข้ันตอนการด าเนินงานทั้งหมด 

5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ อาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น  

แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เป็นการน าแนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเน้นการบริหารและ

ตัดสินใจ โดยยึดหลักด้านจิตใจของการท างาน เพื่อที่จะได้ทั้งกาย ใจ และความคิด โดยการให้

ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหาร การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหาร จะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน หรือองค์การ ความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันนี้หากได้

มีการตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันแล้ว จะเป็นผลให้เกิดข้อผูกมัด หรือสิ่งที่ตกลงใจ

ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมจึงมีลักษณะ ดังนี ้   

 

1)  เป็นกระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องใน 

     กระบวนการตัดสินใจ  

2)   เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบุคคล  

3)  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริหาร  

4)  การบริหารโดยการมีส่วนร่วม  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่ง 

     อ านาจหน้าที่ที่ผู้บริหารมีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  

5)  ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงใน 

     กระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์กร มิใช่เพียงแต่ห่วงใย หรือสัมผัส 

     ปัญหาเท่านั้น  

 
2.3.5 ควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานในปัจจุบันเพราะ  

(1) จะเกิดความเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ความมีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับ

ความเหมาะสมและความส าเร็จของเป้าหมาย ส่วนความมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของ
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ความส าเร็จตามเป้าหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพ คือ อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและ

ปัจจัยการผลิต  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้ผู้บริหาร และหน่วยงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เชิงความคาดหวังว่า  

1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจทางการบริหารให้ดีขึ้น  

2) เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้ดีขึ้น  

3) เพิ่มขวัญและความพอใจในงานของบุคลากรให้ดีขึ้น  

4) ช่วยให้องค์การตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น  

(2) ท าให้พฤติกรรมของบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร กล่าวคือ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร โดยการปฏิบัติงาน และขวัญของ

แต่ละบุคคล เพราะบุคคลและความคาดหวังขององค์กรมีความขัดแย้ง สร้างความคับข้องใจและเป็น

ผลเสียแก่ทุกฝ่าย แต่การบริหารโดยการมีส่วนร่วมสามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งดังกล่าวได้ เพราะการ

ที่ให้โอกาสแก่บุคคลในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขององค์การพวกเขา สามารถควบคุมการ

ท างานของพวกเขาเองในการใช้ความสามารถและสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นได้  

(3) ช่วยสร้างแรงจูงใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมสนองความต้องการทางจิตใจตามทฤษฎี
การจูงใจของมาสโลว์ (Needs Hierachy Theory) และทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Motivation Hygiene Theory) เพราะการตอบสนองโดยวิธีการต่าง ๆ นั้น ยังขาดการตอบสนอง 
“การมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจ ที่แท้จริงไป ดังนั้น โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการ
ตอบสนองความต้องการ ความสมหวัง ความเชื่อถือตนเอง อันเป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ได้  

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
            1) การมีส่วนร่วมท าให้เกิดความคิดได้มากกว่า เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกัน ดังนั้น การที่จะได้ความคิดดีๆ ในการปฏิบัติงานจึงมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว  
            2) การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา คือ ท าให้การต่อต้านลดน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบดูว่าสิ่งที่
ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่  
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            3) เปิดโอกาสให้มีสื่อสารแบบเปิด สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
            4) ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกัน เกิดความมี
น้ าใจ (Team spirit) และความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มากขึ้น  
            5) การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น ส่งเสริม
ให้การปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูงขึ้น ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้นด้วย  
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนี้สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน และต่อองค์กรได้อย่างเต็มที่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็น

ที่ยอมรับว่าได้ผลในเชิงปฏิบัติมาก มี 4 ระบบ คือ  

1) ระบบการปรึกษาหารือ (Consultive Management)  

การบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ งานในรูปของคณะ 

กรรมการ (Committee) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

คณะกรรมการด าเนินงาน หรือ คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น รูปแบบนี้เป็นการกระจาย

อ านาจการบริหาร และการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

ด าเนินการด้วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป โดยการ

มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือ

กรรมการ เป็นต้น  

2) ระบบกลุ่มคุณภาพ (QC Circles)  

การบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปของกลุ่ม

ท างาน ซึ่งอาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่าง เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่มกิจกรรมคิวซี กลุ่มพัฒนาคุณภาพ

งาน หรือ กลุ่มคิวซี เป็นต้น ระบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะส าหรับใช้กับบุคลากรระดับปฏิบัติ (Worker) 

หรือระดับหัวหน้างาน (Foreman) ทั้งนี้เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นมีโอกาส

ท างานร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางในการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง ระบบกลุ่มคุณภาพนี้จะใช้ได้ผลต่อเม่ือมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ 



48 

 

(QC Techniques) ให้กับบุคลากร การใช้สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) และการใช้กระบวนการ

กลุ่ม (Group Dynamics) ในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญที่สุด ก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job 

Satisfaction) ของบุคลากรส่วนใหญ่ต้องอยู่ในเกณฑ์สูง จึงจะสามารถน าระบบกลุ่มคุณภาพนี้มาใช้

ให้เกิดผลในการปฏิบัติงานได้  

 
 

3) ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System)  

ระบบข้อเสนอแนะนี้มีความแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่พบเห็นทั่วๆ ไป ที่มีลักษณะเป็น

กล่อง หรือผู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้น แต่ระบบข้อเสนอแนะท่ีจะกล่าวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ได้ผลมากในทางปฏิบัติ โดยวิธีการนี้หลายบริษัทจะจัดให้มีแบบฟอร์ม 

ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้กรอกตามแบบที่ก าหนด เช่น ปัญหาที่พบคือ

อะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร วิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง และผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นดีกว่า

เดิมอย่างไร เป็นต้น ส าหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ นี้ อาจก าหนดแตกต่างกันไปบ้างตามความต้องการ

ของแต่ละบริษัท แต่โดยหลักปฏิบัติเดียวกัน คือ แต่ละบริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ว่าความคิดที่เสนอมานั้นเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพียงใด 

ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติมีมากน้อยเพียงใด และสมควรทดลองด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะหรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะนี้จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้ท า

หน้าที่ประเมินข้อเสนอแนะต่างๆ หากข้อเสนอแนะใดมีการน าไปปฏิบัติได้ ทางบริษัทก็จะให้รางวัล

ตอบแทนแก่ ผู้เสนอความคิด ซึ่งอาจจะเป็นรูปของเงินพิเศษหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทได้

ก าหนดขึ้น ระบบข้อเสนอแนะนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งสามารถเสนอความคิด

คนเดียว หรือมากกว่าก็ได้  

ทั้งน้ี ระบบข้อเสนอแนะจะได้ผลในทางปฏิบัติก็ต่อเมื่อ  

- นโยบาย เป้าหมายของบริษัทจะต้องชัดเจน  

- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้องอยู่ในระดับสูง  

- การก าหนดผลตอบแทนที่จะให้แก่ผู้เสนอความคิดจะต้องสร้างความรู้สึก มากพอ

และคุ้มค่ากับการเสนอความคิด  
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- ระบบและขั้นตอนการพิจารณาความคิดที่ผู้ ปฏิบัติงานเสนอขึ้นมานั้นจะต้อง 

รวดเร็ว และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน แน่นอน ตลอดจนการแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้เสนอความคิดได้ทราบอย่างรวดเร็ว พร้อมเหตุผลของการพิจารณา

ของคณะกรรมการ  

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการใช้แบบฟอร์ม 

ข้อเสนอแนะ อาจจะต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับรู้ทั่วถึงก่อนการน าระบบ

ข้อเสนอแนะมาใช้อย่างจริงจัง  

ระบบข้อเสนอแนะนี้แม้ว่าจะช่วยให้ผู้บริหารได้ความคิดที่หลากหลายในการปฏิบัติงานหรือ 

การปรับปรุงงานก็ตาม อุปสรรคที่ส าคัญของระบบข้อเสนอแนะก็คือ การเขียน เนื่องจาก

ผู้ปฏิบัติงานบางคน ไม่สามารถใช้ภาษาเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาน้ีที่ดีก็คือ การ

เปิดโอกาสให้ผู้เสนอความคิดมานั่งคุย ตัวต่อตัว หรือจะบันทึกเสียงอธิบายความคิดใส่ตลับเทปเสียง

ส่งมาแทนการเขียนก็ได้  

4) ระบบส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ (Employee Ownership Plans)  

อดีตที่ผ่านมาบุคลากรจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจการของบริษัท ด้วยประโยคที่ว่า “ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่คุณผลิต” (buy the product you make) แต่ในปัจจุบันนี้บุคลากรจะถูก

กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยค าพูดที่ว่า “ซื้อหุ้นบริษัทที่คุณท างานอยู่” (buy the company 

you work for) ระบบการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซ้ือ

หุ้นบริษัท หรือบริษัทอาจจะจ่ายโบนัสส่วนหนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 

(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ม.ป.ป.) 

 
2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          ศศิธร สาเอี่ยม (2544) ได้ศึกษาถึงการบริหารคุณภาพโดยรวม และความพึงพอใจในการ

ท างาน: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวม และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
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ท างาน โดยมีกลุ่มประชากร คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จ านวน 250 

คน จากผลการศึกษาพบว่า  

1) พนักงานมีระดับการบริหารคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2) พนักงานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

3) พนักงานที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการบริหารคุณภาพโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญ  

4) พนักงานท่ีมีระยะการท างานท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกัน  

บรรพต ปันทรส (2545) ได้ศึกษาถึงการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจ าวันของ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด เป็นการศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 12 คน 

จากผลการศึกษาพบว่าบริษัทมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้  

ด้านการบริหารนโยบาย  

1)  ขั้นตอนการทบทวนนโยบาย หรือแผนระยะกลาง เป็นการปรับปรุงแผนระยะกลางของ

บริษัทฯเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทส าหรับการด าเนินการต่างๆ  

2)  ขั้นตอนการจัดท าแผนนโยบายของบริษัทฯ เป็นการจัดท าแผนนโยบายประจ าปีของ

บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทในปีหน้า การจัดท าแผนจะ

พยายามให้สอดคล้องกับแผนระยะกลาง และสถานการณ์  

3)  ขั้นตอนการกระจายนโยบายและการติดตามแผนงาน เป็นการกระจายนโยบายและ

แผนงานของบริษัทฯ ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและติดตามผลการด าเนินงาน  

4) ขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนแผนงาน เป็นการตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินงาน

ตามแผน เมื่อด าเนินการตามแผนเสร็จจะท าการทบทวนแผน  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ี

ผ่านมา เพื่อมาปรับปรุงการวางแผนงานต่อไปในอนาคต  
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ด้านการบริหารงานประจําวัน  

1)  ขั้นตอนการก าหนดหน้าที่งาน เป็นการเขียนข้อก าหนดระบุงานท่ีหน่วยงานต้องปฏิบัติ 

โดยระบุขอบเขตงาน วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ 

2)  ขั้นตอนการจัดท าผังระบบการบริหารงานประจ าวัน เป็นการระบุบทบาทของหน่วยงาน

ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างกว้างๆ ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละงาน  

3)  ขั้นตอนการก าหนดจุดควบคุม และรวบรวมจุดควบคุมที่ส าคัญ เป็นการก าหนดจุด

ควบคุมของการปฏิบัติงานเพื่อที่จะควบคุมให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน  

4)  ขั้นตอนการจัดท าผังระบบการบริหารงาน เป็นการจัดท าผังระบบบริหารงานใหม่ที่ระบุ

ขั้นตอน จุดควบคุม และมาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน  

5)  ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานการท างานเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานอย่าง

เป็นมาตรฐาน  

6) ขั้นตอนการจัดการความผิดปกติและการทบทวนวิธีการท างาน เป็นการตรวจสอบผล

หลังจากการปฏิบัติงาน หากพบว่าผลที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมจะท าการวิเคราะห์ สาเหตุ และ

ค้นหามาตรการแก้ไขและป้องกัน  

          ผลที่ได้หลังจากน าการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจ าวันมาใช้ท าให้ผู้บริหาร

สามารถกระจายนโยบายสู่หน่วยงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบและอย่างทั่วถึงมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปฏิบัติงาน และหน่วยงานระดับปฏิบัติการมีการท างานอย่าง

เป็นระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

           ปัญหาการน าการบริหารนโยบายและการบริหารงานประจ าวันมาใช้ส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหาร

ไม่ได้ติดตามแผนงานอย่างจริงจัง พนักงานขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงงาน และรู้สึกสับสนกับระบบ

ต่างๆ ที่ซ้ าซ้อน ซึง่บริษัทได้แก้ไขโดยก าหนดให้มีจุดวัดผลการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารระดับกลาง

ท าเป็นตัวอย่างและจัดให้มีที่ปรึกษามาช่วยแนะน าการบริหารของหน่วยงาน 
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 วาริท บุญสร้างสม (2548) ได้ศึกษาถึงลักษณะการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การ 

และการรับรู้ของพนักงานบริษัทแม็กซอน (ประเทศไทย) จ ากัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

งานวิจัย คือ พนักงาน บริษัท แม๊กซอน (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 331 คน ศึกษาโดยใช้

แบบสอบถามที่แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงาน 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ของพนักงาน เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวม และส่วน

สุดท้ายเป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จากผลการศึกษา

พบว่า  

1)  พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพอยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 

73.7 และความรู้ระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 20.5  

2)  พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ในการบริหารคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงจากระดับการรับรู ้เรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านศักยภาพในการแข่งขัน ด้านต้นทุนในการผลิต 

ด้านคุณค่าของสินค้าและบริการ และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  

3)  พนักงานส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับระบบบริหารคุณภาพโดยรวม การให้ความส าคัญ
กับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และด้านการท างานเป็นทีม  

 
เตือนใจ อ่อนส าอางค์ (2548) ได้ศึกษาถึงปัจจัยความส าเร็จในการน าระบบบริหารคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด กลุ่มประชากร คือ พนักงานบริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

จ านวน 127 คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  

1)  พนักงานกว่าร้อยละ 90 รู้ว่า TQM คือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนมีส่วน

ร่วม ท าให้งานเป็นระบบ และมีคุณภาพ  

2)  ความคิดเห็นของพนักงานต่อแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พนักงานให้

ความส าคัญกับลูกค้า และเห็นว่าการพัฒนากระบวนการจะส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทีมงาน  

3)  พนักงานเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในด้าน

การให้ความส าคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการท างานเป็นทีมที่แตกต่างกัน  
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4)  พนักงานที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นต่อระบบคุณภาพด้าน

สินค้าและบริการ การแข่งขัน และความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารในด้านการให้ความส าคัญกับ

ลูกค้าที่แตกต่างกัน  

5)  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นต่อระบบ

คุณภาพด้านสินค้าและบริการ การแข่งขัน และความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารในด้านการให้

ความส าคัญกับลูกค้า และการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน  

6)  พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี ระดับความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นต่อ

ระบบคุณภาพด้านสินค้าและบริการ การแข่งขัน และความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารในด้านการ

ให้ความส าคัญกับลูกค้า และการท างานเป็นทีมที่แตกต่างกัน  

7)  พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารในด้านการให้

ความส าคัญกับลูกค้า และการท างานเป็นทีม ที่แตกต่างกัน  

8)   พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ

บริหารคุณภาพ ที่แตกต่างกัน  

9)   พนักงานที่สังกัดแผนกต่างกันมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารคุณภาพที่

แตกต่างกัน 

อนันต์ เตียวต๋อย (2551) ได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วย

อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน 205 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 

1)  องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี 7 

องค์ประกอบ คือ 

- การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน 

- ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร 

- เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 
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- ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

- การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 

- การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร 

- การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

2)  รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ 

องค์ประกอบและกระบวนการ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน, ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร, เทคนิคและเครื่องมือการ

บริหารคุณภาพ, ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร, การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง, การสร้างคุณภาพชีวิต

บุคลากร และ การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมี 8 กระบวนการ คือ 

- การริเร่ิมจากผู้บริหารระดับสูง 

- การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน 

- การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 

- การประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร 

- การก ากับติดตามและประเมินผล 

- การทบทวนการด าเนินการ 

- การให้รางวัลผู้ประสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ 

- การเทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้รับการ

ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถน าไปใช้ได้ 
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บทที่ 3 

วิธีกำรวิจยั 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ศึกษาได้ก าหนดรายละเอียด

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

3.2 สมมติฐานการวิจัย 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สามารถจ าแนกเป็น 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น ( Independent Variables) ประกอบด้วย 

(1) เพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง 

(2) อายุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
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 ช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี 

 ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

 ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 

 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 

(3) ระดับการศึกษาสูงสุด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ระดับปริญญาตรี 

 ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก  

(4) อายุงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

 อายุงานต่ ากว่า 1 ปี 

 อายุงานระหว่าง 1 – 2 ปี 

 อายุงานระหว่าง 2 – 5 ปี 

 อายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี 

 อายุงาน 11 ปีขึ้นไป 

(5) ประเภทบุคลากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 อาจารย์/ นักวิจัย 

 บุคลากรสายสนับสนุน 

(6) หน่วยงานท่ีสังกัด แบ่งเป็น 21 กลุ่ม ได้แก่  

 คณะบริหารธุรกิจ 
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 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 คณะสถิติประยุกต์ 

 คณะนิติศาสตร์ 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 คณะภาษาและการสื่อสาร 

 ส านักบรรณสารการพัฒนา 

 ส านักสิริพัฒนา (ส านักฝึกอบรม) 

 ศูนย์บริการวิชาการ 

 ส านักวิจัย 

 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กองกลาง 

 กองบริการการศึกษา   

 กองแผนงาน 

 กองคลังและพัสดุ   

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 กองงานผู้บริหาร   

 หน่วยงานอื่นๅ   
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3.1.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 

 (1) การรับรู้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของบุคลากร 

 (2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภำพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 

 

3.2 สมมติฐำนกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน

การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน ไว้ดังนี้ 

1) หนว่ยงานที่สังกัดของบุคลากรมีผลต่อการรับรูใ้นการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ไปสู่การปฏิบัติ ที่ไม่แตกต่างกัน 

2) หน่วยงานท่ีสังกัดของบุคลากรมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ที่ไม่แตกต่างกัน 
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3) การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การ

ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กัน 

 

3.3 ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ท้ังในสายวิชาการ และสายสนับสนุน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน  

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือเรียกว่าแบ่งชั้น  (Strata)  จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  บุคลากร 

กลุ่มสายวิชาการ และบุคลากรกลุ่มสายสนับสนุน แล้วท าการสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มออกมาตาม

สัดส่วนมากน้อยของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในขั้นสุ่ม

จริง  ซึ่งวิธีนี้สมาชิกของกลุ่มประชากรทุกๆ หน่วยมีโอกาสเท่าๆ กันในการได้รับเลือกมาเป็น

สมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง  

ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง ของ Taro Yamane ดังนี้ 

ที่ระดับความมีนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 สูตร 

12 


Ne

N
n  

 

         เมื่อ       n  = ขนาดตัวอย่าง 

             N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 

             e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

  จ านวนประชากรทั้งหมดตามข้อมูลของสถาบัน 699 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2555) 

ดังนั้นประชากรตัวอย่างในการศึกษา คือ 255 คน 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

ประเภทของบุคลากร และหน่วยงานท่ีสังกัด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของบุคลากร ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 การรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

โดยมีค าถามให้เลือกตอบระหว่าง ใช่ และ ไม่ใช่ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งค าตอบเป็น 5 ระดับ คือ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการรับรู้และการมีส่วน

ร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 

 

3.5 กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ  

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้วิธีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 คน ผู้ซึ่งมี

ความรูใ้นเรื่องที่ศึกษา เป็นผู้พิจารณาข้อค าถาม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ที่ศึกษา รวมถึงมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เหมาะสมส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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3.6 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู  

1) ท าบันทึกแจ้งต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 2) 

รับแบบสอบถามคืน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

3.7 วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้มูล  

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ด าเนินการโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยค่าสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ คือ 

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะต่างๆ ของตัวแปร 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 ค่า f-test ใช้ในการเปรียบเทยีบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มี

การแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มขึ้นไป โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance ) 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Correlation)   
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บทที่ 4 

ผลกำรศกึษำ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ จากการศึกษาสามารถเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 การรับรู้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของบุคลากร 

4.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาการท างานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทบุคลากร และ

หน่วยงานท่ีสังกัด  ซึ่งทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของค่าความถี่ และร้อยละ 

มีผลดังนี้  

(1)  เพศ: ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 32.2 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

67.8 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: เพศ  

เพศ 

 

ความถี่ 
(Frequency) 

ความถี่ 
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี่ 
(ไม่มีค่าที่ไม่
สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

ชาย 47 31.3 32.2 32.2 

หญิง 99 66.0 67.8 100.0 

Total 146 97.3 100.0  

ค่าที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 4 2.7 
  

รวม (Total) 150 100.0   

 

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชาย และเพศหญิง สามารถแสดงได้ดัง

ภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภำพที่ 4.1  แสดงสัดส่วน “เพศ” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 
หญิง 
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(2) อายุ: ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 ผู้ตอบ

แบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 21.1 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.7 ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: อายุ 

อำยุ 

 

ความถี่ 
(Frequency) 

ความถี่ 
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี่ 
(ไม่มีค่าที่ไม่
สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

ไม่เกิน 30 ปี 21 14.0 14.3 14.3 

31-40 ปี 66 44.0 44.9 59.2 

41-50 ปี 31 20.7 21.1 80.3 

51 ปีขึ้นไป 29 19.3 19.7 100.0 

Total 147 98.0 100.0  

ค่าที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 3 2.0 
  

รวม (Total) 150 100.0   

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุของแต่ละช่วง สามารถแสดงได้ดัง

ภาพที่ 4.2 
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ภำพที่ 4.2  แสดงสัดส่วน “อายุ” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(3)  ระดับการศึกษา: ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 8.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 40.1 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญา

เอก คิดเป็นร้อยละ 7.5 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3  

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: ระดับการศึกษา  

ระดับกำรศึกษำ 

 ความถี่ 
(Frequency) 

ความถี่ 
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี่ 
(ไม่มีค่าที่ไม่สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

12 8.0 8.2 8.2 

ปริญญาตรี 65 43.3 44.2 52.4 

ปริญญาโท 59 39.3 40.1 92.5 

ปริญญาเอก  11 7.3 7.5 100.0 

Total 147 98.0 100.0  

ค่าที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 3 2.0 
  

รวม (Total) 150 100.0   

ไม่เกิน 30 ป ี51 ปีขึน้ไป 

31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 
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เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา สามารถแสดงได้ดังภาพ

ที่ 4.3 

 

 

ภำพที่ 4.3  แสดงสัดส่วน “ระดับการศึกษา” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(4)  อายุงาน : ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานระหว่าง 

2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงาน 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.9 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 

ปริญญำตร ีปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: อายุงาน  

อำยุงำน 

 

ความถี่ 
(Frequency) 

ความถี่ 
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี่ 
(ไม่มีค่าที่ไม่
สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

ต่ ากว่า 1 ปี 12 8.0 8.1 8.1 

1 - 2 ปี 19 12.7 12.8 20.9 

2 - 5 ปี 33 22.0 22.3 43.2 

6 - 10 ปี 19 12.7 12.8 56.1 

11 ปีขึ้นไป 65 43.3 43.9 100.0 

Total 148 98.7 100.0  

ค่าที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 2 1.3 
  

รวม (Total) 150 100.0   

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามแต่ละช่วงเวลาของอายุงาน สามารถแสดง

ได้ดังภาพที่ 4.4 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.4  แสดงสัดส่วน “อายุงาน” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต ่ำกว่ำ 1 ปี 

1 - 2 ป ี

2 - 5 ปี 

6 - 10 ปี 

11 ปีขึ้นไป 
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(5)  ประเภทบุคลากร: ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น อาจารย์/ นักวิจัย คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 91.2 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 

4.5 

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: ประเภทบุคลากร  

ประเภทบุคลำกร 

 

ความถี่ 
(Frequency) 

ความถี่ 
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี่ 
(ไม่มีค่าที่ไม่
สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

อาจารย์/นักวิจัย 13 8.7 8.8 8.8 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

135 90.0 91.2 100.0 

Total 148 98.7 100.0  

ค่าที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 2 1.3 
  

รวม (Total) 150 100.0   

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามประเภทของบุคลากร สามารถแสดงได้ดัง

ภาพที่ 4.5 
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ภำพที่ 4.5 แสดงสัดส่วน “ประเภทบุคลากร” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

(6) หน่วยงานที่สังกัด : ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.4 

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะสถิติประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 3.4 ผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดคณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดคณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 2.1  

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดส านักบรรณสารการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 12.3 ผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดส านักสิริพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 0.7 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดส านักวิจัย คิดเป็น

ร้อยละ 2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดกองกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.2 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดกองแผนงาน คิดเป็น

ร้อยละ 8.2 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 1.4 ผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดกองบริการการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.2 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดกองคลังและ

พัสดุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดกองงานผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 7.5 และผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัดหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.1 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.6 

 

 

 

อำจำรย์/ นักวิจัย 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม: หน่วยงานท่ีสังกัด  

หน่วยงำนที่สังกัด 

 

ความถี ่
(Frequency) 

ความถี ่
รูปร้อยละ 
(Percent) 

ความถี ่
(ไม่มีค่าที่ไม่
สมบูรณ)์ 

(Valid Percent) 

ความถี่สะสม 
(Cumulative 

Percent) 

ผล 
(Valid) 

คณะบริหารธุรกจิ 5 3.3 3.4 3.4 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4 2.7 2.7 6.2 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 3 2.0 2.1 8.2 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 6 4.0 4.1 12.3 

คณะสถิติประยุกต ์ 5 3.3 3.4 15.8 

คณะนิติศาสตร ์ 9 6.0 6.2 21.9 

คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 2.0 2.1 24.0 

ส านักบรรณสารการพัฒนา 18 12.0 12.3 36.3 

ส านักสิริพัฒนา 1 .7 .7 37.0 

ส านักวิจัย 4 2.7 2.7 39.7 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 6.7 6.8 46.6 

กองกลาง 31 20.7 21.2 67.8 

กองแผนงาน 12 8.0 8.2 76.0 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2 1.3 1.4 77.4 

กองบริการการศึกษา 9 6.0 6.2 83.6 

กองคลังและพัสดุ 10 6.7 6.8 90.4 

กองงานผู้บริหาร 11 7.3 7.5 97.9 

หน่วยงานอื่นๆ 3 2.0 2.1 100.0 

Total 146 97.3 100.0  

คา่ที่ไม่
สมบูรณ ์
(Missing) 

99 4 2.7 
  

รวม (Total) 150 100.0   
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เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามตามหน่วยงานที่สังกัด สามารถแสดงได้ดัง

ภาพที่ 4.6 

 

ภาพที่ 4.6 แสดงสัดส่วน “หน่วยงานท่ีสังกัด” ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4.2  กำรรับรู้ในเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ของบุคลำกร 

การวิจัยในเรื่องของการรับรู้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของบุคลากร แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ การรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด ซึ่งทั้ง 2 ส่วน ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลใน

รูปแบบของร้อยละ ระหว่างข้อมูลค าตอบ ใช่ และไม่ใช่ มีผลดังนี้ 

4.2.1   กำรรับรู้เก่ียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ   

เม่ือพิจารณาการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   พบว่าหัวข้อการประเมิน ข้อที่ 5 

“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ให้กับบุคลากรได้รับทราบ“ และ หัวข้อการประเมิน   ข้อที่ 8 “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็น

กรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ ที่ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาระงานและ
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องค์การ” มีระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าหัวข้อการประเมินอื่นๆ คือ    คิดเป็นร้อยละ 66.4 และร้อยละ 

59.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.7 การรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   

ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ใช ่(%) ไม่ใช ่(%) 

1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการให้ประสบความส าเร็จและก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

85.2 
 

14.8 
 

2 เกณฑ์รางวัลคุณภาพเป็นกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างหนึ่ง
ส าหรับสถาบัน 

89.0 
 

11.0 
 

3 สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์มีการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์พฒันาสถาบัน 

83.9 
 

16.1 
 

4 เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แบ่งเป็น 7 หมวดที่ส าคญั ประกอบด้วย  
1. การน าองค์กร                  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์    3. การมุ่งเน้นลูกค้า     
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้                  5. การมุ่งเน้นบุคลากร        
6. การจัดการกระบวนการ      7. ผลลัพธ ์

89.4 
 

10.6 
 

5 สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์มีการส่ือสารและถ่ายทอดเรื่องเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาตใิห้กับบคุลากรได้รับทราบ 

66.4* 
 

33.6 
 

6 สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาสถาบันตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ 

78.0 
 

22.0 
 

7 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นระบบที่ส านักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกันคุณภาพการศกึษา 

73.6 
 

26.4 
 

8 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกรอบแนวคิดด้านการบรหิารจัดการ ที่
ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัพัฒนาระบบงานและองค์การ 

59.3* 
 

40.7 
 

9 สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์มีการจัดท า แนวปฏิบัตแิละคูม่ือการ
ปฏิบัติงานส าหรบัการปฏิบัตติามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

71.7 
 

28.3 

10 การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหง่ชาติ จะเน้นที่การมองภาพรวมทัง้
ระบบผลการด าเนินงาน และการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

83.8 16.2 

 

4.2.2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

เม่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พบว่า หมวด 3 เรื่องการ

มุ่งเน้นลูกค้า หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ 
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มีหัวข้อการประเมินที่ระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

มีจ านวนหัวข้อการประเมินท่ีมีระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ถึง 5 ข้อ จากหัวข้อการประเมิน

ทั้งหมด 10 ข้อ 

ตารางที่ 4.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ใช ่(%) ไม่ใช ่(%) 
 หมวด 1 การน าองค์กร   

1 ผู้น าระดับสูงมีการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมนั้น สู่การปฏิบตัิไปยงับุคลากรทั่วทัง้องค์กร  

84.9 
 

15.1 
 

2 ผู้น าระดับสูงค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

78.1 
 

21.9 
 

3 ผู้น าระดับสูงแสดงให้เห็นถงึความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัตติาม
กฎหมายและมจีริยธรรม โดยมกีารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

78.8 
 

21.2 
 

4 ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพือ่ให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรม 

80.1 
 

19.9 
 

5 ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล 

83.2 16.8 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์   

1 สถาบันมีการรวบรวมวิเคราะหข์อ้มูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

89.6 
 

10.4 
 

2 สถาบันมีการวางแผนเชงิกลยุทธ์ทั้งแผนระยะส้ันและระยะยาว โดย
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธน์ั้น มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่
ก าหนด 

92.5 
 

7.5 
 

3 สถาบันค านึงถึงความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยการพฒันา
องค์กร เพื่อรองรับการด าเนินการขององค์กรในอนาคตให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดได้ 

88.4 
 

11.6 
 

4 สถาบันมีการถ่ายทอดแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัตทิั่วทัง้องค์กร  76.0 
 

24.0 
 

5 สถาบันมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏบิัติการบรรลุผล 76.6 
 

23.4 
 

6 สถาบันมีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เกี่ยวกับขีดความสามารถและอตัราก าลังของบุคลากร เพื่อท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

78.8 
 

21.2 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ใช ่(%) ไม่ใช ่(%) 

7 สถาบันมีระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตัิการเพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าผล
การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

80.6 19.4 

 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า   

1 สถาบันมีช่องทางสารสนเทศส าหรับให้บริการผู้ที่เกีย่วข้อง ทั้งนกัศึกษา 
ศิษย์เก่า บุคคลทัว่ไป ที่สะดวก ครบถ้วน  

80.7 
 

19.3 
 

2 สถาบันมีช่องทางสารสนเทศที่สามารถให้ผู้รับบริการให้ข้อมูลยอ้นกลับได้ 77.8 
 

22.2 
 

3 สถาบันมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บฐานข้อมูลลูกคา้ รวมถงึ
มีการวัดประเมินเพื่อน าผลมาพฒันาการด าเนินงาน 

88.2 
 

11.8 
 

4 สถาบันมีระบบการบรหิารความไม่พึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้เหนือกว่าความ
คาดหวัง 

68.3* 
 

31.7 
 

5 สถาบันมีการพฒันาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทัว่ไปให้สูงกว่าสถาบันที่เป็นคู่แข่งขัน 

81.9 18.1 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   

1 สถาบันมีการก าหนดตัววัดผลการด าเนินการที่สอดคล้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

88.3 
 

11.7 
 

2 สถาบันมีการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร 

82.9 
 

17.1 
 

3 สถาบันมีการวิเคราะห์และทบทวนตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าตวัวัดผลการด าเนินงานและผลที่ได้นั้นตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 

81.8 
 

18.2 
 

4 สถาบันมีวธิีการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการท างานและวธิีปฏิบัติ
ของหนว่ยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานไปยงัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

80.7 
 

19.3 
 

5 สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินงานไปจัดล าดับความส าคัญ เพื่อ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

84.1 
 

15.9 
 

6 สถาบันมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรูท้ี่มัน่ใจได้วา่
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีความปลอดภัย 

77.6 
 

22.4 
 

7 สถาบันมีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 79.7 20.3 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   

1 สถาบันมีการประเมินขีดความสามารถและอัตราของก าลังบุคลากรที่มีอยู่ 76.7 23.3 

2 สถาบันมีวธิีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรที่เข้าใหม่อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

72.2 27.8 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ใช ่(%) ไม่ใช ่(%) 

3 สถาบันมีการจัดโครงสร้างและมกีารบริหารบุคลากรที่เหมาะสมและ
ตอบสนองต่อแผนปฏบิัติการขององค์กร 

70.3 
 

29.7 
 

4 สถาบันมีการก าหนดนโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของบุคลากร 

68.3* 
 

31.7 
 

5 สถาบันเปิดรับฟังความคิดเห็นและมีการน าความคิดที่หลากหลายของ
บุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

63.9* 
 

36.1 
 

6 ระบบการจัดการผลการปฏิบตัิงานของสถาบันสนับสนุนใหบุ้คลากรมีการ
ท างานที่ให้ผลการด าเนินงานทีด่ีและบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 

73.1 
 

26.9 
 

7 สถาบันมีการวัดประเมินความพงึพอใจของบคุลากร เพื่อรักษาบคุลากรให้
อยู่กับองค์กร 

66.2* 
 

33.8 
 

8 สถาบันมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรเพื่อบริการและรองรับความตอ้งการ
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป 

82.6 
 

17.4 
 

9 สถาบันมีการวางแผนการสืบทอดต าแหนง่ในต าแหนง่ผู้บรหิารและผู้น าที่
มีประสิทธิภาพ 

64.1* 
 

35.9 
 

10 สถาบันมีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร  

66.0* 34.0 

 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบติัการ   

1 สถาบันมีการออกแบบ มีการบรหิารจัดการ และปรับปรุงระบบงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้องค์กรน้ันบรรลุเป้าหมายในอนาคต 

90.2 
 

9.8 
 

2 สถาบันมีการจัดท าข้อก าหนดของระบบงานที่ส าคญั เพื่อให้ได้งานที่มี
คุณภาพ 

85.2 
 

14.8 
 

3 สถาบันมีการวัดและตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าวันว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

71.4 
 

28.6 
 

4 สถาบันมีการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 64.8* 
 

35.2 
 

5 สถาบันมีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้นการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

85.1 14.9 

 หมวด 7 ผลลพัธ ์   

1 สถาบันมีผลการด าเนินงานเก่ียวกับการบริการและกระบวนการที่มุ่งเน้น
ลูกค้าที่ด ี

85.3 
 

14.7 
 

2 สถาบันให้ความส าคญัเรื่องประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัตกิาร 88.1 11.9 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน ใช ่(%) ไม่ใช ่(%) 

3 สถาบันได้รับความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ศิษย์เกา่ บุคคล
ทั่วไปอยูใ่นเกณฑ์ที่ด ี      

89.8 10.2 

4 สถาบันมีบุคลากรทีม่ีขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรทีเ่หมาะสม  69.0* 
 

31.0 
 

5 บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมีความพึงพอใจต่อสถาบัน 78.2 
 

21.8 
 

6 สถาบันมีวธิีการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กร รวมถึงมีการวัด
ประเมินผลที่ชัดเจน 

76.3 
 

23.7 
 

7 สถาบันมีการตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับ  

81.4 
 

18.6 
 

8 สถาบันมีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 76.4 
 

23.6 
 

9 สถาบันมีผลการด าเนินการด้านการเงินที่ดี 76.1 
 

23.9 
 

10 สถาบันมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้เกีย่วข้อง ทั้งนักศึกษา ศิษย์
เก่า บุคคลทั่วไป 

87.1 12.9 

 

4.3 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของสถำบันในกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งชำติ (TQA) ไปปฏบิัติเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบัน  ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละ

หัวข้อการประเมินนั้นมีระดับคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ท่ีระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของหัวข้อ

การประเมินต่ าสุดอยู่ท่ี 3.27 และสูงสุดอยู่ท่ี 4.10  

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ซึ่งถือได้ว่าบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับปาน

กลางค่อนไปทางระดับมาก 
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ตารางที่ 4.9 การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน คำ่เฉลี่ย 

1 ข้าพเจ้ารับทราบถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบายของสถาบันอย่าง
สม่ าเสมอ ครบถ้วน 

3.41 
 

2 ข้าพเจ้าน าวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบันมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

3.43 
 

3 ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
อย่างเคร่งครัด 

3.88 
 

4 งานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้น ส่วนหน่ึงเป็นงานที่ตอบสนองต่อแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

3.77 
 

5 ข้าพเจ้ามีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าในการ
ด าเนินงาน 

3.92 
 

6 ข้าพเจ้ามีการปรับตัวอย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 

3.69 
 

7 ข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันในการท างานเพื่อส่งมอบบริการท่ีดีให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

4.10 
 

8 ข้าพเจ้าน าผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่มารับบริการจากข้าพเจ้ามา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

3.86 
 

9 ข้าพเจ้ามีข้อก าหนดและคู่มือการปฏิบัติงานท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 3.42 
 

10 ข้าพเจ้ามีการจัดท าข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในส่วนงานความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเสมอ 

3.68 
 

11 ข้าพเจ้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานอย่างสม่ าเสมอ 3.81 
 

12 ข้าพเจ้ามีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอ 

3.61 
 

13 หน่วยงานของข้าพเจ้ามีการทบทวนแผนการด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย และมีการวางแผนเพื่อท าให้ผลงานน้ันบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

3.66 
 

14 ข้าพเจ้ามีการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะของตนอย่างสม่ าเสมอ 3.65 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
15 ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการท างานและวิธีปฏิบัติงาน

ระหว่างทีมงาน เพื่อพัฒนากระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
3.67 

 
16 ข้าพเจ้ามีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนอย่างสม่ าเสมอ 3.75 
17 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ

ของตน 
3.27 

 
18 หน่วยงานของข้าพเจ้าได้มีการน าระบบสารสนเทศ หรือนวัตกรรมเข้า

มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 
3.67 

 
19 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
3.31 

 
20 ข้าพเจ้าและหน่วยงานมีการพัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับ

สถาบันเพื่อการแข่งขันในอนาคต 
3.45 

 

4.4 ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรรบัรู้และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำ

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 ผลการศึกษาในส่วนนี้ได้มาจากการตอบค าถามปลายเปิดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อ

ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ข้อที่ 1 ถามถึง “ปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับรับรู้และความเข้าใจในเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ซึ่งมีผู้ตอบค าถามในข้อ 1 จ านวน 22 คน ข้อที่ 2 ถามถึง “ปัญหา/

อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ” ซึ่ง

มีผู้ตอบค าถามในข้อ 2 จ านวน 12 คน และข้อที่ 3 ถามถึง “ข้อเสนอแนะในการน าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีผู้ตอบค าถามในข้อ 3 จ านวน 15 คน โดยมีเนื้อหา
ดังนี ้

 

4.4.1  ปัญหำ/อุปสรรค เก่ียวกับรับรู้และควำมเข้ำใจในเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

(TQA) 

1) การให้ความรู้ TQA ณ ปัจจุบัน ยังจ ากัดอยู่แค่กลุ่มผู้บริหารเท่านั้น 
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2) การถ่ายทอดแนวคิดในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพTQA ไปสู่การปฎิบัติไม่ทั่วถึงใน

ส่วนเจ้าหน้าที่ 

3) การประชาสัมพันธ์เรื่องTQA และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TQA และ

ประโยชน์ท่ีได้รับจาก TQA 

4) การรับรู้และเข้าใจในเกณฑ์ยังไม่ชัดเจน 

5) การสื่อสารข่าวสาร ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกหน่วยทราบ ซึ่ง

บุคลากรโดยทั่วไปไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้เลย ยังมีอีกหลายกลุ่มงานที่ไม่สามารถรับทราบ

ข่าวสาร น่าจะหาวิธีการสื่อสารให้ทราบโดยท่ัวกัน 

6) เกณฑ์รางวัลนี้ถ้าปฎิบัติได้ตามที่เขาก าหนดมาจะมีประโยชน์มากรางวัลนี้ส่วนมากผู้รู้

จะเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในระดับปฎิบัติการและระดับล่างยัง

ไม่รับทราบข้อมูลเท่าที่ควร สถาบันควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจให้มากกว่านี้เพื่อผลประโยชน์และความร่วมมือของทุกคนในองค์กรจะ

ได้เข้าใจทิศทางเดียวกันท าให้องค์กรมีคุณภาพมากขึ้น 

7) ข้อมูลและข่าวสารของ TQA ไม่แพร่หลายท าให้มีความเข้าใจและรับรู้ข่าวสารของ TQA 

น้อย 

8) ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TQA ยังไม่มากพอ 

9) ควรเพิ่มช่องทางการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

10) เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้รู้เรื่อง TQA มีแต่ตัวแทนไม่กี่คน 

11) บุคลากรในสังคมยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ TQA (ที่ผ่านมาสถาบันจัดอบรม

เฉพาะผู้บริหาร) จึงควรตระหนัก รับรู้ถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้เกณฑ์ TQA แต่ควรเทียบกับเกณฑ์

คุณภาพอื่นๆที่สถาบันต้องท าโดยจะต้องมีระบบไม่ให้มีการด าเนินงานซ้ าซ้อนกัน 

12) บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) มาใช้เป็นการ

เพิ่มงาน 

13) ไม่ทราบรายละเอียด 
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14) ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของ TQA คืออะไร มีผลดี และเกี่ยวข้องกับการท างาน

อย่างไร 

15) ยังไม่มีความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

16) ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ขอบข่ายงานที่จะน าไปสู่TQA ยังไม่ชัดเจน BIAS 

กับ TQA ยังไม่อยากท า TQA เกณฑ์ค่อนข้างยากจึงคิดไปว่าจะท าไม่ได้จึงไม่เกิดแรงบันดาลใจใน

การท า 

17) อ่อนการประชาสัมพันธ์ 

18) บุคลากรยังรับรู้และเข้าใจในเกณฑ์ TQA ไม่ถ่องแท้เท่าที่ควร อาจจะเป็นอุปสรรคใน

การน าเกณฑ์ TQA ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น 

19) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ TQA ยังเป็นการถ่ายทอดเฉพาะกลุ่มอยู่ โดยเฉพาะใน

ระดับบน 

20) การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมควรด าเนินการกับบุคลากรทุกกลุ่ม และค่อยเป็น

ค่อยไป แต่ภาพที่เห็น คือ สถาบันเร่งรีบกับเรื่องนี้ และบุคลากรที่รับรู้และมีส่วนร่วม ก็คือกลุ่มเดิม 

แต่บางครั้งด้วยภาระงานและหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 

21) สถาบันขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบถึง TQA 

22) เข้าใจเกณฑ์และสามารถรับรู้ได้ แต่ควรมีการจัดอบรมให้มากกว่านี้ 

 

4.4.2  ปัญหำ/อุปสรรค เก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งชำติ (TQA) ไปสู่กำรปฏิบัติ 

1) การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ TQA  ของบุคลากร

สายสนับสนุนเป็นไปด้วยความล าบาก เนื่องจากแนวทางในการปฎิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนต้องเป็นไปตามนโยบายหรือการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสายวิชาการ 

ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสายวิชาการยืดหยุ่นต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับมาก

จนเกินไป ท าให้การบรรลุเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปได้ยาก 
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2) การมีส่วนร่วมในองค์กรและสถาบันน้อยเนื่องจากยังไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ 

3) งานประจ าที่ท าอยู่รวมถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ท าอยู่ หรือรับผิดชอบอยู่ อาจ

ท าให้การมีส่วนร่วมกับ TQA ท าได้ไม่เต็มที่ 

4) ท ายากมาก 

5) ในเมื่อการสื่อสารข่าวสารยังไม่ถึงบุคลากร ในการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นน้อย ลองศึกษา

ด้วยว่าจะมีวิธีการใดที่จะท าให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงบุคลากร และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

6) บุคลากรทุกคนในสถาบันยังไม่เข้าใจหรือตระหนักว่าจะต้องใช้เกณฑ์ TQA ไปสู่การ

ปฎิบัติโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่ยังไม่เคยเข้าอบรมนอกจากนี้

หน่วยงานต่างๆในสถาบันยังคงมีภาระในการท าประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด กพร 

สกอ สมศ TQF และเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีนโยบายที่ชัดเจน ในการหาเกณฑ์ประกัน

คุณภาพที่สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 

7) บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

8) ไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและขาดความรู้ที่จะน าไปปฎิบัติ มองว่าเป็นภาระจึงท าให้ไม่

อยากท า TQA และมองว่าเป็นคนละส่วนจากงานประจ า ซึ่งไม่ได้มองในองค์รวมหรือภาพรวม

ร่วมกับงานประจ า 

9) ไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของระบบ 

10) ยังไม่เคยน ามาปฏิบัติกับการท างาน 

11) ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุม ดังนั้นหากผู้บริหารของหน่วยงาน

ไม่มีการมาถ่ายทอดผู้ปฏิบัติก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TQA อย่างแท้จริง 

12) บุคลากรสายสนับสนุนท าตามนโยบายของสถาบัน เพื่อการมีส่วนร่วมในเกณฑ์ TQA 

โดยน าไปสู่การปฏิบัติให้ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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4.4.3 ข้อเสนอแนะในกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ไปสู่กำรปฏิบัติ 

1) สถาบันมีตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ที่ต้องปฏิบัติตามมากเกินไปทั้ง สกอ สมศ กพร หากต้องเพิ่ม 

TQA อาจจะหนักเกินไปส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสถาบันควรพิจารณาประเด็นน้ีด้วย 

2) สถาบันควรมีระบบฐานข้อมูลของสถาบันเองที่ทุกคนทุกหน่วยงานภายในสถาบัน

สามารถดึงข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์หรือใช้ประกอบการตัดสินใจได้จริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

3) กรุณาอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า การด าเนินกิจกรรม เพื่อรับรางวัลคุณภาพ

แห่งชาตินั้น ประชาคมในนิด้าจะได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ นอกจากการเสียสละการร่วมแรงร่วม

ใจและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตาม key process 7 ประการ ที่ท าให้นิด้ากลายเป็น

Unhappy workplace  

4) การจัดท าจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ไปสู่ TQA ควรมีความชัดเจนและรณรงค์ถ่ายทอด 

รวมท้ังจัดให้เป็นระบบมีการน าเทคโนโลยีเข้ามารองรับ 

5) ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการน า TQA มาใช้ ว่าเป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่ใช่ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

6) ควรให้บุคลากรทุกท่านรับทราบ และอธิบายวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

7) ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงไม่ทราบและไม่ได้ให้ความ

ร่วมมือเท่าที่ควร 

8) จัดกิจกรรมให้มีการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้มากที่สุด 

9) ต้องประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึง 

10) ขอตั้งข้อสังเกตว่าแค่ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก บางท่านในส านักยังไม่

ทราบว่าคืออะไรน่าจะวางรากฐานความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติ 

11) เนื่องจาก TQA อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ต้องมีการประเมินเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ (อาจจะเข้ากับเกณฑ์ภาคเอกชนมากกว่าโดยเฉพาะหมวด 

3) แต่สถาบันมีข้อคิดในทางกฎหมายหลายอย่างที่ต้องปฏิบัติตาม ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดที่จะท าให้ลูกค้า "wow!" ได้ จึงควรหาเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการบริหาร

ของแต่ละสาขาวิชา เช่น บธ.อาจใช้เกณฑ์ AACSB ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับ TQF เป็นต้น 

12) แนวนโยบายและการปฎิบัติงานต้องเป็นไปควบคู่กัน ไม่ใช่มีนโยบายระยะยาวแต่

แนวทางในการปฎิบัติงานไม่สอดคล้องกัน 

13) วางแผนโดยให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนระดับปฎิบัติการบ้าง ท าTQA ให้

เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าและมองภาพรวมกับ สกอ สมศ กพร เพื่อจะได้ไม่ต้องท างานหลายรอบ

และซ้ าซ้อน 

14) การปฏิบัติต้องเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดมายังผู้ปฏิบัติระดับล่าง โดย

มุ่งเน้นความเข้าใจก่อนน าไปสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ TQA 

15) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบและเข้าใจ โดยท่ัวถึงกัน  

 

4.5  กำรทดสอบสมมติฐำน 

1) หน่วยงานท่ีสังกัดของบุคลากรมีผลต่อการรับรู้ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

 

ANOVA 
participate 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.253 17 .427 1.214 .263 
Within Groups 44.637 127 .351   
Total 51.890 144    

 

 

2)  หน่วยงานท่ีสังกัดของบุคลากรมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ แตกต่างกันที่นัยส าคัญ .05 

ANOVA 
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        Perception 

 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5793.658 17 340.803 1.792 .036 
Within Groups 24156.507 127 190.209   

Total 29950.166 144    
 

 

3)  การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การ

ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กัน 

Correlations 
 

                                                           participate Perception 
participate Pearson Correlation                        1 .312** 
  Sig. (2-tailed)                      .000 
  N                      148                     147 
perception Pearson Correlation .312**                        1 
  Sig. (2-tailed)                     .000   
  N                      147                     149 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ศึกษาขอสรุป อภิปรายผล และ

น าเสนอข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดังนี้ 

5.1 สรุป และอภิปรายผล  
5.2 ข้อเสนอแนะ  

 

5.1 สรุป และอภิปรำยผล  

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเพื่อวัดการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  ของแต่หน่วยงาน ซึ่งจาก

ผู้ตอบแบบสอบที่ทางผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลในครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 255 คนได้รับ

แบบสอบถามกลับมาจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82  

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสุ่มทั้งหมด  21 สังกัด/หน่วยงาน ได้รับแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างจาก 18 สังกัด/หน่วยงาน ซึ่งคิดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เป็นร้อยละ 85.71 และจ านวนของ

ผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงานนั้น มีร้อยละที่ค่อนข้างน้อย โดยต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.7 หรือ

มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน จาก 150 คน อันเป็นข้อสังเกตได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามใน

การวิจัยในครั้งนี้ อาจไม่สามารถแปรผลครอบคลุมกลุ่มบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ของทุกหน่วยงานได้  
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5.1.1 กำรรับรู้ในเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ของบุคลำกร 

5.1.1.1 การรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   

ตามผลที่ได้เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พบว่าหัวข้อการ

ประเมิน ข้อที่ 5 “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติให้กับบุคลากรได้รับทราบ“ และ หัวข้อการประเมิน ข้อที่ 8 “เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติเป็นกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ ที่ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา

ระบบงานและองค์การ” มีระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าหัวข้อการประเมินอื่นๆ คือ คิดเป็นร้อยละ 66.4 

และร้อยละ 59.3 ตามล าดับ 

ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนในเรื่องของการสื่อสาร และถ่ายทอดเกี่ยวกับการน าเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ  ว่าทางสถาบันนั้นมีการสื่อสารและถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 

หรือไม่ สัดส่วนของบุคลากรที่รับทราบจึงมีระดับคะแนนที่น้อย รวมถึง เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติเป็นกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ ที่ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา

ระบบงานและองค์การ อาจสะท้อนในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติว่าบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  

 

5.1.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

เม่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พบว่า หมวด 3 

เรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 

ผลลัพธ์ มีหัวข้อการประเมินที่ระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะ หมวด 5 การมุ่งเน้น

บุคลากร มีจ านวนหัวข้อการประเมินที่มีระดับคะแนน ใช่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ถึง 5 ข้อ จากหัวข้อ

การประเมินท้ังหมด 10 ข้อ 

แต่ละหมวดข้างต้น มีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า   

4 สถาบันมีระบบการบรหิารความไม่พึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้เหนือกว่าความ
คาดหวัง 

68.3 
 

31.7 
 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   

4 สถาบันมีการก าหนดนโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมตรง
กับความต้องการทีห่ลากหลายของบุคลากร 

68.3 
 

31.7 
 

5 สถาบันเปิดรับฟังความคิดเห็นและมีการน าความคิดที่หลากหลายของ
บุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

63.9 
 

36.1 
 

7 สถาบันมีการวัดประเมินความพงึพอใจของบคุลากร เพื่อรักษาบคุลากรให้
อยู่กับองค์กร 

66.2 
 

33.8 
 

9 สถาบันมีการวางแผนการสืบทอดต าแหนง่ในต าแหนง่ผู้บรหิารและผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ 

64.1 
 

35.9 
 

10 สถาบันมีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร  

 

66.0 34.0 

 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบติัการ   

4 สถาบันมีการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 64.8 
 

35.2 
 

 หมวด 7 ผลลพัธ ์   

4 สถาบันมีบุคลากรทีม่ีขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรทีเ่หมาะสม  69.0 
 

31.0 
 

 

 เม่ือพิจารณาเนื้อหาของแต่ละหัวข้อการประเมินที่มีระดับคะแนนต่ ากว่า หัวข้อการประเมิน

อื่นๆ พบว่า 6 ใน 8 ข้อ เป็นเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับบุคลากรทั้งสิ้น ส่วนอีก 2 ข้อ เป็นเรื่องของการ

บริหารระบบและทรัพยากรของสถาบัน 
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 ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ทางสถาบันควรพิจารณาว่า การบริหารจัดการด้านบุคลากรของ

สถาบันมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ หรือทางสถาบัน

ควรมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรใดเพิ่มเติมบ้าง 

5.1.2 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของสถำบันในกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งชำติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบัน ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละ

หัวข้อการประเมินนั้นมีระดับคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่ท่ีระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของหัวข้อ

การประเมินต่ าสุดอยู่ท่ี 3.27 และสูงสุดอยู่ท่ี 4.10  

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ซึ่งถือได้ว่าบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับปาน

กลางค่อนไปทางระดับมาก 

 

5.1.3  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำ

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) ไปสู่กำรปฏิบัติ 

5.1.3.1 ปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับรับรู้และความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ  

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 22 ข้อ ผลการศึกษาสามารถสรุป

เป็น 3 ประเด็น ด้วยกัน 

1) เรื่องของการสื่อสาร โดยน้ าหนักในเรื่องนี้มีอยู่ที่ 15 ข้อ ความคิดเห็นส่วนใหญ่

เห็นว่าการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือการถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) มาปฏิบัติ นั้น ไม่ท่ัวถึง และไม่ชัดเจน พนักงานส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับ

ตนอย่างไร ตนต้องปฏิบัติอย่างไร และสิ่งที่จะได้รับคืออะไร  
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2) เรื่องของการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) โดยน้ าหนักในเรื่องนี้มีอยู่ท่ี 9 ข้อ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการให้ความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมีน้อย และมีการอบรมให้ความรู้เฉพาะกลุ่ม มีผลท าให้บุคลากรส่วนใหญ่

ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองดังกล่าว 

3) เรื่องแนวคิด/ ทัศนคติของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง เห็นว่าการ

ด าเนินงานดังกล่าวอาจมีความซ้ าซ้อนกับระบบคุณภาพอื่นๆ ซึ่งในการปฏิบัติอาจเป็นการเพิ่มภาระ

งานให้แก่บุคลากร รวมถึงบุคลากรยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มาปฏิบัติ  

 

5.1.3.2  ปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ 

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 12 ข้อ ผลการศึกษาสามารถสรุป

เป็น 4 ประเด็น ด้วยกัน ทั้งน้ีมี 3 ประเด็นท่ีสอดคล้องกับเรื่องของปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับรับรู้และ

ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ เรื่องของการสื่อสาร การให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และแนวคิด/ ทัศนคติของบุคลากร ส่วนประเด็นที่เพิ่มเติม 1 เรื่อง คือ นโยบายของผู้บริหาร ที่

นโยบายกับการปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน อันเกิดจากผู้บริหาร ยืดหยุ่น ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ หรือระบบ

คุณภาพ ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง หรือไม่ตรงกับเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด

ไว้  

ทั้งนี้ปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ น้ าหนักเน้นประเด็นในเรื่องของการสื่อสาร และแนวคิด/ ทัศนคติ

ของบุคลากร มากกว่าเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ และนโยบายของผู้บริหาร โดยเฉพาะแนวคิด / 

ทัศนคติของบุคลากร เห็นว่าท าได้ยาก และเป็นการเพิ่มภาระงาน ซึ่งทางสถาบันจ าเป็นต้องก าหนด

นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และสื่อสารอย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่ได้รับในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ไปสู่การปฏิบัติแก่บุคลากร 
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5.1.3.3 ข้อเสนอแนะในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ผลการศึกษาสามารถสรุป

เป็น 5 ประเด็น ด้วยกัน โดยมี 4 ประเด็นที่สอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น คือ เรื่องของการ

สื่อสาร การให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด/ ทัศนคติของบุคลากร และนโยบาย ส่วนประเด็นที่

เพิ่มเติม คือ การน าระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนบุคลากรในการด าเนินงาน 

โดยสรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการน าเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 3 ส่วนผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกัน โดย

เน้นหนักในเรื่องของการสื่อสาร การให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิด/ ทัศนคติของบุคลากร และ

เสริมในเรื่องของนโยบายของผู้บริหารที่ต้องสอดคล้องและปฏิบัติได้จริง และทรัพยากรที่สถาบัน

น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

การที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะสามารถน า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน แต่ส่วน

หนึ่งที่มีความส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินการประสบความส าเร็จได้นั้น คือ การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทั่วทั้งองค์กร บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน 

ครอบคลุม และท่ัวถึง ทั้งนี้ทางผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างองค์กรทีไ่ด้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

ได้กล่าวถึงเคล็ดลับว่าท าอย่างไรถึงประสบความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรไว้ได้อย่างน่าสนใจ และ

ผู้วิจัยเห็นว่าทางสถาบันสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้  

คุณร าไพพรรณ พรตรีสัตย์ ผู้บริหาร บริษัท ซีพี ค้าปลีกและการตลาด ได้บรรยายเรื่อง

เคล็ดลับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้เล่าถึงที่มาของ

การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในองค์กร ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหมือนงานเร่งด่วน 

ที่เหมือนถูกบังคับให้ท า และท าให้เกิดความเครียด และประสบปัญหาในการตอบเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ ที่ไม่ใช่แค่การตอบค าที่ถามว่า “อะไร” แต่เป็นค าถามว่า “อย่างไร” และ นั่นคือสิ่ง

ที่ตอบยากมาก แต่การที่องค์กรประสบผลส าเร็จได้ เพราะน าเคล็บลับมาใช้ ดังนี้ 
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เคล็ดลับที่ 1 ผู้นํา  

ผู้น าขององค์กรมีความส าคัญมาก ที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ผู้น าบางคนเป็นคน

ที่ท าให้คนท าให้งานให้ได้ เพราะความกลัว ผู้น าบางคนมีคนท างานให้เพราะเป็นผู้น าที่คนรัก และ

ผู้น าบางคนน าคนทั้งหมดในองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ประหนึ่งว่าคนเหล่านั้นเดินไปสู่ความส าเร็จนั้น

ด้วยตนเอง และเคล็ดลับที่ 1 องค์กรควรมีผู้น าแบบนี้ คือสามารถท าให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้ โดย

ทุกคนในองค์กรท าสิ่งที่ท าได้อย่างเป็นธรรมชาติขององค์กร ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ หรือข่มขู ่

  

เคล็บลับที่ 2 ผู้นําจริงใจในการพัฒนาองค์กร  

ในองค์กรผู้น าประกาศปรัชญาขององค์กรว่า “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่

มีความสุข” และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ผู้น าองค์กรน าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เพื่อตรวจ

วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติในองค์กรหรือไม่อย่างไร และหาทางเยียวยาหรือท าให้ดีขึ้นจากเคล็ดลับที่ 

1 และ 2 ผู้น าต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร และโน้มน้าวคนที่ไม่เห็นด้วยได้ 

  

เคล็ดลับที่ 3 คนในองค์กรเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ถ้าคนในองค์กร ต้องมาท าตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยไม่รู้ไม่เข้าใจ จะรู้สึก

เหนื่อยหน่ายท้อแท้ เพราะถูกบังคับให้ท า และไม่ได้ท าออกมาจากใจ  

  

เคล็ดลับที่ 4 ทํางานใหญ่ทั้งที ต้องทําให้ “เนียน”  

เคล็ดลับของการท างานใหญ่ ถ้าต้องไปงัดข้อ หรือบังคับใครๆ ให้ท าตามที่ต้องการมักไม่

ได้ผล หรือได้ผลไปในทางตรงกันข้าม แต่หากจะท าให้ดี ค าแนะน า คือ ท าให้เนียนคือหมายถึง อย่า

ฝืนธรรมชาติของคนในองค์กร และกับผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Stakeholder) ซึ่งเรื่อง

เหล่านี้อยู่ในระบบการน าองค์กร ซึ่งเป็นวัฏจักรประกอบด้วย (1) การก าหนดทิศทางขององค์กร (2) 

การสื่อสารทิศทางองค์กร (3) การวางแผนกลยุทธ์ (4) การผลักดัน ขับเคลื่อน ให้ถ้วนทั่วทั้งองค์กร 

(5) มีการประเมินผลและปรับปรุงองค์กร 
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รวมถึงองค์กรต้องมีการสร้างทีมที่มีคนหลายๆ รุ่นเข้ามาช่วยกันท างาน เพื่อให้ได้งานระยะ

ยาว ซึ่งในขณะน้ีการท าตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไม่ใช่งานด่วนเหมือนตอนเริ่มต้น แต่คน

ในองค์กรรู้ว่าเป็นงานใหญ่ ผู้บริหารก็เข้าใจ การที่มีคนหลายรุ่นมาช่วยกันท างาน จะท าให้กลุ่มคนนี้

ยั่งยืน และมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง (ณัฐพล อ่อนปาน, 2553) 

องค์กรที่จะน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนทุกระดับ ต้องมีส่วนร่วมต่อการด าเนินการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศ การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยถือว่าผู้ปฏิบัติงานย่อมรู้ปัญหาและ

สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีที่สุด ทุกคนจึงควรมีโอกาสแสดงข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม วิธีที่ได้ผลประการหนึ่ง คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงจัดตั้ง 

ทีมงานประเภท Cross Functional Team เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ

หลายๆ หน่วยงาน เพราะคุณภาพ สินค้า บริการไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว 

ลักษณะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมักซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายหน่วยงาน 

ดังนั้นต้องอาศัยความรู้ที่หลากหลาย และความร่วมมือร่วมใจ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา 

ปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดเจนของ ทีมงานประเภท Cross Functional Team คือ 

1) การแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อพนักงานหลายหน่วยงาน 

2) ปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องและข้ามโยงหลายหน่วยงาน 

3) ประสานงานกิจกรรมบางอย่าง ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก 

4) โครงการ หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะท่ีหลากหลายท้ังแนวกว้างและแนวลึก 

นอกจากข้างต้น ทีมงานประเภท Cross Functional Team ก่อประโยชน์อีกหลายประการ 

อาทิ การพัฒนาผลงานใหม่ การเลือกเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร ปรับปรุงกระบวนการให้

เป็นบริการแบบครบวงจร ควบคุมต้นทุน (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2550: 104-106) 
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ผลการศึกษาเห็นว่าปัจจัยต่างๆ ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การ

ปฏิบัติ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ บุคลากร ที่จะเป็นตัวผลักดัน และตัวชี้วัด ที่ส าคัญว่าการด าเนินการจะ

ประสบผลส าเร็จหรือไม่ รวมถึงยังเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่มีศักยภาพขององค์กรอีกด้วย 

จากการมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC Winner 2004) บริษัท สแปนชั่น (ไทย

แลนด)์ จ ากัด เป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัล โดยบริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษัท

ที่มีความน่าสนใจในหมวดของ การมุ่งเน้นบุคลากร 

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เปิดด าเนินการใน

ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเอ็มดี (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งธุรกิจนี้เป็นที่

ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กรเชื่อว่าศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากการที่องค์กรมีการเพิ่มผลผลิตที่ดี 

อันเป็นผลมาจากการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี และคนเก่ง 

ดังนั้น วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร ก็คือ การบูรณาการคนสู่เป้าหมายขององค์กร สร้าง

ระบบงานท่ีส่งเสริมความคล่องตัวและการมีส่วนร่วม บริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของ

องค์กร ด้วยการสรรหาบุคลากรตามวัฒนธรรรมองค์กรทั้งในด้านความรู้ และทักษะ มีการวัดผลที่

โปร่งใส เสริมความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร มีระบบจูงใจและรักษาคนดี คนเก่ง มี

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ การสร้าง

สภาพแวดล้อมการท างานให้เหมือนบ้านหลังที่สอง นั่นคือ การใส่ใจในความสุขทั้งกายและใจของ

พนักงานในทุกๆ ด้าน จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

ในการแข่งขันระดับสูง ด้วยคุณค่าเพิ่มจากบุคลากรที่สามารถชี้วัดได้ชัดเจน บริษัท สแปนชั่น (ไทย

แลนด์) จ ากัด จึงเป็นตัวอย่างองค์กรที่ให้ความส าคัญในเรื่องคน ที่ประสบความส าเร็จอย่างดีเยี่ยม 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 11) 

เห็นได้ว่าบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก และผลการศึกษาก็บ่งชี้อย่างมี

นัยเกี่ยวกับหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ที่ทางสถาบันอาจน ากรณีศึกษามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อท าให้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัตินั้นประสบ

ความส าเร็จ  
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สุดท้ายผู้วิจัยขอฝากแนวทางการด าเนินงาน เพื่อท าให้การน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติส าเร็จได้นั้น มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 

1) ความยึดม่ันผูกพันอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดของ

องค์กร ที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง และมีนโยบาย แผนการด าเนินงานที่สอดคล้อง

กัน 

2) การให้การศึกษาและฝึกอบรมพนักงานทุกคน ได้เรียนรู้ เข้าใจ เพื่อท าให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ 

3) โครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนวิธีคิด วิธีการท างานอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อ

เกื้อหนุนระบบอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ าซ้อนต่างๆ 

4) การติดต่อสื่อสารต้องทั่วถึง ทั้งแนวดิ่งตามสายงาน และแนวราบของการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร 

5) การให้รางวัลและยอมรับทีมงาน จากผลงานที่ปรากฏ รวมทั้งส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้ที่

ตั้งใจปฏิบัติงาน ด้วยการวัดผลงานอย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน ที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการชิงดีชิงเด่น (วิฑูรย์    

สิมะโชคดี, 2550: 204) 
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